
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

DOUTORADO 

 

  

 

GIOVANNA APARECIDA SCHITTINI DOS SANTOS 

 

  

 

 

 

"POR QUE VOSSA ALTEZA HE HO PRÓPRIO REY E SENHOR NOSSO": GÊNERO 

E PODER NAS REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS POLÍTICAS DURANTE A 

REGÊNCIA DE D. CATARINA DE ÁUSTRIA (1557-1562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2019 



 
 

 



 
 

GIOVANNA APARECIDA SCHITTINI DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"POR QUE VOSSA ALTEZA HE HO PRÓPRIO REY E SENHOR NOSSO": GÊNERO 

E PODER NAS REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS POLÍTICAS DURANTE A 

REGÊNCIA DE D. CATARINA DE ÁUSTRIA (1557-1562) 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, 

como requisito parcial para a obtenção do título de doutora 

em História. 

Área de concentração: Culturas, Fronteiras e Identidades 

Linha de pesquisa: História, Memória e Imaginários 

Sociais 

Orientadora: Prof. Dra. Dulce Oliveira Amarante dos 

Santos 

 

 

 

 

Goiânia 

2019 



 
 

GIOVANNA APARECIDA SCHITTINI DOS SANTOS 

"POR QUE VOSSA ALTEZA HE HO PRÓPRIO REY E SENHOR NOSSO": GÊNERO 

E PODER NAS REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS POLÍTICAS DURANTE A 

REGÊNCIA DE D. CATARINA DE ÁUSTRIA (1557-1562) 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de 

História da Universidade Federal de Goiás, para a obtenção do título de Doutora em História. 

_____________________ em 03/12/2019, pela seguinte Banca Examinadora:  

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Dulce Oliveira Amarante dos Santos - UFG 

Presidente da Banca 

 

_______________________________________________________ 

Profa. Dra. Manuela Santos Silva - UL 

Membro Titular Externo 

 

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Fátima Regina Fernandes Frighetto - UFPR 

Membro Titular Externo 

 

 

________________________________________________________ 

Prof. Dr. André Costa Aciole da Silva - IFG 

Membro Titular Externo 

 

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Armênia Maria de Souza - UFG 

Membro Titular Interno 

 

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Eurydice de Barros Ribeiro - UnB 

Membro Suplente Externo 

 

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Adriana Vidotte - UFG 

Membro Suplente Interno 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do 

Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 

 

                                Santos, Giovanna Aparecida 

"Por que Vossa Alteza he ho próprio rey e senhor nosso" [manuscrito] : 

Gênero e poder nas representações e práticas políticas durante a regência 

de D. Catarina de Áustria (1557-1562) / Giovanna Aparecida Santos. - 2019. 

CCCXXXIX, 339 f.: il. 

 

 

Orientador: Profa. Dra. Dulce Oliveira Santos. 

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Goiás,  Programa de 

Pós-Graduação em História, Goiânia, 2019. 

Bibliografia. Anexos. Apêndice. 

Inclui siglas, abreviaturas, gráfico, tabelas, lista de figuras, lista de 

tabelas. 

 

1. Portugal. 2. Poder. 3. Catarina de Áustria. 4. Gênero. 5. 

Representations. I. Santos, Dulce Oliveira, orient. II. Título. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Para a mãe que porta o nome de rainha, Elisabete. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A escrita de uma tese é um processo lento, artesanal, solitário e trabalhoso. Formular 

um objeto de pesquisa relevante o suficiente para ser pesquisado, levantar referências, conhecer 

autores e professores, buscar por bolsas de pesquisa, ficar meses em arquivos e bibliotecas, 

apresentar em congressos, publicar e, por fim, transformar todo esse estudo num texto escrito 

coerente e com pretensões de contribuir para a construção do conhecimento é trabalho que 

demanda muitas renúncias, mas também o apoio de muitas pessoas e instituições.  

Em tempos em que a universidade sofre ataques de diferentes segmentos da sociedade 

e o conhecimento científico tem sido colocado em xeque pelo conservadorismo crescente, 

penso ser importante agradecer primeiramente à Universidade Federal de Goiás, instituição na 

qual ingressei no ano de 2000 como aluna de graduação em História e onde percorri minha 

trajetória acadêmica no mestrado, no doutorado e como docente. Do mesmo modo, agradeço 

ao Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada a Educação (CEPAE), unidade dessa instituição na 

qual sou professora desde 2009 e que, juntamente com a UFG, me concedeu três anos de licença 

para dedicação exclusiva à pesquisa. Com sentimento de companheirismo, sou grata também 

aos colegas Allysson Fernandes Garcia, Anna Maria Dias Vreeswijk e Rita de Cássia de Oliveira 

Reis, professores do Departamento de História do qual faço parte e ao quadro diretivo do 

CEPAE, pelo apoio institucional durante a escrita desse trabalho, sobretudo nos últimos meses.   

Ainda no âmbito acadêmico, agradeço à Profa. Dra. Dulce Oliveira Amarante dos 

Santos, orientadora que desde a graduação tem sido a responsável por constantemente me 

instigar, me apoiar e, sobretudo, me desafiar nesses anos de pesquisa. Agradeço também à Profa. 

Dra. Armênia Maria de Souza e à Profa. Dra. Cristina de Cássia Pereira Moraes, que 

contribuíram com leituras, indicações de referências bibliográficas, sugestões, mas também 

com colo e café. Em Portugal, agradeço à Profa. Dra. Manuela Mendonça, da Academia 

Portuguesa de História, pelo apoio nas questões burocráticas e pelo suporte bibliográfico e à 

Profa. Dra. Ana Isabel Buescu da Universidade Nova de Lisboa, pelas valiosas orientações e 

sugestões de leitura. 

Registro ainda meu agradecimento à banca de defesa pela leitura, avaliação e críticas, 

composta pela Profa. Dra. Manuela dos Santos, da Universidade de Lisboa; pela Profa. Dra. 

Fátima Regina Fernandes, da Universidade Federal do Paraná; pelo Prof. Dr. André Costa 

Aciole da Silva, do Instituto Federal de Goiás – aos dois últimos também agradeço pelas 

contribuições e participação no exame de qualificação – e, por fim, mas não menos importante, 



 
 

à Profa. Dra. Armênia Maria de Souza, que além das contribuições no exame de defesa, tem 

sido exemplo de docente com sua generosidade acadêmica. 

Além do apoio acadêmico e institucional, a compreensão, afeto, cuidado, amor e apoio 

que tive de minha família durante o período foram imprescindíveis. Sem eles, não teria sido 

possível seguir. Foi por eles, e exclusivamente por eles, que continuei o caminho nos momentos 

mais obscuros. Nesse sentido, gostaria de agradecer especialmente à minha mãe Elisabete 

Schittini e à minha madrinha Maria Thereza das Graças Schittini, que cuidaram de mim quando 

a vida perdeu o sabor durante o processo de pesquisa e escrita do trabalho. Ao meu pai, José 

Isaías dos Santos, pelo ombro doce, conselho sábio e incentivo certeiro; à tia Geralda Batista 

Quintino, por todo apoio pessoal, logístico e financeiro e à Pedrina Hellen, esperança de um 

futuro melhor que enche meus olhos de alegria. Agradeço ainda aos meus irmãos José Isaías 

dos Santos Júnior, Issis Karolina Gomes dos Santos e Jayson Vinícius Gomes dos Santos pelos 

diferentes tipos de suporte no processo. 

Sou muitíssimo grata às amigas Ana Carolina Barbosa Pereira e Érica Isabel de Melo, 

por terem sido quem são há mais de quinze anos, as companheiras com quem compartilho a 

ânsia por um mundo mais justo, igualitário e plural. Obrigada pelo afeto, pelo rotineiro café de 

tardes de trabalho compartilhadas, pela alegria, pelas palavras de incentivo, pelas sugestões e 

indicações durante o processo de escrita. Ao amigo Ricardo Rodrigues Souza, pela diligência 

na elaboração e configuração das planilhas e tabelas. À amiga Anabela Guilherme que fez dos 

meses em Portugal um período mais divertido e alegre e à psicóloga Anneliza Soares de Sá, 

pelo cuidado profissional, empatia e afeto.  

Agradeço ao meu esposo, Adão Martins dos Santos, que aceitou o desafio de 

compartilhar a vida com quem escreve um trabalho acadêmico de maior fôlego e foi colo, afeto, 

cuidado e companhia em madrugadas insones e finais de semana de trabalho.  

Finalmente, agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG-

GO) instituição que me cedeu uma bolsa de pesquisa importante para minimizar os gastos 

vultuosos que uma investigação no exterior implica.  

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo corre. Graças a ele, em primeiro lugar, estamos vivos, o que quer dizer: acusados e 

julgados. Depois, morremos, e continuamos ainda alguns anos com aqueles que nos 

conheceram, mas não demora a ocorrer outra mudança: os mortos se tornam velhos mortos, 

ninguém se lembra mais deles e eles desaparecem no nada; apenas alguns, raríssimos, deixam 

seus nomes nas memórias, mas, privados de todo testemunho autêntico, de toda lembrança 

real, transformam-se em marionetes... 

 

Milan Kundera, 2014.



 

X 
 

 

RESUMO 

 

Esta investigação tem como objetivo analisar, a partir da categoria gênero, a atuação política de 

D. Catarina de Áustria (1507-1578), rainha de Portugal, com foco principal no período de sua 

regência (1557-1562) e ênfase em dois eixos: as representações culturais a ela vinculadas e as 

práticas políticas presentes na sua atividade legislativa. Para tanto, analisamos como ela foi 

representada como dotada de capacidade para o governo em duas obras da literatura especular 

do período, o Libro Primero del Espejo de la Perfecta Princesa Cristiana, de Francisco de 

Monzón e Dos privilegios & praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum & 

ordenações do Reyno mais que ho genero masculino, de Rui Gonçalves, escritos no período 

anterior à regência. Tratamos ainda de compreender outros elementos que compuseram os 

imaginários políticos que circularam em torno dessa figura política: as práticas de caridade a 

instituições religiosas e particulares; o retrato por ela encomendado que, defendemos, visava 

comunicar a imagem de uma rainha que governava ainda em vida de D. João III (1502-1557); 

a memória do falecido rei como legitimadora da regência e, por fim, as representações que 

expressavam as críticas ao seu governo, à sua origem espanhola e ao modo como educava o 

neto, D. Sebastião (1554-1578). Além disso, analisamos sua atividade jurídica já como regente, 

identificando os magistrados que ingressaram nos grandes tribunais do reino à época, os 

vínculos que possuíam com a rainha e a base de apoio que compuseram. Finalmente, 

levantamos as leis aprovadas durante a regência, com ênfase especial àquelas que 

regulamentaram a Justiça e a Fazenda, o impacto que tencionavam provocar e os sentidos 

simbólicos que possuíam na construção de uma nova imagem da regente. 

 

Palavras-chave: Portugal; Poder; Catarina de Áustria; Gênero; Representações. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze, from the perspective of gender category, the political 

performance of D. Catarina of Austria (1507-1578), Queen of Portugal, focusing mainly on the 

period of her regency (1557-1562) and is based on two concerns: the representations of the 

queen and the political practices of her legislative activity. Therefore, we present how she was 

represented as capable of government in two specular literature works, Francisco de Monzón´s 

Libro Primero del Espejo de la Perfecta Princesa Cristiana, and Dos privilegios & 

praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que 

ho genero masculino by Rui Gonçalves, written in the period before the regency. We also 

worked to understand other elements that composed the political imaginary involving her: the 

charitable practices towards religious and private institutions; the portrait commissioned by her, 

which we defend, was intended to communicate the image of a queen who already ruled even 

when King D. João III (1502-1557) was still alive; the king’s memory as a component to 

legitimate her regency and finally, the representations that expressed the criticism of her 

government, her Spanish origin and the way she raised her grandson, D. Sebastião (1554-1578). 

In addition, we analyzed her legal activity as a regent, and identified the magistrates who 

entered the great courts of the kingdom at the time she was in power, the ties between them and 

the queen and how they operated as a political support to her reign. Finally, we researched the 

acts approved during the regency, with special emphasis on those who pronounced about Justice 

and Treasury, the impact it intended to have and the symbolic meanings it had in building a 

new image of the queen regent. 

 

Keywords: Portugal; Power; Catarina of Austria; Gender, Representations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ordeno e mando que em todo o dito tempo que o Príncipe meu neto não for 

de vinte annos compridos a Rainha sua avó seja governador dos ditos Reynos 

e Senhorios.1 

 

 

A passagem acima, parte do documento intitulado Declaração delrey D. Joaõ o III. 

Para a rainha D. Catharina ser tutora delRey D. Sebastiaõ, seu neto, até cumprir vinte annos, 

espécie de rascunho deixado pelo rei português D. João III (1502-1557) e que só veio a público 

após a sua morte, apresentava a Portugal uma situação pouco comum, com a possibilidade de 

uma mulher assumir o governo do reino, revelando, também, as temáticas que permeiam esse 

trabalho, isto é, poder e gênero no século XVI.  

Dom João III faleceu em 11 de junho e a dita declaração fora apresentada em conselho 

dois dias depois. Na ocasião, foi validada por intermédio do juramento sobre os evangelhos do 

secretário Pero de Alcáçova Carneiro (1515-1593) e ratificado pelos demais conselheiros. Nela 

o rei deixava expresso seu desejo de que sua consorte, a rainha D. Catarina de Áustria (1507-

1578), governasse Portugal durante a menoridade do neto D. Sebastião (1554-1578), 

apontando, portanto, as diretrizes políticas para o reino após sua morte. Além disso, reafirmava 

seu poder político e o transferia, de acordo com as teorias patrimonialistas2 sobre a sucessão do 

reino, para a rainha. 

A atitude de D. João III trazia em seu âmago impactos sobre a estrutura política e 

administrativa, as principais casas nobiliárquicas, os membros do clero, das cidades e vilas e 

sobre as relações políticas externas de Portugal. Sua motivação residia na ausência de 

sucessores diretos, visto que os nove filhos que tivera com a rainha haviam falecido 

precocemente, ficando como sucessor unicamente seu neto, o filho do falecido infante D. João 

(1537-1554). 

 
1 Declaração delrey D. Joaõ o III. Para a rainha D. Catharina ser tutora delRey D. Sebastiaõ, seu neto, até 

cumprir vinte annos. ANTT, Casa da Coroa, Maço 9, Gaveta 13. O documento também foi reproduzido em 

SOUSA, António Caetano de. Provas do Livro IV da História Genealógica da Casa Real Portuguesa Tiradas 

dos Instrumentos dos Archivos da Torre do Tombo. Lisboa: Academia Real, 1700, p. 22-23. A carta está 

disponibilizada na íntegra no Anexo E. 
2 Conforme figurava no direito romano, a teoria patrimonialista estabelecia que, em vista do conflito habitual das 

tutelas do reino e do rei menor, estas deveriam ser dadas às pessoas indicadas pelo rei. A respeito das teorias 

patrimonialistas e não patrimonialistas de sucessão do reino, ver ALBUQUERQUE, Martim. As regências na 

história do direito público e das ideias políticas em Portugal. Lisboa: 1973, p. 202.  



 

18 

 

O monarca, filho mais velho do rei D. Manuel,3 tivera um dos reinados mais longos e 

controversos até então, com duração de mais de trinta anos.  Seu governo foi marcado por 

conflitos religiosos, pela estruturação do Tribunal da Inquisição4 e por crises relacionadas tanto 

às políticas econômicas internas quanto às questões envolvendo a ocupação e o domínio das 

praças no norte da África. Paradoxalmente, o governo de D. João III teve como uma de suas 

características os avanços no campo intelectual, sobretudo pela criação da Universidade de 

Coimbra, o que aumentou consideravelmente o número de letrados no reino. 

No campo pessoal, por volta de 1540, o rei começou a demonstrar certo distanciamento 

e mesmo apatia com as questões administrativas, sobretudo após passar por um processo intenso 

de perdas em torno de si, como a morte de seus filhos e o falecimento de sua irmã, a imperatriz 

Isabel de Portugal, com quem mantinha profundos laços afetivos. Seu desinteresse aprofundou-

se na década de 1550, quando passou a trajar luto e a recolher-se frequentemente em oração, 

atitudes que tiveram impacto relativamente minimizado na governança em decorrência da 

admissão de D. Catarina no conselho régio alguns anos antes. 

A rainha, que iniciara desde 1540 reconhecida atividade de intercessão política junto ao 

rei, ao assumir a regência do reino após a morte de D. João III em 1557, permaneceu no cargo 

até 1562, fazendo-o devido a uma das poucas brechas possíveis até então para as mulheres: a 

menoridade do futuro rei. Antes dela, haviam sido regentes em Portugal nas mesmas 

circunstâncias a rainha D. Leonor Teles (1350-1396) e D. Leonor de Aragão (1402-1445), 

ambas com destino semelhante: tiveram o poder e a autoridade não reconhecidos e usurpados 

pelos nobres de seu tempo – ao contrário do que haviam estabelecido em testamento seus 

maridos –; foram obrigadas a se exilarem em Castela e morreram jovens em situações 

controversas5. O fato de ter sido a única rainha a sair da regência por vontade própria e ter 

permanecido em Portugal após tal período, particulariza, portanto, os estudos a seu respeito.  

 
3 Ver a árvore genealógica de D. João III no Apêndice B desse trabalho.  
4 O contexto da contrarreforma e da reforma protestante foi favorável à criação da Inquisição, que além de ser vista 

como uma maneira de corrigir as ações consideradas profanas, fortaleceram o poder régio. Do ponto de vista 

historiográfico, no entanto, o fato de D. João III ter favorecido a instalação da Inquisição fez com que 

historiadores do período liberal como Alexandre Herculano, Antero de Quintal e Braamcamp Freire construíssem 

uma imagem negativa do rei e da sua governação, condenando as reformas feitas por D. João III e avaliando-o 

como fanático e néscio. Sem considerar o contexto histórico desse rei, conferiram-lhe a pecha de piedoso e de 

beato, alcunha ainda comumente adotada por grande parte da historiografia sem a reflexão de suas origens. Ver 

HERCULANO, Alexandre. História da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal. Lisboa: Europa-

América, s.d., vol. 1, p. 105. 
5 Em situações de ausência (mas não de falecimento do rei) outras rainhas em Portugal também desempenharam 

funções costumeiramente governativas: Filipa de Lencaster (1360-1415) assumira reunião de cortes menos de 

seis meses depois de chegar a Portugal, em 1387 e a regência em 1397, durante ausência de D. João I. Ver: 

SILVA, Manuela. Filipa de Lencaster, la dama inglesa que fue modelo de reginalidad en Portugal (1387-

1415). Anuario de Estudios Medievales, n. 46/1, jan./jun. 2016, p. 209. Leonor de Lencastre (1458-1525), 
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D. Catarina de Áustria chegou até nosso conhecimento durante o Curso de Mestrado, 

por intermédio de uma obra que a ela foi dedicada. Trata-se de Dos privilegios & praerogativas 

q ho genero feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero 

masculino (PFM), escrita pelo jurista e lente da Universidade de Coimbra Rui Gonçalves e 

publicada em 1557, ano da morte de D. João III e início da regência de D. Catarina. Na altura, 

buscávamos compreender, por intermédio deste documento, o estatuto jurídico das mulheres 

em Portugal e as representações de gênero a partir das leis selecionadas pelo autor nos diversos 

corpora jurídicos que utilizara. Embora a dedicatória a ela tenha sido analisada, não nos 

aprofundamos na questão para além do que os objetivos estabelecidos para a pesquisa 

requisitavam. No entanto, não deixou de nos instigar a existência de uma rainha que fora regente 

e o descompasso, por um lado, entre a ausência de estudos a seu respeito e, por outro, a 

importância ocupada por ela no governo de Portugal. 

Aproximar de D. Catarina e retirar tanto o véu apologético quanto a penumbra de 

desconhecimento sobre sua figura; compreender como seu poder político fora percebido e 

imaginado por seus contemporâneos; problematizar como ela dialogou com as representações 

de gênero do período e compreender sua atividade governativa nos provocou a continuidade da 

pesquisa. De que modo ela foi representada pela literatura especular? Em que medida a escrita 

dessa literatura dialogou com a sua própria trajetória política? Qual a relação de D. Catarina 

com as diretrizes de gênero presentes nesse tipo de discurso: o enfrentamento,  a reprodução ou 

ambos? Como ela utilizou seu poder político na expedição de mandatos, na nomeação de cargos 

e nas demais tomadas de decisões fundamentais para a execução das políticas portuguesas no 

século XVI? Em que medida sua atuação contribuiu para os processos de centralização política 

que estavam em curso no reino português? Como, por intermédio de suas práticas políticas, ela 

buscou reforçar, entre o aglomerado de representações disponíveis ao seu respeito, aquelas que 

lhe eram mais favoráveis e mais condizentes com sua atividade como rainha viúva e rainha 

regente? Em que medida ela teve sua autoridade reconhecida no interior das redes políticas das 

quais fazia parte? Quais representações estiveram presentes no contexto do final da regência? 

Tendo tais questionamentos como norte, o objetivo desta pesquisa é o de analisar, a 

partir da categoria gênero, a atuação política de Catarina de Áustria, elegendo como foco 

principal o período correspondente à sua regência, isto é, entre 1557 a 1562. Embora a análise 

proposta se estenda até o final do período em que a rainha foi regente, optamos por não tratar 

 
chamada à época de D. Catarina, de rainha à velha, também fora regente na ausência do marido, no entanto, 

nenhuma delas assumiu a regência em situação de menoridade do rei. 
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do contexto das cortes de 1562, em decorrência da obscuridade e da falta de documentação para 

dar suporte historiográfico ao estudo a respeito da decisão de D. Catarina de abandonar a 

regência6.  

Dois eixos compõem essa investigação: as representações sociais vinculadas a essa 

rainha e as práticas políticas presentes na sua atividade legislativa, seja por meio da nomeação 

de oficiais para os grandes tribunais do reino, seja pela legislação aprovada por ela para o reino 

durante a regência. O modo como a regente buscou articular sua imagem às representações 

favoráveis a seu respeito e suas ações no campo da justiça foram considerados como 

mecanismos adotados por ela para a articulação do poder nos aspectos simbólico, político e 

jurídico, como procuramos demonstrar.  

A escolha da Justiça para a análise da regência de Catarina justifica-se pela importância 

que a instância possuía na composição do poder do monarca moderno. A Justiça era considerada 

atributo régio por excelência e a elaboração de leis e a nomeação de magistrados ligados à 

rainha são analisados para explicitar seu perfil jurídico-governativo e a busca por autoridade 

política que atravessou sua regência. Desse modo, a elucidação das relações que ela manteve 

com os desembargadores convocados para o Desembargo do Paço, a Casa da Suplicação e a 

Casa do Cível e as áreas da governança nas quais majoritariamente incidiram sua produção 

jurídica revelam os imaginários que a rainha buscava (in)formar.  

A hipótese aqui é a de que D. Catarina buscou, por intermédio da apropriação de 

determinadas representações a seu respeito e da sua atividade legislativa, forjar a imagem de 

uma rainha capaz de governar, tanto por conformar-se às tradicionais representações de gênero 

de esposa e mãe cristã, quanto por associar-se a outras, consideradas mais apropriadas ao 

monarca do sexo masculino e reforçadas pelas atividades inerentes à regência do reino. Apesar 

de aparentemente contraditórias, o recurso a tais representações contribuiu para a criação de 

imaginários políticos a respeito da rainha cuja finalidade última era legitimar, no campo 

 
6 Sobre a conjuntura de 1562, encontramos as Memorias para a historia, e theoria das Cortes Geraes que em 

Portugal se celebrarão pelos três estados do reino, do Visconde de Santarém, que trazem o relato das cortes, a 

arenga feita por D. António Pinheiro e os Capítulos especiais dos Prelados. Além disso, encontramos também 

algumas respostas para cidades e vilas dos capítulos das cortes, feitas já em 1563 no ANTT e na Biblioteca da 

Universidade de Coimbra. No entanto, o relato e a arenga das Cortes não trazem informações adicionais sobre 

as razões que motivaram a saída de D. Catarina da regência. Por outro lado, as respostas enviadas pelo novo 

regente, o cardeal D. Henrique, nos dão conta de problemas de quando D. João III era rei e não apresentam 

nenhum posicionamento aos cinco anos da regência da rainha. Essa característica é bastante justificável, 

considerando que a última assembleia datava de 1544. SANTARÉM, Visconde. Memorias para a historia, e 

theoria das Cortes Geraes que em Portugal se celebrarão pelos três estados do reino, parte II. Lisboa: Impressão 

Régia, 1828. 
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simbólico, a capacidade política de D. Catarina, seu poder como regente e suas ações 

governativas, mesmo quando decidiu abandonar a regência.  

Defendemos, finalmente, que a sua busca por legitimação política como regente ia além 

das convencionalmente feitas por aqueles que desempenharam a função, pois implicava lidar 

tanto com a questão de seu local de origem como, sobretudo, com o seu sexo e com as 

representações de gênero dele derivadas, aspectos centrais, embora negligenciados pelas 

análises feitas até o momento. No caso do último, é necessário, segundo a historiadora Joan 

Scott, estar atento aos modos “como compreensões implícitas de gênero estão sendo invocadas 

ou reinscritas”.7 

O campo político tem sido historicamente representado – pelo menos no Ocidente – 

como eminentemente masculino. Os atributos que compõem a política são, segundo a 

antropóloga Alinne Boneti, socialmente associados ao masculino. As ideias de força, 

agressividade e virilidade que compõem as regras da política também o são.8 Convém 

investigar, portanto, como gênero deu sentido às experiências históricas que subverteram os 

termos comuns dessa associação, seja por intermédio do recurso a significados já conhecidos, 

seja pela genderificação9 de outros conceitos. Dito de outro modo, buscamos identificar quais 

compreensões de gênero foram utilizadas para legitimar o exercício político de uma mulher 

quando as necessidades de Estado e da alta política o requeriam, caso da regência de D. Catarina 

e quais foram mobilizados no momento de retirá-la do poder.  

No que se refere ao pensamento político português, não havia, na legislação vigente, 

nenhuma regra ou costume que impossibilitasse as mulheres de reinar, caso da Lei Sálica10 na 

França e do direito costumeiro em Aragão.11 Em Portugal, as leis permitiam às rainhas ter e 

transmitir a autoridade real, embora na prática o sistema simbólico de gênero impedisse as 

mulheres de exercer o poder supremo em bases longas e estáveis, governando, como visto, em 

 
7 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Revista Educação e Realidade, v. 20, n. 2, jul./dez., 

1995, p. 93. 
8 BONETTTI, Alinne. Entre feminismos e masculinos: negociando relações de gênero no campo político. 

Cadernos Pagu. Erotismo: prazer, perigo, n. 20, 2003, p. 184-185. 
9 Do inglês “gender”, o vocábulo ainda não existe na Língua Portuguesa, mas é amplamente adotado pelos   

estudiosos para se referir aos processos nos quais o gênero se coloca como integrante das relações sociais.  
10 Lei criada no século X nos reinos francos que regulamentava diversos aspectos da sociedade e proibia o direito 

à herança de terras para mulheres. Posteriormente, entre o fim da Idade Medieval e início da Idade Moderna, a 

lei passa a regulamentar a sucessão do trono francês, negando a presença de mulheres nas linhas sucessórias da 

França. Ver: CANUTO, Húdson. Leibniz: a origem dos franceses. Tradução, apresentação e comentários. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Universidade Federal de Sergipe, 2016, p. 30-32.  
11 RODRIGUES, Ana Maria. Rainhas medievais de Portugal: função, patrimônio, poderes. CLIO: Revista do 

Centro de História da Universidade de Lisboa, n. 16/17, 2008, p. 139. Disponível em: 

<http://repositorio.ul.pt/handle/10451/38049>. Acesso em: 20 jun. 2019. 
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situações de exceção e para garantir a linhagem do reino.12 Assim, desde os primeiros monarcas 

estabeleceu-se que quem herdava o trono era o filho primogênito, sendo chamadas à sucessão 

as filhas legítimas apenas em caso de ausência absoluta de herdeiros varões.  

Desse modo, uma compreensão a ser buscada é a de que forma o gênero concorreu para 

que situações políticas como a regência de D. Catarina ocorressem, ainda que por um curto 

espaço de tempo. Deve-se considerar ainda nessa análise não apenas como as concepções sobre 

o poder monárquico participaram dos significados de gênero, mas como ele próprio também foi 

construído por tais significados. Finalmente, é necessário investigar em que medida essas 

próprias concepções de gênero contribuíram, no período final da regência de D. Catarina, para 

sua saída da administração do reino. Sobre a questão, a historiadora Joan Scott13 já havia 

anunciado na década de 1990 a necessidade de mudar o olhar historiográfico para a 

compreensão das relações múltiplas e diversas entre gênero e sistemas políticos e, no caso da 

monarquia, o modo como o político e o cultural construíram gênero e como gênero também 

constituiu essas esferas. 

Embora o objetivo do trabalho não seja o relato de vida da rainha, acreditamos ser 

importante apresentar em linhas gerais o seu percurso biográfico, bem como suas filiações 

nobiliárquicas e as relações políticas nas quais esteve envolvida. Filha de Filipe de Habsburgo 

(1478-1506), arquiduque de Áustria, duque de Borgonha, senhor dos Países Baixos e herdeiro 

do Sacro Império Romano-Germânico e da rainha D. Joana de Castela (1479-1555), a infanta14  

nasceu em 14 de janeiro de 1507, já órfã de pai. D. Joana era filha dos Reis Católicos Isabel I 

de Castela (1451-1504) e Fernando de Aragão (1452-1516), responsáveis pelos processos de 

unificação política da Espanha tardo-medieval e da Reconquista Cristã. Após a morte prematura 

de D. João (1478-1497) e D. Isabel (1470-1498), filhos de Isabel e de Fernando e do neto D. 

Miguel (1498-1500), filho da infanta D. Isabel com D. Manuel de Portugal (1469-1521), D. 

Joana tornou-se, juntamente com seu esposo Filipe, os herdeiros do trono.  

Joana de Castela e Filipe de Habsburgo tinham, até a ida para a Espanha, os seguintes 

filhos: D. Leonor (1498-1558), rainha de Portugal após o casamento com o rei D. Manuel e 

posteriormente, rainha de França pelo enlace com D. Francisco I (1494-1547); D. Carlos (1500-

1558), duque de Borgonha, senhor dos Países Baixos após o falecimento de seu pai e futuro 

imperador; D. Isabel (1501-1525), futura rainha da Dinamarca e D. Maria (1505-1558), que se 

 
12 Id. For the honor of her lineage: the dowers and dowries of some late medieval queens of Portugal. E-Journal 

of Portuguese History, 5:1, 2007, p. 1-13. 
13 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria..., op. cit., p. 15.  
14 Ver a árvore genealógica de D. Catarina de Áustria, disponível no Apêndice A. 
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tornaria rainha da Hungria e Boémia. Na ocasião da viagem de Joana e Filipe para serem jurados 

reis da Espanha, as crianças permaneceram em Flandres, sob os cuidados da irmã de Filipe, 

Margarida de Áustria, que se tornaria responsável também pela regência dos Países Baixos 

durante a menoridade de Carlos.  

O comportamento instável de D. Joana desde a juventude, agravado após a morte do 

esposo, foi julgado como impeditivo ao governo do reino, o que levou sua mãe a deixar a 

governança do trono ao seu esposo, o rei católico D. Fernando. Esse, por sua vez, enclausurou 

a filha em Tordesilhas em 1509, que levou consigo a infanta D. Catarina, nascida em 

Torquemada há pouco menos de dois anos. A doença da mãe15 e o medo que ela tinha de que 

lhe tirassem a filha – fato que já havia acontecido em 1508 com seu outro filho nascido em 

Espanha, D. Fernando (1503-1564) –, repercutiram diretamente nos primeiros anos de vida de 

D. Catarina. De acordo com a historiadora Ana Isabel Buescu,16 o zelo extremado de D. Joana 

em direção à única filha implicou o isolamento físico e social da infanta, cujo contato limitava-

se a poucas pessoas do paço de Tordesilhas, entre elas, os funcionários da casa real, as damas 

que seu avô Fernando enviara para cuidar de D. Joana e o seu mestre e confessor, o franciscano 

Juan de Ávila.  

Tais circunstâncias tiveram impacto também na sua formação educacional como nobre, 

já que D. Catarina foi privada de uma corte culturalmente ativa, com banquetes e complexos 

cerimoniais de normas e etiquetas, como as com que foram criados seus pais e irmãos. Embora 

não haja documentos que deem conta dos pormenores da sua criação, como as leituras que 

realizara, as artes manuais que aprendera e os demais conhecimentos e comportamentos que 

marcariam e indicariam sua pertença social, diversos autores, como Llanos y Torriglia, 

apontaram para “a ausência de toda preparação intelectual para quem haveria de ilustrar um 

trono”.17  Posicionamento contrário a esse apresenta a historiadora Anne Marie Jordan 

Gschwend, em seu livro A rainha colecionadora: Catarina de Áustria, no qual afirma que “não 

 
15 Muito se falou sobre as possíveis enfermidades mentais de D. Joana e não entraremos nesse mérito. Contudo, 

apenas a título de ilustração, apresentamos a carta que o bispo de Málaga escreve ao rei sobre as condições de 

saúde de D. Joana, em 1508: “Yá escrevi que después que v. alteza se partió, la Reyna estava pacífica así en 

obras como en palavras, así que no ha herido nin dicho palabra de injuria. Dexé de dezir como desde ese tiempo 

no ha mudado camisa; creo que nin toca nin lavado la cara. Tambien dizen que duerme siempre en el suelo 

como antes. Hanme dicho que urina muy á menudo, tanto que es cosa no vista en outra persona. Destas cosas, 

unas son señales de corta vida, otras causa. Vra. Alteza provea en todo, cá en mi ver ella está em gran peligro 

de su salud. [...]Come estando los platos en el suelo sin ningund mantel nin bazalejas.”. Ver: RODRÍGUEZ 

VILLA, Antonio. La Reina Doña Juana La Loca. Madri: Livraria de M. Murillo, 1892, p. 235-236.  
16 BUESCU, Ana Isabel. Catarina de Áustria. Infanta de Tordesilhas. Rainha de Portugal. Lisboa: Esfera dos 

Livros, 2007, p. 18. 
17 LLANOS Y TORRIGLIA, Félix. Contribuición al estúdio de la reina de Portugal, hermana de Carlos V, Doña 

Catalina de Portugal. Madrid: Imprensa de la Revista de los Archivos, Bibliotecas y Museos, 1923, p. 13. 
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há dúvidas de que Catarina recebeu uma educação sólida e completa em Tordesilhas, que a 

preparou para o seu futuro papel de rainha de Portugal”.18  

Especulações à parte, as condições de vida da infanta foram a causa do estranhamento 

dos irmãos Carlos e Leonor quando vieram visitar a mãe e os irmãos no momento da coroação 

de Carlos como rei de Aragão e de sua ascensão como rei de Castela, em 1517. A situação fez 

com que ele decidisse retirar D. Catarina de Tordesilhas e levá-la para sua corte em Flandres, 

onde poderia ser educada de forma condizente com sua condição. Segundo os relatos, a reação 

de D. Joana após perceber o desaparecimento da filha foi tão lancinante que a infanta foi 

devolvida para os braços da mãe e, novamente, enclausurada em Tordesilhas.  

O cotidiano de D. Catarina, no entanto, seria alterado profunda e definitivamente a partir 

desse episódio, passando a ser composto dos cuidados condizentes a uma infanta de Espanha: 

ela passou a vestir-se de forma adequada ao seu estado; seu quarto ganhou outros acessos e 

janelas; a infanta passou a ter a companhia de outros jovens nobres para sua convivência e 

estímulo do convívio cortesão; as saídas do castelo foram permitidas e lhe foram dados mestres 

para ensinar a dançar e a tocar flauta. Alguns anos mais tarde, em 1521, a infanta também foi 

dotada com uma quantia relevante, com a qual mandou fazer obras piedosas e a encomendar 

peças de metais preciosos para sua casa, hábitos que se revelariam uma constante durante toda 

a sua vida. O fato de essas medidas terem sido tomadas apenas após a tentativa de retirar 

Catarina do convívio de D. Joana contribuem para a hipótese de que D. Catarina teve de fato 

uma educação intelectual deficitária e lacunar. 

A ascensão de Carlos para imperador do Sacro Império Romano-Germânico em 1519 

repercutiu não apenas na Espanha e nos demais reinos governados pelo filho de D. Joana, mas 

também nas alianças políticas que estabeleceu por intermédio dos matrimônios de suas irmãs. 

No caso específico de D. Catarina, a necessidade de assegurar a fidelidade dos nobres para a 

eleição ao posto de imperador, levou Carlos a prometer o enlace da infanta com João Frederico 

(1503-1555), sobrinho do duque Frederico (1463-1525), eleitor da Saxônia. Realizada a eleição, 

Carlos V revogou o compromisso, deixando D. Catarina para alianças futuras mais 

convenientes.  

Os vínculos entre Catarina e o irmão seriam constantemente reforçados pela farta 

correspondência mantida por ela e pelo imperador Carlos V, que se tornaria, na primeira metade 

do século XVI, um dos homens mais poderosos do seu tempo e considerado senhor do mundo. 

 
18 GSCHWEND, Annemarie Jordan. A rainha colecionadora. Catarina de Áustria. Lisboa: Círculo de Leitores, 

2012, p. 28. 
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A extensão de seu poder correspondia à boa parte do território europeu e ao vasto império 

colonial espanhol. Era responsável pela direção política de Espanha, Flandres e Itália, além de 

ter articulado o casamento de suas irmãs com os reis da Boêmia, Hungria, França e Portugal. 

Tamanho poder exercia não apenas fascínio, mas também receio. Fora tal fascínio, 

provavelmente, o responsável por acentuar a intenção de D. João III de continuar as alianças 

entre Portugal e Espanha, desejo já manifesto pelo seu pai, D. Manuel.  Por outro lado, o medo 

advindo de tamanho poderio, capaz de facilmente influenciar ou intervir diretamente em 

Portugal, acompanharia as acusações de suposto espanholismo da rainha, como pretendemos 

demonstrar nas páginas seguintes. 

Buscando manter o frágil equilíbrio entre Portugal e Espanha, D. Manuel enviou ao 

reino vizinho e a Flandres embaixadores cuja missão era obter um duplo enlace: o da sua filha 

D. Isabel (1503-1539) com o arquiduque D. Carlos e o do seu filho e herdeiro, o príncipe D. 

João, com D. Leonor (1498-1558), irmã do futuro imperador. Entretanto, após D. Manuel 

enviuvar-se de D. Maria (1482-1517) em março, acabou ele mesmo por se casar com D. Leonor 

em julho de 1518, noiva inicialmente destinada ao filho. O casamentou durou até 1521, ano da 

morte de D. Manuel e deste enlace nasceu D. Maria (1521-1577), que ficaria em Portugal após 

a volta da mãe para Espanha. 

A morte do monarca português e a entronização de seu herdeiro, D. João III, em meados 

de dezembro 1521, geraram diversos apelos para o casamento do novo rei. Afirmavam que o 

rei era jovem e deveria casar-se para assegurar a Portugal os novos herdeiros ao trono. Vários 

sugeriram o enlace de João III com sua madrasta, a jovem viúva rainha Leonor, mas o novo 

monarca recusou-se veementemente e encetou novas negociações com Carlos V, retomando 

desse modo a proposta do duplo enlace matrimonial inicialmente engendrada por seu pai. 

Seguindo as recomendações dos membros do conselho régio, D. João III deu continuidade aos 

planos de reafirmação das alianças com Espanha arquitetados por D. Manuel e tratou das 

negociações do casamento da infanta D. Isabel com Carlos V e do seu próprio, dessa vez com 

a infanta D. Catarina.  

Assim, é possível perceber que as alianças matrimoniais dos membros das famílias reais 

assumiram papel importante nos movimentos do jogo de peças de xadrez que compunha o 

cenário político europeu no século XVI. No caso em questão, a escolha por D. Catarina 

significou sobretudo o compromisso de lidar de forma diplomática e cuidadosa com as disputas 

nas ilhas de Molucas. Localizadas no Sudeste asiático marítimo, as ilhas eram o único produtor 

mundial de cravo, causando acirradas disputas entre as coroas de Portugal e Espanha entre 1522 
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e 1529,19 já que ambos reivindicavam para si, com base no Tratado de Tordesilhas de 1494, a 

posse das ilhas. As negociações em torno das Molucas prolongaram o acordo matrimonial de 

D. João III e D. Catarina, celebrado em Burgos a 19 de julho de 1524,20 com a expectativa de 

que se chegasse a um termo a respeito da posse do território.  

D. Catarina chegou a Portugal no início de 1525, período de incertezas para a região: no 

início do reinado de D. João III, a fome e pestilência assolavam as cidades, causando profunda 

crise econômica, agravada pelo pagamento do dote de D. Isabel para o casamento com Carlos 

V e pelas políticas econômicas do reino. Por outro lado, os conflitos entre cristãos novos e 

cristãos velhos se acirravam. Por fim, a extensão do império português começava a implicar 

problemas de governança, causando mais prejuízos do que lucros à Fazenda.  

Nos anos seguintes ao matrimônio, D. Catarina iria dedicar-se a principal função de uma 

rainha: gerar herdeiros para a Coroa que assegurassem a continuidade dinástica. O primeiro 

filho nasceu poucos dias após o primeiro ano de casada, em 1526. Afonso (1526-1526), no 

entanto, morreria pouco tempo depois, iniciando uma sequência de nascimentos e óbitos que 

marcaria um drama pessoal e político para os reis portugueses e para o reino: a ausência de um 

herdeiro. D. João III e D. Catarina ainda tiveram mais oito filhos: Maria Manuela (1527-1545); 

Isabel (1529-1529); Beatriz (1530-1531); Manuel (1531-1537); Filipe (1533-1539); Dinis 

(1535-1537); João Manuel (1537-1554) e Antônio (1539-1540). Os estreitos laços de 

consanguinidade – quatro infantes morreram devido à epilepsia – têm sido apontados ao longo 

dos séculos como a principal justificativa para as mortes que assolaram o paço e colocaram em 

alarme o reino português no período.  

Dos filhos de D. Catarina, apenas dois, Maria Manuela (1527-1545) e João Manuel 

(1537-1554), atingiram a idade adulta. Para ambos, D. Catarina articulou casamentos com os 

filhos de seu irmão Carlos V e, num enlace duplo, casou a infanta D. Maria com o infante D. 

Filipe (1527-1598) e o infante D. João com a infanta D. Joana de Áustria (1536-1573), tornando  

cada vez mais estreitas as alianças entre as casas de Avis e Habsburgo. As mortes da infanta D. 

Maria Manuela – após complicações no parto do filho Carlos (1545-1568) – e do infante D. 

João em 1553, poucos dias antes do nascimento do seu filho, trouxeram sérios riscos à 

 
19 O caso foi resolvido de forma definitiva apenas em 1529, quando o rei D. João III comprou as ilhas ao imperador 

Carlos V por 350.000 ducados.  
20 No contrato matrimonial, Carlos dotava a irmã Catarina com 200 dobras castelhanas, incluindo joias, prata e 

vestuário e o rei D. João III dava 66.666 dobras. Ver: Contrato Authentico do casamento da Rainha D. Catharina, 

Infanta de Castela, com El Rey Dom João III. SOUSA, Antônio. Provas do livro III da História Genealógica da 

Casa Real Portuguesa Tiradas dos Instrumentos dos Archivos da Torre do Tombo. Coimbra: Livraria Editoria, 

1944, 1a. parte, p. 7-21. 
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continuidade dinástica, a partir de então depositada exclusivamente no neto dos monarcas 

portugueses, D. Sebastião, exatamente por isso, o Desejado.  

A intensa atuação de D. Catarina nas negociações relativas a tais matrimônios fornece 

indícios de sua ascendência política junto ao rei e pode ser considerada como símbolo da maior 

aproximação da rainha aos centros de decisão política, tendo em vista sua constante intercessão 

junto ao monarca a partir da década de 1540, como relataram Frei Luis de Sousa (1555-1632)21 

e Antônio de Castilho (1525-1596) em suas crônicas sobre D. João III. De acordo com eles, a 

partir de então a rainha passou a ter assento no conselho, presidindo, junto ao rei, as reuniões e 

cerimônias públicas.  

O período entre 1540 e 1557 marcaria, portanto, a ascensão política de D. Catarina. 

Reveladora do nível de intercessão da rainha no governo de D. João III era a carta que a ela 

própria escreveu em 1545 ao seu irmão, o imperador Carlos V, na qual afirmava “[...] que avia 

parescido a su alteza darme parte [na governação] por descansar”.22 O cansaço de D. João III 

também era citado pelo secretário de estado e escrivão da puridade, Pero de Alcáçova Carneiro, 

poucos anos depois em suas memórias. Nelas, o autor fazia referência ao estado do rei, “mui 

cansado dos negócios e ameaçado já de algumas indisposições que lhe amiudavam e causavam 

aborrecimento grande aos mesmos negócios”.23 O embaixador da Espanha em Lisboa no 

período, D. Lope Hurtado de Mendoza,24 esmiuçava a questão, afirmando que poucos meses 

antes de morrer D. João havia ficado melancólico e incapaz de presidir aos conselhos, o que 

 
21 Tratava-se de Manuel de Sousa Coutinho, filho do ex governador da Mina no tempo de D. João III Lopo de 

Sousa Coutinho. Foi alcaide e capitão-mor de Marialva, provedor da Santa Casa de Misericórdia e cavaleiro 

fidalgo a partir de 1594. Com mais de sessenta anos, ele e sua esposa, Madalena de Vilhena, assumiram a vida 

religiosa, ingressando respectivamente no Convento de São Domingos de Benfica e no Convento de Sacramento. 

Como religioso dedicou-se à escrita hagiográfica, tornando-se cronista dos franciscanos, período em que redigiu 

obras como: Vida e Obra de D. Frei Bartolomeu dos Mártires (1619); História de S. Domingos (3 tomos 

publicados em 1623, 1662 e 1678); Os Anais de D. João III (1844); Vida de Soror Margarida do 

Sacramento; Considerações das Lágrimas que a Virgem N. Senhora Derramou na Sagrada Paixão. Ver: ROIG, 

Adrien. De la vida de Manuel de Sousa Coutinho al “Triste y no imaginado sucesso” del português que murió 

de amor el El Persiles. Actas del V Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2003, p. 884. Disponível em: 

<https://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/congresos/cg_V/cg_V_47.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019. 
22 Apud QUEIROZ VELOSO, José. Estudos sobre o século XVI. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1950, 

p. 127. 
23 ANDRADA, Ernesto de Campos de (rev. e anot.). Relações de Pêro de Alcáçova Carneiro. Lembrança de 

quando El Rei D. João, o terceiro, nosso Senhor, começou a usar dos cachetes. Lisboa: Imprensa Nacional de 

Lisboa, 1937, p. 416-417. 
24 Filho mais novo de Don Juan Hurtado Díaz de Mendoza y Salcedo, foi enviado a corte, lugar em que se destacou, 

chegando a ser membro do Conselho do Rei e chefe dos mordomos de Magarita de Áustria. Além disso, foi 

nomeado embaixador de Carlos V na Alemanha, Santa Sé, Gênova, Florença, Saboya e do Tribunal do rei de 

Portugal em Lisboa (1528-1532). Foi governador de Oran, cavaleiro da Ordem de Santiago e se casou duas 

vezes, primeiro com a herdeira do senhorio da Biscaia de Astobiza, Teresa Ugart, e, posteriormente, com 

Margarita de Rojas. Ver: MONTERO, Jorge. La casa de Lope Hurtado de Mendoza en Burgos: nuevos datos 

sobre su proceso constructivo. Liño: Revista Anual de Historia del Arte, Oviedo, Universidad de Oviedo, n. 20, 

2014, p. 49-58. 
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teria levado a rainha a afastá-lo completamente dos negócios mais complexos, cujo despacho 

tomara para si, em acordo com o conselho.25 Embora a passagem revele a ascensão política da 

rainha, há que se ter em conta os interesses por trás dela. Isso porque se tratava do embaixador 

da Espanha comunicando ao imperador o protagonismo político da irmã, notícia que o agradaria 

não apenas do ponto de vista pessoal, mas sobretudo político. 

Como visto, após a morte do rei em 1557, foi realizado conselho régio, no qual estiveram 

presentes a rainha D. Catarina; o cardeal-infante D. Henrique; o duque de Aveiro, D. João de 

Lencastre; os condes de Castanheira, D. António de Ataíde e do Vimioso, D. Afonso de 

Portugal; o regedor do reino, João da Silva; o barão de Alvito, D. Rodrigo Lobo da Silveira; o 

chanceler-mor Gaspar de Carvalho e os vereadores da cidade de Lisboa. Nele, o secretário Pero 

de Alcáçova Carneiro26 apresentou alguns apontamentos feitos pelo rei, mas sem assinatura. 

Após seu juramento sobre os evangelhos a respeito da veracidade do documento, o teor dos 

capítulos foi aprovado.27 O fato de o testamento não ter sido assinado e nem finalizado foi 

considerado por Maria do Rosário Cruz  como sinal de que a regência da rainha teria se tratado 

de um pacto político para se evitar as cortes e, em consequência, um desenrolar semelhante ao 

ocorrido no século anterior com a rainha D. Leonor de Aragão (1442-1445). 

Nesse momento de transição política, vários nobres no reino e no ultramar prestavam 

condolências à rainha. Um deles, Antonio Pires do Canto (1511-1572),28 morador da Ilha 

Terceira, aproveitava a ocasião para também prestar-lhe apoio, justificando sua atitude “porque 

vossa Alteza he ho proprio Rey e senhor nosso”29, trecho que compõe o título dessa tese (Anexo 

 
25 Carta de Don Juan Hurtado de Mendonza a la princesa Dona Juana. Lisboa, 26 de junio de 1557. Arquivo de 

Simancas, Sec. De Estado, leg. 379 apud QUEIROZ VELOSO, José. Don Sebastian (1554-1578). Madrid: 

Espasa-Calpe, 1943, p. 28. 
26 Em contato com D. João III desde a tenra idade - seu pai foi escrivão da puridade do rei, função que veio 

posteriormente a ocupar -, cresceu sob os cuidados e boas graças do rei. A priori ajudava seu pai a redigir as 

cartas e documentos do conselho e com o tempo foi nomeado secretário da Índia; secretário e notário privativo 

de D. João III; membro do conselho do rei e escrivão da puridade. Durante o período de regência de D. Catarina, 

Pero de Alcáçova Carneiro continuou ocupando todas as funções que executava no governo de D. João III. Ver: 

RAMOS, Maria Cecília. O Secretário dos Despachos e coisas da Índia Pero d’Alcaçova Carneiro. 2009. 137 f. 

Dissertação (Mestrado em História do descobrimento e da Expansão) – Faculdade de Letras, Departamento de 

História, Universidade de Lisboa, 2009, p. 97-104. 
27 Queiroz Veloso, em seu estudo sobre D. Sebastião, fez referência a partidários que recordaram o fato de Catarina 

ser castelhana, tia e sogra de Felipe II. No entanto, não citou documentos que comprovassem tais fatos. Ver: Don 

Sebastian..., op. cit., p. 16. 
28 Moço-fidalgo da Casa Real, comendador de S. Domingos e de S. Cosme d' Azere, cavaleiro professo na Ordem 

de Cristo, foi armado cavaleiro por D. Duarte de Menezes, provedor das armadas e naus da Índia na ilha Terceira, 

Foi responsável pela construção da Capela de Nossa Senhora do Remédios, junto ao palácio de sua residência 

em Angra. Seu pai, Pero Anes do Canto, recebeu o título de fidalgo da Casa Real, com a mercê da provedoria 

das armas e das naus da Índia em todas as ilhas dos Açores para si e para seus descendentes. Ver: ZÚQUETE, 

Afonso. Armorial Lusitano. 3 ed. Lisboa: Editorial Enciclopédia, 1987, p. 135. 
29 Carta de António Pires do Canto à rainha D. Catarina em que lhe dá as condolências pela morte do rei. ANTT, 

CC, Parte 1, Maço 101, Doc. 94. 
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G). O fragmento foi escolhido não apenas pela anuência política que significava, mas sobretudo 

por revelar a questão de gênero por trás da adoção da palavra rei. A despeito da bajulação estar 

relacionada com a expectativa de confirmação da mercê perpétua de provedor das Ilhas – que 

esperava ver sancionada após a morte do pai, em 1556, mas cuja validação só veio em 1560 –, 

estava evidente para Antonio Pires do Canto que D. Catarina passava agora a assumir outras 

funções, para as quais o título de rainha já não era mais suficiente. Demonstrava, assim, por 

meio de sua frase, não apenas a dimensão do poder político da regente, mas também uma 

concepção que vinculava esse poder à esfera masculina. 

No que diz respeito ao estudo da administração do reino nesse período, o nome que 

ainda predomina é o da historiadora portuguesa Maria do Rosário de Sampaio Themudo Barata 

de Azevedo Cruz, que no início da década de 1980 defendeu a tese de doutorado intitulada As 

regências na menoridade de D. Sebastião. Elementos para uma história estrutural, na qual 

investigou as instituições políticas nas duas regências durante a menoridade de D. Sebastião: a 

de D. Catarina e a do Cardeal Infante D. Henrique. A obra é baseada em vasta análise 

documental e possui ricas contribuições para a reflexão acerca das estruturas do poder central 

e judicial, fornecendo boa contextualização histórica sobre o período – a qual adotaremos dado 

seu rigor historiográfico – apesar de reproduzir visões historiográficas cristalizadas a respeito 

de D. Catarina. Tais visões seguem uma linha que remonta aos historiadores Queiroz Veloso e 

Joaquim Veríssimo Serrão e que consideravam a monarca exclusivamente como partidária das 

políticas espanholas.  

Segundo Maria do Rosário Cruz, “D. Catarina não desenganou [...] expectativas nos 

primeiros actos do seu governo. Antes começou a agir com cuidado, merecendo elogio o modo 

como pretendia prover nas coisas de justiça, assistindo, muitas vezes pessoalmente, à relação”.30 

Apesar de tais esforços, Cruz salientava em sua análise a divisão e o afastamento da nobreza 

no apoio à regente, ocasionado pela morte dos irmãos e filhos do rei, mas também pela 

rivalidade existente entre os ducados de Bragança e de Aveiro, com a consequente formação de 

grupos de clientela política e social envolvendo as demais casas. Quanto ao clero, a autora 

afirmava que de modo geral ele teria apoiado a regência de D. Catarina, considerando vantajosa 

a continuidade da política da rainha, tendo como base as constantes consultas feitas por ela aos 

seus membros.  

 
30 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na menoridade de D. Sebastião. Elementos para uma história estrutural. 

Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, v. 1, 1992, p. 46-47. 
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Os primeiros atos da regente disseram respeito à legislação da casa do Cível31 e à criação 

de dois bispados na Índia, em Cochim e Malaca, com a elevação da Sé de Goa para 

metropolitana, localidade para onde também impetrou do papa a instalação de um tribunal da 

Inquisição. De modo geral, em sua prática governativa seguiu as mesmas diretrizes adotadas 

por D. João III que era, ao final, a sua própria. Entre os regimentos elaborados durante sua 

regência, sobressaem o Regimento da Mesa de Ordens e Consciência; o Regimento dos 

Mamposteiros-Mores e o Regimento da Casa do Despacho dos Desembargadores do Paço, de 

1562.  

Uma das questões mais interessantes propostas por Maria do Rosário Cruz diz respeito 

às dificuldades políticas enfrentadas pela viúva de D. João III durante o período. Para essa 

historiadora, elas residiriam, entre outros aspectos, no conflito entre os debates em torno dos 

termos da regência, com o objetivo de institucionalizar suas competências e funções. Além 

disso, tratava-se no momento de restringir o governo de caráter centralizador e a postura política 

de D. Catarina, que fez do conselho não um corpo, mas um grupo restrito dependente das 

apelações que lhes eram dirigidas.32 O modelo de governo da rainha foi considerado como 

responsável por uma série de atritos com a nobreza, como os relativos à composição da casa do 

rei D. Sebastião, uma vez que, como tutora e curadora do neto, a rainha deixara cargos vagos, 

o que teria frustrado as expectativas da nobreza num contexto no qual tais ofícios eram 

considerados como mercês e, portanto, símbolos de prestígio e sinais do favor real. 

As críticas à regente levaram a convocatória para uma junta do clero e da nobreza se 

reunir em Lisboa, em 8 de dezembro de 1560, dissolvida, segundo Cruz, pela própria rainha. 

Frente as pressões, D. Catarina dirigiu, no final do ano, uma carta circular aos prelados, nobres 

e as câmaras do reino, aludindo ao seu cansaço, à idade, ao desejo de servir a Deus e de entregar 

a governação do reino ao cardeal infante D. Henrique. As cartas respostas começaram a chegar 

ao paço em janeiro, com amplo pedido para que a regente continuasse no poder, apontando, 

portanto, sua importância política. A partir de então, ela manteve a regência, compartilhando 

com o cardeal D. Henrique as necessidades da governação, mas, em suas próprias palavras: 

“reservando para mim a superintendência de tudo e o assinar como até aqui fiz”.33 (Anexo Q) 

A persistência da rainha em abandonar a regência – para a qual não encontramos maiores 

explicações na documentação e na historiografia, exceto a oposição que sofria por parte da 

 
31 Trata-se da Ley das Apelações dos casos cíveis, analisada no último capítulo dessa investigação.  
32 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 56. 
33 Minuta da carta de D. Catarina enviada aos três estados quando resolveu permanecer na regência. ANTT, 

Colecção São Vicente, v. III, f. 262v-263v. 
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nobreza – levou a convocação das cortes gerais em julho de 1562.34 O auto das cortes de Lisboa 

ocorreu em 12 de dezembro e, no dia seguinte, D. Catarina deixou a governança do reino sem 

maiores explicações políticas.35 No entanto, segundo Cruz, “as dificuldades sentidas por D. 

Catarina [...] advinham de não se terem esclarecido os termos políticos em 1557”.36 O cardeal 

infante D. Henrique, prestes a completar 51 anos, passava a reger a partir de então, instituindo 

de modo perene o tão desejado conselho de estado.  

Além da manutenção das funções de tutora e curadora do neto – que implicavam enorme 

poder político – a rainha continuou a atuar na cena pública, dando continuidade às inúmeras e 

malsucedidas negociações estabelecidas para o casamento do rei D. Sebastião. Manteve ainda 

suas atividades misericordiosas, o patrocínio às instituições religiosas e se dedicou à construção 

da nova capela-mor do Mosteiro dos Jerônimos, espécie de panteão da monarquia portuguesa, 

para onde seriam transladados os restos mortais de D. Manuel, D. Maria e de D. João III em 

1572. 

A constante presença de D. Catarina nos negócios do reino e seu desejo de proximidade 

política teriam levado o neto D. Sebastião – sobretudo depois de coroado em 1568 – a afastar-

se progressivamente da avó, o que teria resultado em sua manifestação de se retirar para 

Espanha em 1570, atitude veementemente criticada pelos grandes do reino, mas também pelo 

papa. Além disso, de acordo com Buescu,37 a rainha deixou de assistir aos conselhos régios, 

ausência que acentuava sua reclusão no mosteiro de Xabregas, para onde dirigira-se no ano 

anterior.38 

A viagem de Sebastião para o norte da África e o passar dos anos trouxeram 

complicações à saúde de D. Catarina, que em 1574 redigira o seu testamento. A piora no seu 

quadro geral de saúde levou-a a anexar um codicilo ao testamento em 1577, agravamento 

ligeiramente avançado a partir de 5 fevereiro de 1578, quando soube a decisão de D. Sebastião 

de ir novamente para a África. Uma semana após ter conhecimento da notícia, a rainha morreu 

em Xabregas, assistida pelo neto, pelo cardeal D. Henrique, por suas damas e por membros da 

 
34 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 263. 
35 SANTARÉM, Manuel Francisco de Barros e Sousa. Memórias para a História, e Theorias das Cortes... op. cit. 
36 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., loc. cit. 
37 BUESCU, Ana Isabel. Catarina de Áustria..., op. cit., p. 359-380. 
38 A situação e o possível escândalo que poderiam resultar da saída do reino de Catarina foram considerados por 

Buescu como as motivações que levaram o rei D. Sebastião a procurar a avó no início de 1571. No entanto, a 

despeito dessa tentativa de aproximação, a relação entre ambos continuou conflituosa, em decorrência das 

constantes insistências da rainha para que o rei se casasse e do desejo de D. Sebastião de ir para a África, 

concretizado pela primeira vez em 1573.  
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corte. O sepultamento ocorreu no dia posterior, na capela construída por ela no Mosteiro dos 

Jerônimos, ao lado do rei D. João III. 

O falecimento da rainha foi seguido alguns meses depois pela morte de D. Sebastião, 

em Alcácer-Quibir. Em 1580 morria o Cardeal D. Henrique e com ele, a dinastia de Avis. 

Seguia-se um período considerado turbulento para a história de Portugal, que perdia sua 

autonomia política para Espanha com a União Ibérica, o que teria grande repercussão no modo 

como a rainha foi tratada pela historiografia.  

O primeiro historiador a investigar sua biografia foi Félix Llanos y Torriglia, no ensaio 

Contribuición al estúdio de la reina de Portugal, hermana de Carlos V, Doña Catalina de 

Portugal, proferido na Academia de História, em Madri, em 1923.39 Repleta de pormenores 

biográficos a respeito da infância e juventude da infanta baseados em correspondências e 

crônicas, bem como de aspectos relativos ao seu reinado em Portugal, a obra desse autor, apesar 

da documentação exposta, resvalou muitas vezes para o tom elogioso, reconhecido inclusive 

por ele próprio.  

De todo modo, a pesquisa de Llanos y Torriglia impulsionou outros estudos sobre D. 

Catarina, como os realizados pelo historiador José Maria de Queiroz Veloso (1860-1952). De 

acordo com esse historiador, a rainha era dotada de “inteligência clara, de vontade enérgica, 

mas sabendo dominar-se, quando era preciso ceder, D. Catarina, apesar do seu aspecto grave, 

tinha grande afabilidade de maneiras, palavras suaves e brandas, que cativavam; e sabia ganhar 

dedicações”.40 Persiste, portanto, na historiografia, a imagem de uma rainha com habilidade e 

forte atuação política. 

A despeito do tom inicialmente elogioso, Veloso foi, no entanto, um dos responsáveis – 

ao menos no século XX – por reiterar a imagem de D. Catarina como representante e promotora 

das políticas espanholas na corte portuguesa, relacionando suas políticas matrimoniais com o 

desfecho que levou à União Ibérica. Entre os documentos utilizados por ele está a 

correspondência do embaixador espanhol na corte portuguesa no período, Luis Sarmiento de 

Mendonza, durante as negociações do casamento da infanta Maria Manuela. Para esse 

historiador 

a larga correspondência diplomática que precedeu o casamento da filha, a 

infanta D. Maria, com seu sobrinho o príncipe D. Felipe [...] mostra 

claramente que a independência portuguesa, posta em tão grave perigo pela 

 
39 LLANOS Y TORRIGLIA, Félix. Contribuición al estúdio de la reina de Portugal, hermana de Carlos V, Doña 

Catalina de Portugal. Madrid: Imprensa de la Revista de los Archivos, Bibliotecas y Museos, 1923. 
40 QUEIROZ VELOSO, José. Estudos sobre o século XVI. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1950, p. 41. 
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política matrimonial, não lhe mereceu a menor atenção, não lhe deu o mínimo 

cuidado, não a fez hesitar um momento na sua decidida atitude.41 

 

 

A decisão de D. Catarina de casar seus dois filhos com os herdeiros da coroa espanhola 

sem considerar a frágil saúde do infante D. João e a possibilidade da sucessão dinástica recair 

inteiramente na infanta D. Maria Manuela, comprometendo, portanto, a independência do reino 

de Portugal era considerada por Veloso como negligente, já que, conforme afirmou em ocasião 

anterior: “Dona Catarina, como era inteligente, conhecia perfeitamente [...] as funestas 

consequências que de tal matrimônio podiam vir para a independência de Portugal”.42  

A sagacidade da rainha foi também mencionada pelo autor ao discorrer sobre as 

circunstâncias da morte de D. João III e o início da regência. Em sua biografia sobre D. 

Sebastião, Veloso questionou a autenticidade dos apontamentos deixados pelo rei, afirmando 

ser evidente que “esta escena había sido combinada y preparada entre la reina y el sagacíssimo 

secretário de Estado, persona de su plena confianza”.43 Ao aventar a possibilidade de D. 

Catarina ter forjado o documento, o autor deixava evidente sua postura de desconfiança perante 

a rainha. Afinal, ela era irmã de Carlos V, espanhola, tia e sogra de Filipe I e avó dos herdeiros 

das duas coroas, dados que, segundo esse historiador, eram mais que suficientes para comprovar 

seus interesses na governação do reino e mesmo na união dinástica.  

A perspectiva demasiada política, pessimista e mesmo misógina de Queiroz Veloso foi 

questionada pelo antropólogo e membro da Academia Portuguesa de História, Antônio Augusto 

Mendes Correia, no artigo A lealdade de uma rainha portuguesa, publicado na década de 1920. 

Esse estudioso criticou veementemente as análises de Veloso, afirmando que “as 

consequências, mesmo previstas em hipótese, não bastam para definir a deslealdade da rainha, 

se não se provar que eram elas o alvo procurado pela mulher de D. João III”.44 Para esse 

antropólogo, considerar as intenções pelos resultados que tiveram revela-se complicado, pois 

significaria nesse caso supor que D. Catarina teria contado e previsto a morte de todos os 

sucessores que possuía, sucessores esses que eram seus próprios filhos e neto. 

Apesar das críticas sofridas, os posicionamentos de Queiroz Veloso marcaram de modo 

geral os estudos a respeito de D. Catarina de Áustria produzidos na segunda metade do século 

XX. Foi o caso, por exemplo, nas análises feitas por Joaquim Veríssimo Serrão, ao tratar das 

 
41 Ibid., p. 54. 
42 QUEIROZ VELOSO, José. Don Sebastian..., op. cit., p. 7. 
43 Ibid., p. 17-18. 
44 CORREIA, Antônio Augusto Mendes. A lealdade de uma rainha portuguesa. Revista de Estudos Históricos, 

1923, p. 10. 
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relações entre Portugal e a Casa de Áustria, afirmando que elas se expressaram por intermédio 

das alianças matrimoniais, inicialmente favoráveis aos dois reinos, mas prejudiciais a Portugal 

a partir de 1540 em decorrência da morte dos filhos de D. João III. Para adentrar nos meandros 

da questão, ele afirmava que  

 

[...] procurou demonstrar Queirós Veloso que foi a rainha D. Catarina, fiel à 

política ambiciosa de seu irmão Carlos V, quem tornou possível o casamento 

de sua filha D. Maria com o herdeiro do imperador; e a não se ter dado o 

falecimento desta, a ela e ao seu herdeiro castelhano caberia o trono de 

Portugal.45 

 

 

Ao ressaltar a fidelidade da rainha às políticas do irmão, Veríssimo Serrão, em 

decorrência de sua projeção como historiador, consagrou a interpretação de Veloso e foi 

responsável, em certa medida, por perpetuar visões historiográficas mais tendenciosas que 

efetivamente científicas a respeito de D. Catarina durante a maior parte da segunda metade do 

século XX. Maria do Rosário Cruz também cita os estudos de Veloso e, embora ainda apresente 

uma postura de ressalva, é mais cautelosa ao afirmar seu partidarismo absoluto à Espanha.  

O interesse despertado pela história das mulheres e das rainhas foi, provavelmente, o 

responsável por uma nova leva de estudos sobre D. Catarina no início da década de 1990. Esses 

estudos têm privilegiado a identificação, compreensão e análise de diversos aspectos das 

atividades que ela desenvolveu e dos contextos nos quais circulou. É o caso das investigações 

acerca da composição e administração da sua casa realizadas por historiadores portugueses, 

como Isabel Maria Ribeiro Mendes46 Maria Paula Marçal Lourenço47 e Maria José Azevedo 

Santos,48 que publicaram em 1990 e na primeira década 2000 estudos pontuais acerca da casa 

de D. Catarina, tratando do número de funcionários, da organização, da quantidade de 

moradores e das disputas políticas que envolviam as nomeações de ofícios.  

 
45 SERRÃO, Joaquim Veríssimo. História de Portugal. O século de ouro (1495-1580). Lisboa: Verbo, 1978, p. 

55. 
46 MENDES, Isabel M. R. O “deve” e o “haver” na Casa da Rainha D. Catarina (1525-1557). Arquivos do Centro 

Cultural Português, Lisboa-Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, vol. 28, p. 137-235, 1990. 
47 LOURENÇO, Maria Paula Marçal. Mulheres e homens ao serviço da Casa de D. Catarina de Áustria: estatuto, 

prestígio e poder (1525-1578). Revista Portuguesa de História, t. XXXVI, v. 1, p. 367-390, 2002-2003. Da 

mesma autora, ver também O séquito e a Casa de D. Catarina de Áustria: a Família Real, a Índia e os grupos de 

poder. D. João III e o Império. Actas do Congresso Internacional Comemorativo do seu Nascimento. Lisboa: 

Centro de História de Além-Mar e Centro de Estudo dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da 

Universidade Católica Portuguesa, p. 175-184, 2004. 
48 SANTOS, Maria José. Assina quem sabe e lê quem pode. Leitura, transcrição e estudo de um rol de moradias 

da Casa da Rainha D. Catarina de Áustria (1526). Coimbra: Imprensa da Universidade, 2004. 
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Pesquisadores de outros países também têm se interessado pela figura histórica de D. 

Catarina, como a estadunidense Annemarie Jordan Gschwend,49 cuja tese de doutorado 

debruçou-se sobre a coleção de objetos da rainha. Outros estudos têm sido feitos por Jordan, 

como os relativos ao seu patronato religioso. Félix Labrador Arroyo50 é outro estudioso que tem 

se dedicado à formação da casa régia, tratando em suas obras das expectativas existentes na 

edificação da casa real, dos grupos políticos e das rivalidades existentes. 

Finalmente, D. Catarina foi o objeto de duas biografias lançadas recentemente, a 

primeira, de autoria de Ana Isabel Buescu, Catarina de Áustria. Infanta de Tordesilhas, Rainha 

de Portugal, publicada em 2007 e a de Annemarie Jordan Gschwend, A rainha colecionadora. 

Catarina de Áustria, publicada em 2012. Ambas buscam apresentar essa figura histórica de 

modo diverso do que aquele consagrado na historiografia, destacando aspectos relativos às 

diferentes etapas de sua vida, do seu cotidiano e buscando, às vezes de forma arriscada, traçar 

seu perfil psicológico. As duas biografias apresentam olhares semelhantes em relação à atuação 

política da rainha, relativizando a acusação de que ela favoreceu os interesses espanhóis. Para 

tanto, destacam as diferentes circunstâncias nas quais ela priorizou o que era mais conveniente 

para os portugueses, como sua atuação na questão das Molucas; os constantes tratamentos para 

engravidar novamente; seu posicionamento contrário em relação aos planos do neto de ir à 

África e a insistência para que ele se casasse e garantisse a continuidade dinástica. 

Esses esforços investigativos têm como principal mérito o de se desvencilharem das 

posições políticas arraigadas presentes na historiografia produzida sobre D. Catarina até a 

década de 1980, ao dialogar com temáticas tributárias dos estudos da história cultural, mas 

também por buscarem reabilitar historicamente a rainha. No entanto, os estudos recentes ainda 

não revisitaram o exercício político de D. Catarina durante o período regencial e, a despeito das 

tentativas de retirá-la do obscurantismo ao qual foi relegada, os modelos historiográficos ao seu 

respeito permanecem esgotados. Isso porque não trataram das redes políticas e simbólicas nas 

quais esteve inserida, tampouco abordaram de forma mais verticalizada as questões vinculadas 

ao gênero que se fizeram presentes durante seu reinado em Portugal. Acreditamos que tais 

operações são urgentes para se compreender sua atuação política, as representações sobre 

gênero e poder e as concepções sobre monarquia em Portugal no século XVI, período para o 

qual há poucas investigações a respeito dessa temática e para esse viés interpretativo. 

 
49 GSCHWEND, Annemarie Jordan. The development of Catherine of Austria’s Collection in the Queen 

Household: Its Character and Cost. 1994. 2 v. Tese (Doutorado em História da Arte e Arquitetura) - Brown 

University, Washington, 1994. 
50 ARROYO, Félix Labrador. La casa de la reyna Catalina de Portugal: estrutura y facciones políticas (1550-1560). 

Miscelanea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, v. 61, n. 118, p. 203-252, jan./jul. 2003. 
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Fenômenos históricos inseridos em contextos considerados de mudança política, as 

regências apresentam-se como acontecimentos que precisam ser problematizados e 

historicizados, a despeito da ausência de teorizações sobre a temática. A historiadora Katherine 

Crawford, ao analisar as regências exercidas por mulheres na França no período moderno 

apresenta algumas hipóteses para a negligência relativa aos estudos sobre os períodos 

regenciais. Segundo Crawford, o fato de se constituírem em conjunturas de transição, marcando 

o início ou o final de um período e, tornando-se, portanto, marcos pontuais de mudanças mais 

amplas seria um dos principais responsáveis pela ausência de estudos sobre o período.51 

Além disso, como ressalta Theresa Earenfight,52 a escrita sobre as rainhas produzidas 

desde o século XIX até a década de 1960 possuiu tom altamente biográfico e privilegiou aquelas 

que haviam exercido vultuosa autoridade política e religiosa ou poder militar, como Eleanor de 

Aquitânia (1122-1202), Isabel de Castela (1451-1504) e Elizabeth da Inglaterra (1533-1603). 

As demais, aquelas que não exerceram ativamente as funções públicas ou que concentraram 

seus esforços no que atualmente considera-se como pertencente ao âmbito privado, não 

mereceram a atenção dos historiadores nesse período, exceto quando forneceram subsídio para 

as representações românticas que davam ênfase no seu lado passional. 

As investigações a respeito das rainhas passaram por mudanças substanciais a partir da 

década de 1960, com a adoção de perspectivas dos estudos de mulheres – mais conhecidos 

como women’s studies – e dos paradigmas da história social, o que significou ainda a 

incorporação de novas fontes e de novos quadros teóricos. As pesquisas com foco no regional 

e com maior cuidado no trato historiográfico começaram a ser elaboradas de forma mais 

sistematizada a partir do final da década de 1980 e início de 1990, com a adoção da categoria 

gênero. Inicialmente o termo buscava enfatizar o caráter social das diferenças baseadas no sexo, 

rejeitando, desse modo, as explicações biológicas até então fornecidas.53 O objetivo dos 

pesquisadores era a legitimidade acadêmica para tais estudos, considerados demasiadamente 

feministas e, portanto, pouco científicos. 

 
51 CRAWFORD, Katherine. Perilous Performances. Gender and regency in Early Modern France. Londres: 

Harvard University Press, 2004, p. 6. 
52 EARENFIGHT, Theresa. Queenship in Medieval Europe. Londres: Palgrave Macmillan, 2013, p. 3-4. 
53 A antropóloga estadunidense Gayle Rubin foi uma das pioneiras na discussão, no famoso Tráfico de Mulheres: 

notas sobre a Economia Política do sexo, publicado em 1975. Ao buscar compreender a subordinação e a 

opressão às quais as mulheres estavam submetidas, ela concebeu – a partir do aparato conceitual da psicanálise 

e do estruturalismo – o sistema sexo-gênero, por intermédio do qual “uma sociedade transforma a sexualidade 

biológica em produtos da atividade humana, e na qual estas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas”. 

Ver: RUBIN, Gayle. O Tráfico de Mulheres: notas sobre a “Economia Política do Sexo”. Tradução de Christine 

Rufino Dabat; Edileusa Oliveira da Rocha; Sonia Corrêa. Recife: Ed. SOS Corpo, 1993. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/1919>. Acesso em: 02 nov. 2018. 
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Mais recentemente o exercício do poder das rainhas tem sido abordado por intermédio 

da categoria queenship e da tipologia de rainhas consortes, mães, reinantes e regentes.54 

Segundo essa divisão, as rainhas consortes ocuparam o papel de esposa do rei; as rainhas mães 

expressavam o vínculo com a maternidade, mas também com a idade avançada; as rainhas 

reinantes governaram com base no seu próprio direito e com poder autônomo e as rainhas 

regentes governaram temporariamente em nome de filhos, netos e maridos ausentes. Vale 

lembrar que tal tipologia, apesar de útil para as reflexões sobre a realeza feminina, são tipos 

ideais, já que na realidade elas poderiam ocupar simultaneamente as diferentes categorias. 

Sem tradução para o português – mas algo próximo a “reginalidade"” –, os estudos sobre 

queenship trazem discussões para as próprias concepções de monarquia. Segundo os estudiosos 

do campo, as rainhas eram parte integrante das estruturas políticas, sociais, econômicas e legais 

de cada reino e considerá-las nessas discussões significa ampliar as noções de realeza e poder, 

mas também de feminino e masculino, e compreender como elas foram construídas 

simultaneamente e pelo mesmo substrato cultural.  

Desde então, diversas publicações foram produzidas abordando sua importância 

política. No caso da Península Ibérica, parece haver uma distinção entre os estudos produzidos 

a respeito das rainhas espanholas e os elaborados a respeito das rainhas portuguesas. No 

primeiro caso, possivelmente em decorrência da presença de pesquisadoras estadunidenses 

nessa área de estudos e da influência que a categoria gênero exerce nos debates realizados no 

país, as discussões envolvendo gênero surgem de forma mais sistematizada, caso dos estudos 

de Cristina Griffiths,55 acerca das estratégias simbólicas de construção do poder de Isabel de 

Castela.  

Apesar de disporem de possibilidades de intervenção política maior que suas 

contemporâneas de outras regiões, as rainhas de Portugal não despertaram, de modo geral, 

interesse historiográfico. As exceções residiram naquelas que possuíam alguma faceta 

excepcional, como sua suposta santidade, adultério, loucura ou traição.56 No entanto, nas duas 

últimas décadas esse cenário tem se alterado com as pesquisas desenvolvidas por historiadoras 

como Manuela Santos Silva; Isabel Maria Garcia de Pina N. Baleiras S. Campos e Ana Maria 

Rodrigues, que dedicaram seus trabalhos a análise de diferentes aspectos da vida de rainhas 

portuguesas. Manuela Santos Silva analisa em suas investigações, entre outros aspectos, a 

 
54 EARENFIGHT, Theresa. Queenship in Medieval…, op. cit., p. 12. 
55 GRIFFITHS, Cristina Graviola. Legitimizing the queen: propaganda and ideology in the Reign of Isabel I de 

Castela. Lanham: Bucknell University Press, 2011. 
56 SILVA, Manuela. Filipa de Lencaster..., op. cit., p. 118. 
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relação de Filipa de Lencaster com o surgimento de uma nova religiosidade no núcleo de sua 

capela, mas também com suas terras e jurisdições, apontando para o espaço político que tais 

instâncias implicavam.57 Já as pesquisas de Isabel Maria Campos voltam-se para a análise do 

papel político de D. Leonor Teles, casada com o rei D. Fernando (1345-1383) compreendendo 

os modos nos quais ela foi representada nas crônicas e confrontando-os com a chancelaria régia 

do período em que ela fora consorte e regente.58 Por fim, as pesquisas de Ana Maria Rodrigues 

procuram discutir a pertinência da categoria “reginalidade" para as rainhas portuguesas, ao 

analisar os diferentes poderes que elas possuíam, como os de patronato religioso, seu 

patrimônio e a jurisdição de suas terras. Segundo ela, as rainhas portuguesas exerceram 

diferentes funções de acordo com seu contexto e mesmo sua personalidade, o que dificulta a 

definição dos contornos de uma reginalidade portuguesa.59  

Cunhado na década de 1970, mas com maior apelo em artigos publicados a partir da 

década de 1990, a categoria reginalidade aponta para o caráter oposto, mas ao mesmo tempo, 

complementar das atividades das rainhas. De acordo com os estudiosos que a adotaram como 

referencial teórico, ela possibilita a identificação das diferenças existentes no exercício de poder 

entre reis e rainhas, sendo competência das últimas temas como sucessão e alianças dinásticas, 

piedade, reputação e patrimônio. Além de possibilitar a compreensão dos papéis tradicionais 

das rainhas, permite identificar a plasticidade da experiência para o caso português e, por fim, 

fornece elementos para se pensar o poder e comportamento das rainhas como seres 

independentes, conforme afirmaram Ana Maria Rodrigues e Manuela Santos Silva.60 

Sobre os estudos de gênero no campo da historiografia portuguesa, é perceptível que 

sua adoção nas pesquisas sobre as rainhas portuguesas tem sido pouco aceita. Desse modo, os 

historiadores e historiadoras que procuram desenvolver temas a respeito das rainhas têm 

ignorado gênero ou abordado as questões a partir das perspectivas propostas pela história das 

mulheres. O domínio no qual gênero tem sido mais utilizado como ferramenta analítica nos 

 
57 Ibid., p. 101-117.  
58 CAMPOS, Isabel Maria. Leonor Teles, uma mulher de poder? 2008. Dissertação (Mestrado em História 

Medieval de Portugal) - Departamento de História, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, 2008. 
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59 RODRIGUES, Ana Maria. Rainhas medievais..., op. cit., p. 145.  
60 SILVA, Manuela Santos; RODRIGUES, Ana Maria. Women's and Gender History. In: MATTOSO, J. (dir.); 

ROSA; VASCONCELOS E SOUSA; BRANCO (eds.). The Historiography of Medieval Portugal (1950-2010). 

Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, 2011, p. 483-497. Disponível em: < https://bit.ly/2WSxLGN>. Acesso 
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estudos portugueses se refere à categoria queenship, que demonstra os contornos mais plásticos 

dessa experiência para a realidade portuguesa,61 conforme pontuamos acima.  

Uma das acepções mais difundidas e adotadas pelos estudos de gênero é a cunhada pela 

historiadora estadunidense Joan Scott. Segundo essa historiadora, gênero é um elemento das 

relações sociais baseado na diferença sexual e para identificá-lo é necessário considerar quatro 

aspectos que se inter-relacionam em sua formação: as representações simbólicas; os conceitos 

normativos; as concepções políticas referentes à organização social e às instituições e, 

finalmente, a identidade subjetiva. Tais aspectos significam, para Scott, considerar gênero como 

a forma primária de significar as relações de poder, ao afirmar que “a política constrói o gênero 

e o gênero constrói a política”.62 Como um conjunto de referências, os conceitos de gênero que 

circulam numa sociedade estruturam a percepção e a organização da vida nos âmbitos prático 

e simbólico. A compreensão de gênero proposta por Scott parece ser a mais adequada para este 

trabalho, pois, ao enfatizar os aspectos simbólicos e seus vínculos com as instituições e o poder, 

permite a compreensão dos conceitos normativos e das representações em torno de Catarina de 

Áustria.  

Como complemento à discussão de Scott, adotamos também a acepção de gênero da 

historiadora Teresa de Lauretis, para quem o gênero pode ser compreendido como um sistema 

simbólico que relaciona dados biológicos a conteúdos culturais, criando representações e 

significados de masculino e feminino. Para ela, gênero “é tanto uma construção sociocultural 

quanto um aparato semiótico, um sistema de representação que atribui significado (identidade, 

valor, prestígio, posição de parentesco, status dentro da hierarquia social etc.) a indivíduos 

dentro da sociedade”.63 

A compreensão de gênero como um sistema simbólico possibilita o diálogo com as 

discussões realizadas pela história cultural a respeito das representações e dos imaginários 

sociais, ampliando o quadro teórico da pesquisa. No campo da produção do conhecimento 

historiográfico, os estudos sobre o imaginário passaram a ganhar relevo a partir da década de 

1970, com os trabalhos dos medievalistas franceses Georges Duby64 e Jacques Le Goff,65 que 

ressaltaram respectivamente a existência de um sistema simbólico na sociedade medieval que 

orientou e justificou as condutas humanas e a importância das imagens coletivas na 

 
61 SILVA, Manuela Santos; RODRIGUES, Ana Maria. Women's and Gender..., op. cit., p. 492.  
62 SCOTT, Joan, Gênero: uma categoria..., op. cit., p. 89.  
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Buarque de. (Org.). Tendências e Impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, 

p. 211-212. 
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compreensão de uma determinada época. Ambos contribuíram, desse modo, para o surgimento 

de análises que ultrapassavam as mentalidades, dando ênfase aos aspectos mutáveis e dinâmicos 

do imaginário.  

No final da década de 1980, o filósofo e historiador polonês Bronislaw Baczko no 

famoso texto Imaginação social definiu o imaginário como um “sistema simbólico que 

qualquer coletividade produz e através da qual [...] ela se percepciona, divide e elabora os seus 

próprios objetivos”.66 Ainda segundo esse autor, os imaginários seriam responsáveis pela 

elaboração de representações a respeito da ordem social, dos atores sociais e das conexões entre 

si, particularmente as relações de hierarquia, dominação, obediência e conflito, isto é, as 

relativas ao exercício do poder. Desse modo, o conceito de imaginário permite identificar e 

compreender as representações e autorrepresentações elaboradas a respeito de D. Catarina 

durante seu reinado. Ao abordar as representações que concorrem para a formação dos 

imaginários e os vínculos entre essa instância simbólica e o poder, o conceito proposto por 

Baczko possibilita, ainda, estreitar os vínculos entre gênero e imaginário: ambos seriam 

constituídos por representações que autorizam o exercício do poder. O gênero é imaginário e 

imaginado, compondo imaginários sobre as relações sociais.   

Por sua vez, o conceito de representação social tem sido desenvolvido pelos 

historiadores da História Cultural, destacando-se entre eles, Roger Chartier e suas pesquisas 

sobre a cultura escrita nas sociedades do Antigo Regime. De acordo com esse autor, a função 

da História Cultural é a de compreender o modo como em diferentes sociedades ao longo da 

história uma realidade social é pensada e dada à leitura, ou seja, como ela é representada.67 Tais 

representações são variáveis e se relacionam com os interesses dos grupos que as concebem, o 

que implica lutas de representações e, portanto, relações de poder.  Essas relações de poder são 

expressas, de acordo com Chartier, por intermédio das práticas que objetivam o reconhecimento 

de uma identidade ou de uma maneira de estar no mundo. As práticas e as representações 

fornecem, dessa forma, subsídios para a compreensão do exercício político de D. Catarina, ao 

possibilitar o estreitamento entre os aspectos simbólicos e governativos de sua regência, 

constituindo-se, assim, nos pilares da análise aqui proposta. 

Um conceito central tanto para a temática abordada quanto para os marcos teóricos 

utilizados é o de poder. A distinção realizada por Susan Reynolds a respeito de poder e 

autoridade apresenta questões fecundas para se pensar o exercício político de D. Catarina. 

 
66 BACZKO, Bronislaw. Imaginação social. In: Enciclopédia Einaudi 5: Anthropos-homem. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 1985, p. 309. 
67 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990, p. 16. 
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Partindo da compreensão de que o poder depende em larga medida de ser percebido como 

legítimo, a historiadora afirma que “enquanto os detentores de poder em qualquer sociedade 

humana tendem a reivindicar algum tipo de legitimidade, a autoridade em si geralmente parece 

ser apoiada pelo poder coercivo”.68 Desse modo, o poder anseia por autoridade, enquanto a 

autoridade se baseia num poder já existente. A partir dessa definição, a autora buscou identificar 

as principais fontes de autoridade nas quais o governo secular da Idade Média se apoiou: a 

manutenção da hierarquia justa e legítima ordenada por Deus e da comunidade natural e dos 

costumes comuns dos governados. Em relação a D. Catarina, essas considerações permitem 

questionar como essa rainha exerceu o poder, em que medida deteve autoridade e quais esforços 

fez para angariá-la.   

Como elemento que perpassa o corpo social, o poder não emana apenas da autoridade 

do governante e da posição que ele ocupa, mas está presente nas diversas relações que 

constituem a sociedade. Apresenta-se, portanto, como poder político, econômico, ideológico, 

cultural e militar e compreendê-lo em suas múltiplas manifestações implica perceber como é 

concebido em contextos específicos enquanto cultura política. Essa categoria tem sido 

compreendida como o conjunto compartilhado de crenças a respeito dos fundamentos do poder 

e das normas que organizam o seu exercício. Essas crenças atravessam as diferentes estruturas 

no sistema político, sendo composto pela ordem jurídica, pela cultura jurídica, pela ideologia e 

por outros grupos de valores que constituem a experiência política de um grupo69, como os que 

dizem respeito ao gênero e às identidades. Esses fatores estabelecem entre si relações que são 

simultaneamente de complementaridade e de concorrência, o que implica em disputas 

ideológicas, sobretudo em momentos de transição política, formando um conjunto de imagens 

e de representações sobre o poder. Desse modo, essa categoria, juntamente com a de imaginário, 

representação e de poder, permite identificar e compreender as diferentes apropriações sobre a 

atividade política durante a regência.   

Para a investigação das representações e dos imaginários políticos sobre D. Catarina e 

das suas práticas de governação, realizamos o levantamento de uma documentação extensa e 

variada. Ela se concentrou inicialmente na literatura de espelhos dedicada à rainha, 

especialmente o Libro Primero de la Perfecta Princesa Cristiana, de Francisco de Monzón e 

 
68 REYNOLDS, Susan. Secular power and Authority in the Middle Ages. In: PRICE, Huw; WATTS, John (orgs). 

Power and Identity in the Middle Ages. Essays in memory of Rees Davies. Oxford: Oxford University Press, 

2007, p. 11. 
69 REINHARD, Wolfgang. Qu’est-ce que la culture politique européenne? Fondement d’une anthropologie 

historique politique. Trivium, 2, 2008. Disponível em: <http://trivium.revues.org/902>. Acesso em: 13 out. 2018. 
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Dos Privilégios e Praerogativas que ho gênero feminino tem por direito comum & Ordenações 

do Reyno mais que ho gênero masculino, de Rui Gonçalves, e nas fontes com as quais 

dialogaram, especialmente as obras da tradição greco-romana. Além disso, diversos 

documentos existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) foram consultados, 

como os que compõem as Chancelarias de D. Sebastião; o Corpo Cronológico (CC); os 

Manuscritos da Livraria e a Coleção São Vicente e que dispõem de dados sobre as nomeações 

para cargos e provimento de ofícios e a correspondência da rainha. Também foram consultados 

documentos em outros arquivos, sobretudo leis e alvarás, no Arquivo Distrital de Évora, no 

Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, no Arquivo Histórico da Universidade de Coimbra e 

nas Biblioteca Nacional e Biblioteca da Ajuda.  

Um amplo conjunto de fontes impressas também foi utilizado na pesquisa, como o 

contrato de casamento de D. Catarina; a correspondência dos núncios papais que visitaram 

Portugal; a compilação de Leis Extravagantes coligidas e relatadas pelo licenciado Duarte 

Nunes Leão, publicada em 1569; espelhos de príncipe produzidos no século XVI; os 

apontamentos deixados por D. João III e os relatos das cortes de 1562. Foram consultados ainda 

alguns documentos dos séculos XVII e XVIII, caso das crônicas Anais de D. João III, de Fr. 

Luís de Sousa, escrita entre 1626 e 1631; a Chronica do muito alto e muito esclarecido príncipe 

D. Sebastião, décimo sexto Rey de Portugal, de Manuel de Menezes, de 1730; a obra Portugal 

cuidadoso e lastimado com a vida, e perda do senhor rey D. Sebastião, o desejado de saudosa 

memoria, de João Pereira Baião, de 1737, e as Memorias para a história de Portugal, que 

comprehendem o governo del rey D. Sebastião único em o nome, e décimo sexto entre os 

monarchas portugueses, de Diogo Barbosa Machado, escrita entre 1736 e 1751. 

Para tratar das temáticas que permeiam esse trabalho, gênero e poder, optamos por 

organizá-lo, para fins metodológicos, em dois eixos. No primeiro, composto pelos dois 

capítulos iniciais, tratamos das representações sobre D. Catarina e os imaginários políticos que 

foram configurados antes e durante sua regência. No segundo, composto de apenas um capítulo, 

abordamos as práticas que constituíram a governança dessa rainha, com ênfase na atividade 

legislativa da rainha e na nomeação de ofícios para os altos cargos da magistratura, visando 

traçar um perfil governativo e identificar como ele se relacionou com as imagens a ela 

associadas. Acreditamos que desse modo poderemos construir compreensões mais amplas a 

respeito de sua regência.  

Iniciamos as discussões no primeiro capítulo apresentando a literatura especular como 

expressão simbólica e discurso de legitimação das monarquias durante o início da Idade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D._Sebasti%C3%A3o
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Moderna. Em seguida, tratamos de compreender como a rainha foi apresentada em duas obras 

do período escritas e dedicadas a ela: Libro Primero del Espejo de la Perfecta Princesa 

Cristiana (LPPCA) e o PFM. A hipótese defendida é que as representações de D. Catarina na 

literatura especular buscaram a convergência entre as virtudes consideradas femininas e as 

tipicamente associadas ao monarca do sexo masculino, como a sabedoria e o bom conselho, 

forjando e legitimando a capacidade da rainha para o governo, mas sem romper com as 

representações tradicionais de gênero.  

No segundo capítulo, tratamos de apresentar outras representações sobre D. Catarina, 

buscando, desse modo, enriquecer a discussão e ir além das imagens panegíricas fornecidas 

pelos espelhos. Para tanto, retrocedemos um pouco o corte cronológico da pesquisa, com o 

objetivo de compreender como, desde o início de seu reinado, a rainha utilizou da caridade 

como expressão de seu poder político, beneficiando instituições religiosas com doações e 

esmolas. Num segundo momento, tratamos de compreender as autorrepresentações que a rainha 

buscou comunicar por meio da pintura a óleo e da arte do retrato e os símbolos que associou a 

si, por meio da análise do retrato de Antonio Moro. Nos debruçamos também em esquadrinhar 

como a memória do rei D. João III foi utilizada como elemento no qual a rainha buscou se 

apoiar no início de sua regência e nos momentos de crise política, juntamente com sua 

religiosidade. Finalmente, indagamos a respeito de outras representações, compreendidas como 

contraimaginários e que estiveram presentes nas críticas ao seu governo e ao modo como 

administrou o reino, contribuindo, portanto, para traçar um quadro mais complexo e plural das 

imagens que acompanharam a rainha no período em estudo.  

A segunda parte da tese, relativa à atividade jurídica de D. Catarina, é desenvolvida no 

último capítulo, e tem como objetivo identificar os critérios de nomeação dos desembargadores 

dos grandes tribunais – Desembargo do Paço, Casa da Suplicação e Casa do Cível – e analisar 

as leis chanceladas pela rainha durante sua regência. Por meio da análise dos livros de Ofícios, 

Doações e Mercês da Chancelaria de D. Sebastião, identificamos, dialogando com os estudos 

prosopográficos, o perfil dos magistrados escolhidos pela rainha e o modo como esse 

provimento foi utilizado como estratégia política para estabelecer redes de apoio político 

necessárias ao governo. 

A identificação das áreas da governança e a análise do conteúdo das leis aprovadas, por 

sua vez, permitem compreender os atos legislativos da rainha e suas relações com o contexto 

social do período, por intermédio da investigação dos sentidos jurídicos, mas também 

simbólicos que os transpassava. O estudo de qualquer objeto científico pressupõe forçosamente 
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o conhecimento das fontes e do estado atual da investigação. Entretanto, no que se refere ao 

tema de pesquisa do terceiro capítulo, o que encontramos foi um silêncio atordoante por parte 

da historiografia e um emaranhado de fontes presentes em compilações e legislação avulsa. 

Portanto, o quadro apresentado nessa parte constitui-se numa primeira aproximação no sentido 

de identificar e compreender a legislação geral para o reino produzida entre 1557 e 1562 e é 

atravessado pelas dificuldades que constituem as primeiras empreitadas. A partir desse 

levantamento e da análise do conteúdo das leis, esperamos comprovar a hipótese de que a 

atividade legislativa de D. Catarina visava atender e alimentar as representações a seu respeito 

como uma rainha justa e sábia, contribuindo para costurar autoridade política às críticas que 

sofria.  

Acreditamos que nossa pesquisa apresenta algumas contribuições para os estudos a 

respeito da regência de D. Catarina. Embora a rainha tenha sido objeto de maior interesse por 

parte da historiografia produzida recentemente – retirando-a a pecha de traidora –, seu poder 

político como regente ainda não foi analisado a partir de novas bases. Com esse trabalho, 

tentamos investigar melhor os processos de construção dos imaginários sociais sobre o gênero 

do/no poder e como compuseram o horizonte simbólico e a cena política durante a regência 

dessa rainha.  
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CAPÍTULO 1 – AS REPRESENTAÇÕES DE D. CATARINA NA LITERATURA 

ESPECULAR  

 

 

 

 
O rey em que a república transferio todo o poder e authoridade de reger e 

mandar, he comparado à cabeça, e aos membros inferiores os vassalos, que 

como subditos estão obrigados a servir e a obedecer.70  

 

 

Parte da oração das cortes de Lisboa de 1562 – quando D. Catarina entregou a regência 

do reino de Portugal ao Cardeal D. Henrique –, a fala do Dr. Antônio Pinheiro,71 ao comparar 

o corpo do homem ao corpo político, revelava um dos eixos centrais da doutrina política do 

século XVI: a concepção corporativa da sociedade. Presente no pensamento português desde o 

período medieval, o paradigma corporativo pressupunha a ideia da existência de uma ordem 

universal que abrangeria todas as criaturas e que se identificaria ao Criador. Para a realização 

dessa ordem teleológica, presumia-se que cada parte do todo cooperava de forma diferente na 

realização do destino cósmico. Desse modo, a sociedade seria como um organismo, cujo 

equilíbrio geral dependeria do desempenho autônomo das funções dos vários órgãos do corpo. 

Nesse sentido, a função da cabeça seria a de manter a harmonia entre todos os membros, 

atribuindo a cada um o lugar que lhe era próprio, garantindo seu foro e a realização da justiça.72 

Por fim, ao afirmar que o rei era a cabeça do reino, uma topografia do poder e uma determinada 

imagem da hierarquia social eram estabelecidas, na qual o nível mais alto se relacionava à figura 

régia e acima da qual só existiria o poder divino.  

Da visão corporativa da sociedade derivou uma série de valores e práticas, entre elas, a 

elaboração de imagens acerca dos reis e da monarquia, inseridas num quadro de virtudes que 

garantiria a virtuosidade do monarca e, consequentemente, da sociedade. Assim, compreender 

 
70 Oração que fez e disse o doctor Antonio Pinheyro na salla dos paços da ribeyra nas primeiras cortes que fez o 

muyto alto e muyto poderoso Rey Dom Sebastião o primeyro nosso senhor, governando seus regnos e senhorios, 

a muyto alta e muyto poderosa Raynha Dona Caterina sua avó nossa senhora apud MACHADO, Diogo. 

Memórias para a história de Portugal, que comprehendem o governo del Rey D. Sebastião, único em nome, e 

décimo sexto entre os Monarchas Portuguezes: Do anno de 1554 até o anno de 1561. Lisboa, 1736, p. 172. 
71 Antônio Pinheiro (1510 – 1581) desempenhou papel de importância no pensamento jurídico do século XVI em 

Portugal. As reflexões desse humanista, estadista, mestre de príncipes e de fidalgos, capelão e pregador régio se 

expressaram por intermédio de traduções, de panegíricos e de orações de cortes, entre elas, as do juramento do 

príncipe D. João; as das cortes de Almeirim de 1544; as da aclamação de D. Sebastião em 1557 e a oração das 

primeiras cortes de D. Sebastião, ao final da regência de D. Catarina, em 1562. Constituiu-se, portanto, em figura 

de relevo no contexto político da rainha. Ver: GRAES, Isabel. D. Antônio Pinheiro: um testemunho jurídico-

político na corte quinhentista portuguesa. Cuadernos de Historia del Derecho, n. 15, 2008, p. 348. Disponível 

em: <https://revistas.ucm.es/index.php/CUHD/article/download/19261>. Acesso em: 30 maio 2019. 
72 HESPANHA, Antônio; XAVIER, Ângela. As representações da sociedade e do poder. In: MATTOSO, J. 

História de Portugal. O Antigo Regime (1620-1807). Lisboa: Estampa: 1998, p. 114-115. 
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as representações sobre o poder político da rainha Catarina pressupõe considerar o conjunto de 

temas que concorreram para sua constituição: o paradigma corporativo; a literatura especular; 

a tradição cristã; os imaginários sobre gênero e poder e o modo como se articularam com 

múltiplas associações, classificações, divisões e delimitações que permearam a dinâmica das 

lutas simbólicas no exercício político da governante. 

A figura do monarca e a paulatina centralização do poder político implicaram, nos 

últimos séculos do período medieval e início da época moderna, uma crescente produção 

literária a seu respeito e da realeza. Essa literatura concorreu para a constituição de um topos 

sobre o rei e sobre o ofício régio presente no discurso jurídico e eclesiástico. Entre os diversos 

gêneros que se pronunciaram sobre o tema, encontra-se o da escrita especular, composto por 

uma variedade de obras da tratadística política, pedagógica e moral e que versaram sobre a 

identificação, delimitação e normatização do perfeito soberano por intermédio da construção 

de um modelo ideal de monarca.73  

Considerando, a partir da visão organicista da sociedade, a importância das virtudes do 

rei para a virtuosidade de uma república, os espelhos de príncipe elaboraram um panorama 

daquelas que eram compreendidas como indispensáveis ao perfeito soberano. Fundamentadas 

na tradição clássica e medieval, as representações sobre o poder monárquico dialogaram com o 

modelo de príncipe cristão bíblico e com o aristotelismo medieval das virtudes cardeais74 

presentes nas obras de São Tomás de Aquino (1225-1274) e de Egídio Romano (1243-1316). 

Ambos ficaram conhecidos nessa questão pela contribuição que suas obras – com o título 

homônimo de De Regimine Principum – tiveram para a constituição do gênero especular no 

período medieval. A importância residia no destaque dado pelos autores à matriz aristotélica 

nas questões acerca do rei, do poder e do governo após a redescoberta da Política, de 

Aristóteles.   

 
73 BUESCU, Ana Isabel. Um discurso sobre o príncipe. A “pedagogia especular” em Portugal no século XVI. 

Penélope: revista de história e ciências sociais - Gênero, discurso e guerra, n. 17, p. 33-50, 1997. 
74 O termo cardeal fazia referência ao que Aristóteles concebia como um pequeno conjunto de virtudes – prudência, 

justiça, temperança e fortaleza – a partir das quais se agrupavam outras. Esse filósofo e seus seguidores 

classificaram cada uma das virtudes cardeais em duas categorias: as virtudes intelectuais e as morais. As virtudes 

intelectuais radicariam na parte racional da alma e na capacidade do ser humano para o conhecimento e a ação 

ética, tendo como fundamento a prudência: a ciência; o discernimento; a sabedoria filosófica; a arte e a 

inteligência. Já as virtudes morais formar-se-iam a partir de um hábito ou disposição estável e racional com vistas 

a praticar o bem, como a coragem, a temperança e a liberalidade. Ver: SILVA, Sandro. A ética das virtudes de 

Aristóteles. 2008. 76 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), São 

Leopoldo, 2008. Disponível em: <http://embaixadoresdaprevencao.com.br/gerenciador/uploads/arquivos/ 

arquivo_53.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2019. 
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As obras desse filósofo foram retomadas no período e as noções de política e de virtudes 

aristotélicas inspiraram os espelhos.75 Para o filósofo grego, a política era a ciência que tinha 

como objetivo principal a felicidade humana e se dividia entre a política propriamente dita, que 

visava a felicidade coletiva, e a ética, que era individual. A verdadeira forma de política que 

um governante deveria exercer era, portanto, a que visa o bem comum, considerada pelo 

estagirita como justa e ética. Transposta para o contexto monárquico, implicava o dever do 

governante de não possuir o poder absoluto.76 

Embora a marca central dessa literatura de caráter político, moral e normativo tenha sido 

a tipologia das virtudes cardeais a partir de Aristóteles e seus seguidores, outras características 

também concorreram para a constituição do topos do gênero: a fé cristã do príncipe – 

considerado igualmente como seu propagador; a presença da erudição humanística, por 

intermédio de um número considerável de citações e referências a autores greco-romanos; a 

origem do poder divino; a defesa da monarquia como a melhor forma de governo existente; a 

concepção organicista da sociedade e a compreensão de que o príncipe era uma espécie de 

representante de Deus na terra.77  

Em Portugal os espelhos de príncipe passaram a ser escritos de forma mais sistemática 

a partir do século XVI. Até então, apenas duas obras do gênero haviam sido elaboradas: o 

Speculum Regum, redigida entre 1341 e 1344 por Álvaro Pais78 e dedicada a Afonso XI de 

Castela, e De Republica Gobernanda per Regem, de Diogo Rebelo,79 publicada em 1496 e 

oferecida ao monarca D. Manuel (1469-1521). Para o reinado de D. João III (1502-1557) há, 

 
75 MUNIZ, Márcio Ricardo. O leal conselheiro e a tradição do Espelho de Príncipe: considerações sobre o género. 

Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. La Coruña, 18-22 set. 

2001. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1414706>. Acesso em: 12 jun. 2019. 
76 WOLFF, Francis. Aristóteles e a política. São Paulo: Discurso Editorial, 1999. 
77 Esse tipo de argumento sofreria alterações em alguns autores no século XVI, marcadamente Maquiavel, para 

quem a política deveria ser uma ação autônoma dos pressupostos éticos da religião e, portanto, distinta da moral 

cristã. Ver: LOPES, Marco. O imaginário da realeza: matrizes históricas e fundamentos simbólicos do poder 

monárquico (Idade Média e Época Moderna). Revista Caminhos da História, v. 14, n. 1. Montes Claros: Editora 

da Unimonte, 2009, p. 7. Disponível em: <https://sites.google.com/site/revistacaminhosdahistoria/numeros-

anteriores-nova/v-14-1-1o-semestre-de-2009-1>. Acesso em: 12 jun. 2019. 
78 Álvaro Pais (1270-1349) nasceu em San Juan del Salnés e foi frei franciscano na primeira metade do século 

XIV. Com formação em Direito Civil e Canônico em Bolonha, foi posteriormente professor dessa instituição. 

Ocupou ainda os cargos de penitenciário apostólico de Avinhão e de bispo de Silves, para o qual foi nomeado 

em 1333. De acordo com Armênia Souza, a obra desse franciscano “contribuiu para a compreensão de um projeto 

de cristianização efetivado pela Igreja para os fiéis, que deviam se pautar por uma mudança de comportamento 

de reis e altos dignitários seculares e eclesiásticos, com o fito de atingir os demais membros da cristandade”. 

Ver: SOUZA, Armênia Maria de. Os pecados dos reis: a proposta de um modelo de conduta para os monarcas 

ibéricos no Estado e pranto da igreja e no Espelho dos reis do franciscano Galego D. Álvaro Pais (1270-1350). 

2008. 200 f. Tese (Doutorado em História). UnB, Brasília, 2008, p. 77. 
79 Diogo de Rebelo foi mestre em Artes e bacharel em Teologia pela Universidade de Paris, para onde fora enviado 

pelo então Duque de Beja e posterior Rei D. Manuel (1469-1521) de quem fora Capelão e mestre de Gramática. 

MACHADO, Diogo Barbosa. Bibliotheca Lusitana historica, critica e cronológica. Lisboa Occidental: Officina 

de Ignacio Rodrigues, v. I, 1741, p. 668-669. 
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no entanto, um número considerável de publicações do gênero, entre elas a Breve doutrina e 

ensinança de Príncipes (1525), do Frei Antônio de Beja;80 o Tratado sobre os trabalhos do Rei 

(anterior a 1531) de Lourenço de Cáceres;81 os Libro Primero del Espejo del Perfecto Príncipe 

Cristiano e Libro Segundo del Espejo del Perfecto Príncipe Cristiano, ambos de Francisco de 

Monzón;82 o Tratado Moral de Louvores e Perigos de Alguns Estados Seculares (1549), de 

Sancho de Noronha e o De Regis Institutione et Disciplina (1571) de Jerônimo Osório.83 

A proliferação de espelhos durante o reinado de D. João III levou os historiadores a 

considerarem o período como aquele no qual a literatura especular ganhou relevo e espaço entre 

os demais discursos sobre a monarquia. Ao codificar e sistematizar as representações em torno 

da figura do rei, os espelhos de príncipe veiculavam uma determinada imagem do governante 

que correspondia à função idealizada do monarca e ao modo como este deveria exercê-la.84 

Se a imagem do perfeito soberano foi divulgada num grande número de obras, o mesmo 

não pode ser afirmado a respeito dos espelhos de princesa. Embora as mulheres nobres tenham 

se tornado destinatárias privilegiadas das obras pedagógicas e de espiritualidade, os preceitos 

existentes nesses textos eram abrangentes e, portanto, válidos para todas as fidalgas. Entre as 

prescrições, encontravam-se as imagens da submissão, do silêncio e da devoção sustentadas 

não apenas pela patrística medieval, mas reiteradas pela releitura dos clássicos greco-latinos 

característicos do humanismo.  

 
80 Frei Antônio de Beja (1493-A.M.) foi monge da Ordem de São Jerônimo e licenciado em Teologia. Influenciado 

por Pico della Mirandola, este clérigo desenvolveu uma extensa produção bibliográfica, destacando-se entre suas 

obras: Contra os juyzos dos astrologos (1523); Breve doutrina e ensinança de Príncipes (1525); Memorial de 

pecados e Nova arte de confissão (1529). Ver: CARVALHO, J. O livro “Contra os juízos dos astrólogos” de 

frei Antônio de Beja e suas fontes italianas. Disponível em: 

<http://www.joaquimdecarvalho.org/artigos/artigo/57-O-livro-contra-os-juizos-dos-astrologos-de-frei-

Antonio-de-Beja-e-as-suas-fontes-italianas->. Acesso em: 20 jan. 2019. 
81 Lourenço de Cáceres (A.M.-1531) foi secretário e mestre de D. Luís, irmão de D. João III e embaixador de D. 

Manuel na corte de Carlos V. Escreveu Carta Consolatória e o Epigrammaton libellus (1518); Doctrina de 

Lourenço de Caçeres: a Infante dom Luis (1525-1526); Sobre os trabalhos do Rey (s.d). Ver: ASENSIO, 

Eugênio. Lourenço de Cáceres y su Tratado Dos trabalhos do Rei. Ibéria – Revista de Filologia. Rio de Janeiro, 

n. 5, p. 67-78, 1961. 
82 BUESCU, Ana Isabel. Um discurso sobre..., op. cit., p. 46.  
83 Jerônimo Osório (1506-1580) foi um clérigo português do século XVI. Estudou Direito, Filosofia, Teologia, 

Latim e Grego em Salamanca, Paris e Bolonha e foi lente de Sagradas Escrituras em Coimbra. Foi ainda prior 

das Igrejas de Tavares, bispo de Silves e bispo do Algarve. Osório adotava o platonismo cristão como paradigma 

para a construção da imagem e ofício do rei e sua origem divina. Publicou as seguintes obras: Da Nobreza Civil 

e Cristã (1542); De Gloria (1549); Acerca da Justiça Celeste (1564); De Regis Institutione et Disciplina (1572); 

Verdadeira Sabedoria (1578). Ver: SANTOS, Yoná. Dom Sebastião Antes do Sebastianismo: Pensamento 

Político Português Humanista no De Regis Institucione et Disciplina de Jeronimo Osório. 2009. Dissertação 

(Mestrado em Ciência Política) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

2009, p. 22-31. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-

1082009144132/publico/YONA_SANTOS.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
84 GUENÉE, Bernard. L’Occident aux XIVe et Xve siècle. Les États. Paris: Presses Universitaires de France, 1971, 

p. 138. 
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Para a Península Ibérica, o levantamento realizado pela historiadora Maria de Lourdes 

Correia Fernandes85 identificou um número relativamente pequeno de obras direcionadas às 

mulheres que circulou na região no século XVI, como o De Claris mulieribus, de Giovanni 

Bocaccio;86 o Triunfo de las donas (1443), de Juan Rodriguéz del Padrón;87 o Libro de las 

virtuosas y claras mujeres (1446), de D. Álvaro de Luna;88 o Libro de las Mujeres Ilustres, de 

Alonso Cartagena;89 o Tratado en Defensa de las Virtuosas Mujeres, de Diego de Valera;90
 o 

 
85 FERNANDES, Maria. Francisco de Monzón e a “princesa cristã”. Revista da Faculdade de Letras – Línguas e 

Literaturas. Anexo V – Espiritualidade e Corte em Portugal, sécs. XVI-XVIII. Porto, 1993, p. 110. Disponível 

em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/8352/2/artigo8061.pdf.>. Acesso em: 15 mar. 2019. 
86 Conhecido como “o pai da narrativa europeia” foi autor de diversas obras, sendo a mais consagrada Decameron 

(1349-51). Não se sabe ao certo o local de seu nascimento, contudo há pesquisadores que especulam que tenha 

sido em Florença. Filho de Boccaccino di Chelino, um comerciante influente, teve acesso à biblioteca real desde 

a adolescência e conviveu durante a juventude com a alta aristocracia de Florença. É considerado o autor do 

primeiro livro da língua italiana e sua obra é vasta e abrange críticas à aristocracia e relatos sobre a peste que 

assolou a Europa. Ver: JULIANI, Talita Janine. Sobre as Mulheres Famosas (1361-1362) de Boccaccio - 

tradução parcial, estudo introdutório e notas. 2011. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Estudos da Linguagem, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2011, p. 286. Disponível em: 

<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/270798>. Acesso em: 07 jul. 2019. 
87 Também conhecido como Juan Rodríguez de la Cámara, seu nome foi citado em crônicas e histórias e no século 

XVII foi escrita uma biografia ficcional sobre ele, todas se referindo à sua fama de amante. Era oriundo de 

família nobre e nasceu na Galícia no final do século XIV. Por meio de suas obras é possível atestar sua 

proximidade ao reinado de D. João II e D. Maria de Aragão. As bulas papais apontam também que Juan 

Rodriguez era secretário do Cardeal Juan de Cervantes e que em 1441 se tornou franciscano em Jerusalém, 

doando todos os seus bens e abdicando de seus cargos e títulos, sendo esse o fim da sua trajetória de influente, 

rico e bem relacionado escritor. Ver: PADRÓN, Juan Rodríguez. Triunfo de las donas/ The Triumph of Ladies. 

Introduced, Edited and Translated by Emily C. Francomano. Medieval Feminist Forum Subsidia Series, v. 5, 

2016. Disponível em: <https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2066&context=mff>. Acesso em: 08 

jun. 2019. 
88 Condestável de Castela, título que recebeu em 1423, era sobrinho do então arcebispo de Toledo Pedro de Luna, 

responsável por apresentá-lo à corte. Desde a menoridade ocupou cargos que serviam diretamente ao rei D. Juan 

II, tendo sido seu pajem e maestresala. Na idade adulta se tornou o principal privado do rei, cargo de muito 

prestígio que fornecia contato direto e constante com D. Juan II, o que fomentou a amizade, reconhecida por 

todos e motivadora de conflitos na corte. D. Álvaro de Luna ficou conhecido por seu grande acúmulo de bens e 

propriedades, além de ter tido uma intensa movimentação na vida política do reino e grande concentração de 

poder em suas mãos, despertando desavenças com a alta nobreza que conseguiu aprovação do rei para prendê-lo 

e decapitá-lo em 1453. Ver: ROCHA, Cinthia. Álvaro de Luna e os discursos políticos da Capela de Santiago / 

Álvaro de Luna y los discursos políticos de la Capilla de Santiago / Álvaro de Luna and the political discourses 

of the Chapel of Saint James. In: SALVADOR GONZÁLEZ, José María (org.). Mirabilia Ars 2 - El Poder de la 

Imagen. Ideas y funciones de las representaciones artísticas/ O Poder das Imagens. Ideias e funções das 

representações artísticas/ The Power of Images. Ideas and functions of artistic representations, v. 1, p. 141-145, 

jan./jun. 2015. Disponível em: <https://www.revistamirabilia.com/sites/default/ 

files/ars/pdfs/02-07.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
89 Judeu convertido para o cristianismo, foi um humanista respeitado e ocupou diversos cargos na Igreja Católica 

como o de deão de Santiago de Compostela em 1415, nomeação realizada pelo Papa Bento XII e o de bispo de 

Burgos, nomeado em 1435. Todos os altos cargos ocupados por ele exigiam excelente formação e diplomacia, 

que lhes foram garantidas através do estudo de direito civil e canónico na Universidade de Salamanca, bem como 

o estudo com os dominicanos sobre teologia. D. Afonso trabalhou ao lado de D. Juan II, sendo enviado a Portugal 

em missões diplomáticas e mediando o acordo de paz selado entre Castella e Portugal no ano de 1431. Ver: 

VENTURA, M. Espelhos de Espelhos… D. Duarte na companhia de D. Afonso de Cartagena entre a cultura, a 

moral e a política. História Revista, 18 (1). Disponível em: 

<https://www.revistas.ufg.br/historia/article/view/29840>. Acesso em: 08 jul. 2019. 
90 Foi escudeiro de D. João II e nasceu em Valera no ano de 1412. Além disso, foi humanista, historiador e 

diplomata, compondo uma obra vasta, e se tornou agente diplomático de D. João II. Além de ter participado da 

campanha contra os hussidas, participou da Batalha de Touros em 1476, na Guerra de Sucessão de Castela. Ver: 
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Institutio Foeminae Christianae, de Juan Vives (1524);91 o Libre de les Dones ou Carro de las 

Donas (1542), de Francisco Eximenez;92 o LPPCA, de Francisco de Monzón e o PFM de Rui 

Gonçalves.  

Três delas foram dedicadas93 à rainha Catarina: o Carro de las Donas; o LPPCA e o 

PFM. Tendo em vista a relevância política e simbólica que os espelhos possuíam na construção 

da imagem real, consideramos pertinente questionar quanto às virtudes esperadas em relação 

às princesas e rainhas e aos valores que elas comportavam. Especialmente em relação a D. 

Catarina, é essencial compreender como essa rainha foi concebida pela literatura – lócus 

considerado privilegiado pela historiografia que se debruça sobre os imaginários –; identificar 

as imagens comumente associadas a ela no interior desse tipo de literatura e o modo como 

contribuíram para as representações e autorrepresentações a seu respeito. 

Para tanto, escolhemos duas das três referências citadas: LPPCA, do capelão espanhol 

Francisco de Monzón, e PFM, do jurista português Rui Gonçalves. Excluiu-se dessa análise o 

Carro de las Donas por constituir-se numa tradução/adaptação94 realizada por autor anônimo95 

 
CURÍ, Radhis. Diego de Valera en defensa de virtuosas mujeres. Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO de 

Pensamiento Político Hispano, p. 3-5, 2005. Disponível em: 

<http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/NOTAS/RES0023.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2019.  
91 Oriundo de família nobre e de origem judaica, nasceu em 1492 em Valência, onde permaneceu como estudante 

até 1509, ano em que foi para Paris terminar seus estudos. Seu círculo social era privilegiado, composto por 

pessoas como o papa Adriano VI, Guilherme Budé e a própria D. Catarina, entre outros. É considerado um dos 

humanistas mais importantes e exerceu papel também no Renascimento. Sua obra é vasta e se concentra em 

cerca de sessenta livros sobre diversos temas, sendo doze destes sobre educação. Ver: BERNARDO, Débora; 

TOLEDO, César. Educação e Humanismo no Pensamento de Juan Luís Vives (1492-1540). Revista HISTEDBR 

On-line, Campinas, n. 25, p. 13-32, mar. 2007. Disponível em: <https://www.fe.unicamp.br/pf-

fe/publicacao/4960/art02_25.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2019. 
92 Estima-se que tenha nascido em torno de 1340, era da Ordem Franciscana e fez seus estudos teológicos e 

filosóficos em Valência, viajando pela Europa e assistindo aulas em diversas universidades como a de Oxford, 

Colônia e Paris. Seus estudos, livros e classes eram reconhecidos e estimados e em 1377 foi confiado pelo 

Conselho de Barcelona à missão diplomática acerca do infante D. João. Possuía relações íntimas com diversos 

reis, com destaque para a família de Aragão, o que lhe rendeu títulos e cargos políticos importantes. Suas obras 

se concentravam em temas relacionados à política e à educação, campo em que tinha muita estima. Em 13 de 

novembro de 1408 foi conclamado Patriarca de Jerusalém pelo último Papa de Avinín, Benedicto XIII, ou Pedro 

de Luna. Poucos meses depois foi declamado Administrador Apostólico perpetuo de Elna, falecendo em 1409 

faleceu. Ver: ARTAU, Tomàs Carreras y. Fray Francisco Eiximenis su Significación Religiosa, Filosófico-

Moral, Política y Social. Annals de l´Institut d´Estudis Gironins, n. 1, p. 270-293, 1946. 
93 Outras obras de caráter mais amplo foram dedicadas à D. Catarina, como o volume II da História do 

Descobrimento e Conquista da Índia pelos portugueses de Fernão Lopes de Castanheda; Comento em Romance, 

de Alzpicueta Navarro e Tratado de São João, de Diego de Stella de 1554. Como não dizem respeito à figura 

real, não foram abordadas na análise desenvolvida.  
94 O termo “adaptação” foi utilizado por Maria Fernandes e por estudiosos anteriores, como Juan Meseguer 

Fernandez, em referência à mudança realizada no conteúdo da obra, com a retirada de partes do texto original e 

a inserção de novas passagens. Ver: FERNANDES, Maria. Espelhos, Cartas e Guias. Casamento e 

espiritualidade na Península Ibérica (1450-1700). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1995, 

p. 44-45; e MESEGUER FERNANDEZ, J. El traductor del Carro de las Donas de Francisco Eximenez, familiar 

y biografo de Adriano VI. Hispania, v. LXXV, 1959, p. 230-240. 
95 O autor identificou-se indiretamente na seguinte passagem: “um religioso de la Orden de Sant Francisco por 

servir a Dios/morador en Sant Francisco de Valladolid le traduxo de la lengua cathalana em castellana”. Ver: 

EIXIMENIS, F. Este deuoto libro se llama carro de las donas, trata la vida y muerte del hombre christiano. es 
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em 154296 do texto catalão Lo Libre de les dones (1388), no qual a referência a D. Catarina 

esteve limitada ao prólogo, não havendo no texto interlocução com a rainha, como ocorreu nos 

demais documentos. 

As obras selecionadas foram dadas ao conhecimento em momentos diferentes da vida 

da rainha: o LPPCA no início da década de 1540 e PFM em 1557. No intervalo entre essas 

datas, D. Catarina moveu-se da condição de rainha consorte com crescente influência sobre o 

rei D. João III para a de regente em nome de D. Sebastião de Portugal, seu neto. A despeito do 

seu caráter laudatório, relacionamos seu conteúdo com o contexto no qual foram escritas, 

buscando identificar possíveis imagens de D. Catarina em circunstâncias diversas uma da outra: 

a primeira, na obra de Francisco de Monzón, dedicada à rainha no início de sua atuação política 

mais próxima ao rei e a segunda, no opúsculo de Rui Gonçalves, publicada exatamente no 

mesmo ano em que ela assumiu a regência de Portugal em 1557, marcando o final da fase 

política de D. Catarina como consorte e o início da trajetória como regente de Portugal. O 

objetivo aqui é investigar se houve e quais foram as alterações na forma como foi representada 

entre uma situação e outra, relacionando a produção literária com o contexto político. Por fim, 

parte-se do pressuposto de que as formas culturais literárias97 produzidas durante o reinado de 

D. Catarina – seja como rainha consorte, rainha viúva ou rainha regente – concorreram, 

juntamente com outras ordens simbólicas, para compor os imaginários políticos acerca dessa 

rainha.  

 

 

1.1 Francisco de Monzón e o Libro Primero del Espejo de la Perfecta Princesa Cristiana 

 

A singularidade do LPPCA, de Francisco de Monzón (? -1575) e a sua importância para 

as questões ora levantadas residem em dois aspectos: o primeiro, o de ter sido dedicado a D. 

Catarina e o segundo, o de ser um dos únicos espelhos dirigidos especificamente às rainhas 

 
intitulado a la christianissima reyna d'portugal doña catherina... tiene cinco libros de grandes y sanctas 

doctrinas. Valladolid, 1542, f. AVII. 
96 A justificativa do tradutor quinhentista para a nova impressão da obra residia no fato de que o livro era “tan 

bueno y prouechoso para la doctrina de los christianos de vuestros reynos [Portugal] y de los de Castilla y para 

toda la christiandad que es libro como vna recepta de algunos grandes medicos para curar grandes enfermedades 

del anima y del cuerpo por que en el son recolpiladas marauillosas reglas para euitar los vicios y deprender las 

virtudes”. Ver: EIXIMENIS, F. Este deuoto libro..., op. cit., f. AVIII. 
97 CHARTIER, Roger. Construção do Estado moderno e formas culturais. Perspectivas e questões. A história 

cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990, p. 221. 
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escrito no século XVI em Portugal.98 É provável inclusive que Francisco de Monzón tenha sido 

o primeiro a elaborar um manual pedagógico para as mulheres em Portugal, não obstante 

inserido num contexto mais amplo de produção literária da temática em outras regiões da 

Europa.99 Independentemente de ter inaugurado uma faceta do gênero de espelhos em Portugal 

ou não, fato é que seu texto, além de dedicado à rainha, apresenta uma série de alusões feitas a 

ela e à sua atuação política junto ao rei D. João III e que provavelmente contribuíram para a 

construção dos imaginários sobre a governante.  

As menções à D. Catarina de Áustria delineiam-se em diferentes passagens do texto. 

Com essa figura, Monzón estabeleceu um diálogo direto, justificando a escrita no instante 

mesmo em que realizava o elogio à rainha: 

 

De esta manera, propuse de venir delante la real benignidad de Vuestra 

Alteza, confessando la obligacyon que tengo de servir y oferecer este pobre 

dom de este espejo de princesa cristiana no para que vuestra alteza se vea en 

el porque sy dificil me era loar, mas dificultoso me fuera sy prefumiera de 

dares algun aviso o doctrina, Sino para que la Serenissima Inffanta vuestra 

hija y Senhora nuestra aprenda por licion parte de vuestras Reales Virtudes: 

como las sabe por vuestra continua conversacion.100  
 

Assim, embora dedicado a D. Catarina, o texto tinha como leitora privilegiada a infanta 

D. Maria (1527-1545), que estava prestes a contrair matrimônio com Filipe II (1527-1598), em 

14 de novembro de 1543. Seria, portanto, a formação dessa infanta que o manual de Monzón 

pretendia guiar, com clara referência aos princípios cristãos. De todo modo, o espelho refletia 

a imagem de Catarina, exemplo a ser seguido pela infanta para se tornar uma rainha virtuosa. 

Nascido no final do século XV ou início do século XVI, natural da Espanha,101 de 

origem nobre e provável filho de Fernán González de Monzón, do Conselho dos Reis Católicos, 

Francisco de Monzón tivera presumidamente desde criança certa proximidade com a corte, o 

que teria influenciado sua educação. A preparação intelectual ocorreu na Universidade 

Complutense de Alcalá de Henares, onde Monzón obteve o título de bacharel em Artes em 1526 

 
98 A despeito da obra PFM de Rui Gonçalves estar circunscrita nesse trabalho no campo da literatura especular, 

apenas a primeira parte do opúsculo pode ser considerado um espelho, já que a segunda – que constitui quase a 

totalidade da obra – dedica-se, como o próprio título indica, às leis de diversos códigos jurídicos que fizeram 

menção às mulheres.   
99 TERREIRO, Álvaro. A Educação da Mulher em Luis Vives e Francisco Monçon. Revista Brotéria, separata, 

28, 1976. 
100 MONZÓN, Francisco. Libro Primero del Espejo de la Perfecta Princesa Cristiana. ANTT, Manuscritos da 

Livraria, 616, f. 2r. 
101 Não há concordância no tocante ao local de nascimento do autor: a maioria indica Madri, mas alguns estudos 

afirmam que Monzón era galego. Ver: TRAVIESO, Carlota. Introducción ao Libro Segundo del Espejo del 

Perfecto Príncipe Cristiano. Coruña: SIELAE, 2012, p. 7. 
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e onde posteriormente licenciou-se e doutorou-se em Teologia. A partir de 1528, passou a 

lecionar Filosofia no Colégio Mayor de San Ildefonso, onde continuaria até o ano de 1532, 

quando passou a ser pregador na corte de Carlos V.102 

A ida de Monzón para Portugal ocorreu em 1535 e foi reveladora das relações 

estabelecidas entre esse eclesiástico e a nobreza da Espanha e depois de Portugal, por se tratar 

de uma indicação da imperatriz D. Isabel, com posterior ordem régia de seu irmão D. João III.103 

Em Lisboa, lecionou inicialmente Teologia, cátedra pela qual continuou responsável após a 

transferência da universidade para Coimbra em 1537. Nos últimos anos de docência 

universitária proferiu aulas de Sagrada Escritura – de 1541 até 1544–, quando solicitou dispensa 

da docência universitária.104 A nomeação do autor para Primeiro Cônego Magistral da Sé de 

Lisboa após a saída da Universidade em 1544 – cargo que manteve até o reinado de D. Sebastião 

– apontava para sua inserção definitiva nos quadros do governo português. Ao longo dos anos, 

o autor foi ainda capelão e pregador de D. João III. 

No início da década de 1540, Monzón conciliou a carreira docente com a escrita de 

obras de caráter tratadístico, pastoral e espiritual.105 No primeiro grupo de textos, encontra-se o 

que nos interessa, o LPPCA, parte de um projeto mais amplo que envolveu pelo menos outras 

duas obras do mesmo autor, o Libro Primero del Espejo del Perfecto Príncipe Cristiano e o 

Libro Segundo del Espejo del Perfecto Príncipe Cristiano. O título indica a possível existência 

de um segundo volume dedicado à princesa, todavia não encontrado. 

A escrita do texto de LPPCA foi justificada como agradecimento à rainha Catarina de 

Áustria, pelas “[...] gracias y merces que vossa alteza me ha hecho favoresciendome siempre 

deste que en estes vuestros Reynos vine [...], haziendo um panegírico de vuestros loores y 

merescimientos”.106 A menção às mercês distribuídas pela rainha expunha uma das 

representações sobre D. Catarina no período e que acompanhou também várias outras monarcas 

portuguesas anteriores e subsequentes: a da rainha liberal e consequentemente, cristã e caridosa. 

Vale ressaltar que a concessão de mercês e ofícios, embora compreendida no interior desse 

 
102 Ibid., p. 7. 
103 FERNANDES, Maria. Francisco de Monzón, capelão e pregador de D. João III e de D. Sebastião. In: Lusitania 

Sacra, jan. 1991, p. 41-42. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/277135922_Francisco_de_Monzon_capelao_e_pregador_de_D_Joa

o_III_e_de_D_Sebastiao>. Acesso em 20 jun.2019. 
104 BRANDÃO, Mário. Documentos de D. João III. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1937-1941, v. II, p. 109. 
105 Entre as obras de cunho pastoral de Monzón está o Norte de Confessores, editado em Lisboa em 1546. Os textos 

que compuseram a temática da espiritualidade foram o Norte de Idiotas, de 1563 e Avisos Spirituales, também 

de 1563 e dedicado ao Cardeal Infante D. Henrique. Ver: FERNANDES, Maria. Francisco de Monzón, 

capelão..., op. cit., loc. cit. 
106 MONZÓN, F. LPPCA, f. 1r.  

https://www.researchgate.net/publication/277135922_Francisco_de_Monzon_capelao_e_pregador_de_D_Joao_III_e_de_D_Sebastiao
https://www.researchgate.net/publication/277135922_Francisco_de_Monzon_capelao_e_pregador_de_D_Joao_III_e_de_D_Sebastiao
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discurso como prática de liberalidade, era atributo régio e, portanto, parte integrante do jogo 

político que compunha as relações nobiliárquicas do período, não se constituindo exclusividade 

de D. Catarina. 

Como dito, a obra tinha como objetivo a educação da infanta, por intermédio da 

apresentação de uma série de exempla de mulheres consideradas ilustres, entre elas, a própria 

D. Catarina, a quem a infanta deveria “siempre aviso de tener delante su alteza el retrato de 

vuestras Reales virtudes”.107A passagem revelava a importância da imagem materna para os 

humanistas como exemplo a ser seguido e modelo de virtude, do mesmo modo que as figuras 

femininas mais próximas, como as tias, primas e avós. A máxima desse tipo de argumento 

encontrava-se nas representações iconográficas recorrentes do período a retratar Santa Ana 

ensinando a Virgem.108  

Na capa do livro, figuravam as armas de Portugal, Castela e Leão, o que segundo Ana 

Isabel Buescu,109 configurava uma referência à união entre a infanta D. Maria de Portugal e o 

infante D. Felipe da Espanha, ocorrida em 1543. No entanto, defendemos que a presença de tais 

escudos pode ser interpretada como uma alusão à própria rainha Catarina, nascida na Espanha 

e casada com um rei português, referência similar à que ocorreu posteriormente no frontispício 

do livro PFM, publicado em 1557, como é possível perceber pela comparação entre as 

respectivas portadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
107 Ibid. 
108 HOWE, Elizabeth. Education and Women in the Early Modern Hispanic World. Aldershot (UK): Ashgate 

Publishing, 2008, p. XIII. 
109 BUESCU, Ana Isabel. Catarina de Áustria..., op. cit., p. 194-195; 364.  
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FIGURA 1 – Portada do LPPCA 

 

 
Fonte: Portada do Libro Primero del Espejo de la Perfecta Princesa Cristiana de Francisco Monzón. 
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FIGURA 2 - Portada de PFM 

 

 

 
Fonte: Portada de Dos privilegios & praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum & ordenações 

do Reyno mais que ho genero masculino, de Rui Gonçalves, 1557. 
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Nos dois frontispícios sobressai a presença do escudo, localizado ao centro da imagem 

em dimensões amplas, de modo a evidenciar todos os elementos que nele figuram. Os brasões 

apresentam em comum a composição em duas partes de forma simétrica: a metade à esquerda 

composta pelo escudo português e à direita pelo escudo da casa dos Áustrias, uma referência, 

portanto, à união entre Portugal e Habsburgo, personificada em D. Catarina.  

O espelho estruturou-se com três prólogos: o exordium, dedicado à rainha e escrito em 

tom panegírico; a narratio, com os objetivos e a justificativa do texto, dirigido aos leitores; e a 

divisio, cujo conteúdo apresentava uma explicação acerca do âmago da obra, recursos retóricos 

típicos do humanismo. No último, Monzón apontava para a existência de um segundo volume 

do livro: 

 

estes dos livros trataram de estas treze condicyiones que ha de tener la 

perfecta princesa cristiana: y conforme a elas, se dividirãn em treze tratados: 

poniendo los siete en este primeiro libro por no hazer grande volume y porque 

vaya mas distinta la materia dividiremos cada tratado en capítulos poniendo 

siempre los males que dissieron cerca de aquella parte los authores que avia 

en las mugeres.110 

 

Os tratados ou títulos do LPPCA foram divididos em capítulos e dispostos na ordem 

seguinte: “Como es próprio cargo de la princesa cristiana ser consejera de su marido”; “De 

como conviene a las princesas ser legisladoras de sus mugeres”; “De la hermosura y gala que 

conviene tener a las princesas”; “De como conviene que la princesa sea galana en sus vestidos 

y trages”; “Como conviene que la princesa sea valerosa y esforçada”; “Del aviso que ha de 

tener la princesa cristiana en las fiestas y seraos que se hizieren” e “Que trata de la discrecion 

que ha de tener la princesa en sus palabras”.  

É possível agrupar os temas abordados nos títulos em três grandes categorias: a primeira, 

acerca do poder das rainhas consortes – tanto o desempenhado pela proximidade privilegiada 

que possuíam em relação aos reis e ao centros políticos do poder, quanto aquele que deveriam 

exercer junto às damas e no governo das mulheres – do qual se ocuparam os dois primeiros 

títulos; a segunda, a respeito da sua aparência e apresentação, discriminando características 

físicas desejáveis e modos de trajar-se de maneira apropriada ao seu estado, tratados nos títulos 

três e quatro; e a última categoria, que se referiu ao comportamento da princesa, como os modos 

de preencher seus momentos de ócio, de como se comportar em festas e saraus e, de forma mais 

ampla, da discrição que deveria possuir, expressa por orientações a respeito das matérias mais 

 
110 MONZÓN, F., LPPCA, f. 10r. 
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desejáveis para a conversação e das pessoas mais aconselháveis para tanto, temáticas abordadas 

nos títulos cinco, seis e sete.  

A apresentação dos tratados vinha seguida da exposição de um conjunto de mulheres 

reconhecidas por cada uma das temáticas ou virtudes por ele elencadas. De forma introdutória, 

pode-se afirmar que foram citadas: Sara, mulher de Abraão e as imperatrizes Lívia e Pompéia 

Plotino pelo bom conselho aos maridos (f. 9r); Pasilea, rainha das amazonas; Semiramis, rainha 

da Babilônia e Dido, rainha dos Cartagineses, como exemplo de legisladoras justas e sábias (f. 

9r); Helena, mulher do rei Menelao; Júlia, mulher de Pompeu e Artemisa como detentoras de 

nobre linhagem (f. 9r); Cassandra e Bersabé como exemplos de formosura (f. 9r); Cleópatra, 

Judith e Débora como mulheres esforçadas e valorosas (f. 9r); pela discrição Abigail, Ester, 

esposa do Rei Assuero e Nucol, filha do Rei Saul (f. 9r e 10v); pelo conhecimento, Safo e 

Aspasia (f. 10v) e pelo comportamento em serões e festas, Hércula e Cleopátra (f. 10v). Por 

serem consideradas como dotadas de grandes virtudes, foram citadas Penélope, mulher de 

Ulisses, Lucrécia de Brutus, Pórcia e Ester (f. 10v); pelo amor aos maridos, foram mencionadas 

Júlia, de Pórcia e Paulina; pelo exemplo religioso (f. 10v) e pela viuvez honrada, Dido e 

Artemisia (f. 10v).  

Recurso pedagógico constantemente adotado pelos humanistas, a utilização de 

exemplos bíblicos e greco-romanos, o exempla possibilitava ultrapassar os limites da 

generalização e do abstrato, apontando figuras um pouco mais concretas, o que investia-se de 

especial significado pela facilidade de compreensão que dispunha111. Por fim, devemos 

considerar ainda o contexto quinhentista e o seu impulso erasmista/reformista na caracterização 

dos valores morais, o que ampliava a importância do exempla na construção dos modelos 

apresentados pelos manuais de confessores e pelos espelhos de perfeição cristã, de perfeito 

casamento, de monarca perfeito e de perfeito cortesão.  

Ao final dos sete títulos, o autor, com o objetivo de apontar à princesa cristã a 

necessidade de normatização do comportamento das mulheres no tocante à sexualidade e à 

alcovitaria, apresentou oito leis, espécie de sugestões a serem seguidas no governo das 

mulheres. Entre elas é possível encontrar disposições diversas que abarcaram desde a existência 

de feiticeiras, herbolárias e alcaguetas acusadas de utilizarem seus ofícios para facilitar a luxúria 

até o comportamento cúmplice de pais, maridos, irmãos e demais homens – como os médicos 

e padres. As leis sugeridas por Monzón buscavam, desse modo, contribuir para o controle das 

 
111 CORDON, Maria. La conceptualización de las mujeres en el Antiguo Regímen: los arquétipos sexistas.  

Manuscrits. Revista d’Història Moderna. Barcelona, Universidad Autônoma de Barcelona, n. 12, 1994, p. 82. 

Disponível em: <http://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/view/23236>. Acesso em: 14 jun. 2019. 
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mulheres, por intermédio da normatização de casos envolvendo a alcovitaria e as diversas 

situações nas quais ela poderia ocorrer.  

O teor da obra em exame, revelado exaustivamente pelos títulos apontados acima, pelo 

seu conteúdo e pela sugestão das leis ao final do texto indicava o tom moralizador e prescritivo 

na educação da princesa cristã. Monzón não só apontava os aspectos relacionados ao caráter e 

ao comportamento, mas também indicava a responsabilidade de infantas e rainhas no controle 

dos modos das fidalgas de sua corte e na administração de sua casa, reiterando uma série de 

prescrições de cunho cristão feitas às nobres e às mulheres em geral.  

Embora insistisse nessas questões, o autor, por outro lado, reconhecia a importância da 

vida cortesã, apontando a imprescindibilidade de a princesa saber os modos cortesãos e a 

maneira apropriada de se vestir visando demonstrar seu estado real e majestade. Essa 

abrangência nos temas tratados por Monzón pode ser vista como um esforço do autor para 

conciliar alguns dos aspectos doutrinários e moralizantes veiculados pela tratadística do período 

com as exigências cotidianas da vida na corte112. 

O texto circunscrevia-se ainda no interior do debate conhecido como querela das 

mulheres, que teve espaço no meio letrado em vários idiomas entre o final do século XIII e o 

século XVII. Um de seus principais temas de debate dizia respeito à aptidão das mulheres para 

o saber erudito e para o exercício do poder. Lançado a partir da obra de poesia alegórica Roman 

de la Rose, de Jean de Meung (1240-1305) – que descrevia o amor e as mulheres sob um ponto 

de vista depreciativo – a discussão causou reações favoráveis e contrárias dos principais 

intelectuais do período113, entre eles, Christine de Pizan114 e Jean Gerson (1363-1429).  

Monzón dava mostras de conhecimento e erudição a respeito do debate, citando 

escritores e títulos, em muitos casos repetindo ipsis literis as ideias por eles defendidas e em 

outros, se posicionando em relação ao tema, como expresso na passagem abaixo: 

 

 
112 FERNANDES, Maria.Francisco de Monzón e a..., op. cit., p. 117.  
113 Ruth Kelso, uma das principais autoras a estudar o fenômeno, aponta duzentos e cinquenta e uma obras 

produzidas no período que trataram da temática. Ver: KELSO, Ruth. Doctrine for the Lady of the Renaissance. 

Champaign. Urbana: University of Illinois Press, 1956.  
114 Christine de Pizan (1364-1430) nasceu em Veneza, mas viveu grande parte da vida na França, onde iniciou-se 

no mundo das letras por intervenção de seu pai, Thomas de Pizan, que fora professor da Universidade de 

Bolonha. Após ficar viúva de Etienne Castel, secretário do rei, Christine passou a dedicar-se às letras, tendo 

escrito livros, tratados de educação e poemas. Em suas obras destacam-se as preocupações com a educação das 

mulheres, temática abordada em Cité des dames (1405) e Trois vertus (1406). Ver: LEITE, Lucimara. Christine 

de Pizan: uma resistência na aprendizagem da moral de resignação. 2008. Tese (Doutorado em Língua e 

Literatura Francesa e Estudos Medievais) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 12-14. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-

14042009-152149/en.php>. Acesso em: 01 jul. 2019. 
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no es mi proposito ensalçar el estado de las mugeres de maneira que se quite 

la authoridade y dominyo que sobre ellas tienen algunos hombres, como se 

quisyerõn estender algunos autores, quales fueron Tiráquilo, Agrippa y 

Cristina muger pisana y otros algunos modernos authores que pesando de 

demonstrar su elloquencya se pusieron a provar la excelencya de el estado de 

las mugeres sobre el de los hombres, yo tengo pera mi que [...] que no fue 

sino por mostrarse ser muy eloquente y que no avya cosa tan buena que no 

supiesem vituperar, ny cosa tan mala que no supiesem loarla.115  
 

Para o autor, portanto, era impensável defender a capacidade das mulheres para o 

governo, ideia que para ele não se passava de um exercício retórico. No entanto, mas em um 

sentido diferente, o autor também apresentava, na urdidura do seu texto, a mesma loquacidade 

do discurso que condenava. Esse tipo de movimento se fez presente na totalidade da obra, 

iniciando-se nos capítulos iniciais dos títulos, que apresentaram olhares depreciativos em 

relação às mulheres; pelos intermediários, que se posicionaram de forma oposta ao que fora 

defendido no primeiro momento, indicando posturas favoráveis – ainda que misóginas – em 

relação às mulheres; e nos capítulos finais, nos quais o autor buscava conciliar tais argumentos. 

Desse modo, analisar os imaginários elaborados a respeito de D. Catarina na obra de 

Monzón implica considerarmos alguns aspectos que concorreram na construção das imagens 

acerca dessa rainha, como o tom moralizante e essencialista das representações de gênero, o 

contexto erudito tanto do humanismo quanto da querela das mulheres, o conteúdo laudatório da 

obra e o contexto político no qual foi escrita. É preciso também atentarmo-nos, na análise, para 

os processos de conformação que os autores realizam das representações do que deve ser um 

livro e das especificidades relativas ao gênero literário no qual inscrevem suas obras.  

Uma vez identificadas as especificidades literárias dos espelhos às quais Monzón se 

conformou, convém agora investigar as virtudes particularmente associadas a D. Catarina na 

galeria elaborada pelo capelão. Com essa estratégia, entrelaçamos o texto laudatório à realidade 

histórica, propondo uma perspectiva que ultrapasse a identificação do diálogo com a tradição 

clássica-cristã e o levantamento das características especulares, pontos nos quais tem residido  

parte da análise historiográfica dedicada aos estudos das obras que compõem a literatura 

especular.116 A consulta a outras fontes do período, ainda que pouco usual, se sustenta por 

auxiliar a compreensão dos critérios utilizados por Monzón na seleção das imagens vinculadas 

a D. Catarina, ao balizar minimamente o tom laudatório do texto. Além disso, permite 

 
115 MONZÓN, F., LPPCA, f. 6r. 
116 Maria Fernandes, embora muito citada nessa pesquisa, é uma das representantes desse tipo de interpretação que 

se limita à identificação das características do gênero, ignorando a figura política para a qual o espelho foi 

dirigido.  
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identificar os imaginários políticos a respeito dessa rainha que ultrapassaram o caráter 

panegírico ao expressar símbolos e valores que circularam também em outras fontes do período. 

Com o objetivo de analisar os diferentes aspectos que compuseram as imagens sobre D. 

Catarina, priorizamos os excertos que fizeram referência direta à rainha ou que dialogaram com 

sua trajetória pessoal e política. Além de permitir uma aproximação maior com as virtudes nas 

quais ela foi mencionada, essa escolha favorece também a identificação das contribuições de 

Monzón para a retificação ou mesmo criação de novas representações sobre D. Catarina de 

Áustria. 

A primeira passagem do texto com referência à rainha foi feita, como já apontamos, no 

prólogo inicial, onde se localizava a dedicatória, escrita majoritariamente aos monarcas. O 

elogio era realizado nos moldes convencionalmente aceites para a ocasião: destacava-se o nome 

imperial de D. Catarina – referência à casa de Habsburgo e ao seu irmão, o imperador Carlos V 

–, a grandiosidade de suas virtudes e, finalmente, a clemência que deveria demonstrar ao aceitar 

sob sua proteção a obra que lhe era dedicada. Como já afirmamos, D. Catarina era considerada 

exemplo privilegiado a ser seguido por todas as princesas e rainhas que buscavam a 

virtuosidade. No entanto, o elogio localizado no prólogo era abrangente, superficial e sem 

referência a uma virtude específica que pudesse caracterizar a rainha. 

 

 

1.1.1 O bom conselho 

 

A primeira virtude atribuída à rainha correspondia ao bom conselho, disposto logo no 

primeiro título, “Como e próprio cargo de la princesa cristiana ser consejera de su marido”. 

Capacidade que todas as rainhas, princesas, fidalgas e mulheres discretas deveriam possuir, de 

acordo com a literatura especular, a imagem de boa conselheira se constituiria numa das 

representações mais expressivas vinculadas à D. Catarina. Como veremos, esse tipo de 

imaginário em relação à rainha foi constante também em outras fontes, como a sua 

correspondência e os documentos relativos à sua regência. 

Ao discorrer sobre a temática, o autor iniciava a questão afirmando que a prudência – 

característica fundamental para o bom conselho – “reyna poco en las mugeres, por que sin 

consideración alguna se determinan de hazer lo que a prima facie les paresce bien, sin 
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considerar los males y danos que de ali les pueden venir”.117 Isso justificaria, segundo o 

religioso, o fato de as mulheres serem proibidas de testemunhar, ensinar e legislar. 

A deficiência das mulheres no aconselhamento era, entretanto, suprida pelo amor 

conjugal. O fundamento desse tipo de raciocínio provinha da tradição cristã, ancorada no caso 

em questão nos pensamentos de São Jerônimo (347-420 d.C.) e São Gregório (540-603 d.C.) 

que ressaltavam a relevância do amor e da consequente ausência de interesse alheio na 

constituição de um bom conselho. A partir de tais autores, Monzón afirmava que os homens 

deveriam aconselhar-se com pessoas que amavam mais a eles que as suas fazendas, o que 

garantiria o proveito do conselho a quem o recebia. O atestado de bom conselho das mulheres 

residia, portanto, no amor conjugal, compreendido pelo autor como o maior amor do mundo e 

que promovia nas mulheres a “sagaciday y destreza en saber bien aconsejar”.118  

Maior proveito tiraria das bem-aventuranças do amor conjugal a princesa cristã, em 

quem residiria mais prudência e sabedoria que nos súditos, segundo o autor. Junto ao amor 

conjugal, outra prova do proveito dos conselhos das rainhas discretas era o fato de os negócios 

do rei dizerem respeito também a elas, refletindo também um interesse próprio, já que “si algun 

consejo diere la princesa siempre será como en causa própria y assi será saludable y 

provechoso a su marido y a sus vassalos”.119 A suposição de que as rainha dariam bons 

conselhos por amarem ao rei reforçava os pressupostos de gênero sobre homens e mulheres, os 

quais estabeleciam o protagonismo masculino no poder, a incapacidade das mulheres para o 

governo e a dinâmica entre amor conjugal e sabedoria advinda desses pressupostos. 

Contraditoriamente, autorizavam, por outro lado, a atuação política de D. Catarina junto ao rei, 

ao reconhecerem sua capacidade para o bom conselho. Essa contradição, entretanto, é 

considerada pelos autores que trabalham numa perspectiva de gênero como comum, caso de 

Cristina Graviola Griffiths,120 que, ao estudar os processos de legitimação da rainha Isabel de 

Castela nos espelhos dedicados à monarca, ressaltou o modo como os mecanismos de 

masculinização de sua imagem paradoxalmente contribuíram para sua conformação aos 

pressupostos de gênero de feminilidade.  

Após argumentar favoravelmente em relação à capacidade das rainhas de aconselharem 

seus maridos, Monzón apresentava o repertório de mulheres que foram consideradas exemplos 

de boas conselheiras. Entre eles, figurava D. Catarina, cuja habilidade para o conselho junto ao 

 
117 MONZÓN, F., LPPCA, f. 11v. 
118 MONZÓN, F., LPPCA, f. 15r-16v. 
119 Ibid. 
120 GRIFFITHS, Cristina Graviola. Legitimizing the queen: propaganda and ideology in the Reign of Isabel I de 

Castela. Lanham: Bucknell University Press, 2011.  
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rei D. João III teria alargado em seu tempo o campo de atuação política convencionalmente 

aceito para as mulheres, ao ponto de: 

 

[...] ningun negócio de grave importância hay el Rey que no esté presente la 

Reyna para tomar luego su parecer en el y muchas vezes com solo el le 

determina como haze el muy alto y muy poderoso Rey e Señor Nuestro Don 

Juan Terceiro de este nombre que siguiendo uma antigua ordenación de sus 

Reinos oye las fiestas los mas importantes negocios teniendo consigo a la 

sapientíssima y muy poderosa señora nuestra la Reyna Dona Catalina.121  

 

 

“Sapientíssima e muy poderosa”: alinhando saber, bom conselho e poder, o autor 

construía seu elogio, acompanhando o catálogo de atributos recorrentemente utilizado pela 

literatura especular. Com base nele, Monzón conferiu a D. Catarina capacidade de conselho 

notória, responsável por fazer dela presença contínua ao lado do rei, não apenas nas cerimônias 

festivas, mas também nos negócios, influenciando, portanto, suas decisões políticas. 

No entanto, passagens como a citada têm sido interpretadas de modo redutor pela 

historiografia que trabalha com a temática, enfatizando apenas o ponto de vista laudatório e 

ignorando muitas vezes as relações significativas entre o elogio do autor e a atuação política da 

monarca. Uma das explicações para essa desatenção reside no já citado ostracismo acadêmico 

em relação à rainha, resultando na carência de estudos a respeito dessa monarca e de seu 

exercício político, como os que poderiam ser desenvolvidos a partir da análise do LPPCA.  

Propomos, portanto, outro tipo de leitura das obras de espelhos, que considere não 

apenas seu caráter laudatório, mas que, no jogo de contraposições das fontes, permita uma 

interpretação que ultrapasse o tom panegírico. Quer dizer, de antemão assumimos que este tipo 

de fonte apresenta características laudatórias, no entanto, é a partir desse elemento que 

acreditamos poderem ser levadas a cabo análises alternativas que ressaltem os imaginários 

sociais acerca do poder político de D. Catarina e que permitam vislumbrar sua atuação política. 

Nesse jogo de contraposição de fontes, as crônicas sobre o reinado de D. João III 

configuram um bom ponto de partida, por implicarem uma primeira aproximação ao exercício 

político da rainha. É o caso dos Anais de D. João III, de Frei Luís de Sousa, escritos entre 1627 

e 1631122 e que apontou a década de 1540 como momento de viragem na atuação política de D. 

Catarina junto ao rei. Na crônica, o autor afirmava que: “[...] tinha neste tempo a rainha D. 

Catarina, por suas grandes virtudes e raro entendimento, alcançado tanta autoridade com el-rei, 

 
121 MONZÓN, F., LPPCA, f. 18r. 
122 Nesse período o autor escrevera apenas a primeira parte dos Anais de D. João III, que compreendia entre os 

anos de 1521 a 1542. A segunda parte da obra não foi concluída, em vista da morte de Fr. Luís de Sousa. Ver: 

LAPA, M. Rodrigues. Prefácio dos Anais de D. João III. Lisboa: Sá da Costa, 1938, p. XX-XXI. 
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que até nas matérias mais importantes ao bem do reino queria e ouvia com toda confiança seu 

voto”.123  

A passagem referia-se à influência da monarca junto a D. João III durante as 

negociações do casamento de D. Maria, ocasião em que, como dito, ela defendeu o matrimônio 

da filha com o infante da Espanha, D. Filipe, posicionamento contrário a alguns partidos do 

reino, que eram favoráveis ao casamento da infanta com o seu tio, o infante D. Luís (1506-

1555). A atuação de D. Catarina junto ao rei e o enlace favorável aos seus interesses seriam 

considerados responsáveis, de acordo com historiadores como Queiroz Velloso, pela crise 

sucessória de 1580, como já mencionado. De todo modo, para Frei Luís de Sousa – que escrevia 

menos de um século após os acontecimentos que narrava – era o raro entendimento da rainha o 

responsável por sua atuação política. A despeito do tom laudatório das crônicas, perpetuava-se 

mesmo após quase um século, a imagem de D. Catarina como atuante ao lado de D. João III, o 

que contribuiu para redimensionar o caráter do espelho de Monzón.   

Opinião análoga era apresentada pelo embaixador espanhol em Portugal, Luis de 

Sarmiento Mendonza, em missiva ao imperador Carlos V no mesmo ano de 1539, portanto, 

pouco antes do início das negociações para o duplo casamento entre os infantes portugueses D. 

João e D. Maria com os filhos do imperador, D. Joana de Áustria e D. Filipe, quando o contato 

entre o embaixador e D. Catarina se estreitou. De acordo com o emissário, a rainha era “tenida 

en grande estima en este reyno, y el sereníssimo rei su marido conosciendo esto va se le 

entregando en todo y asi no ay cosa chica ny grande que no pase todo por sus manos”.124   

Mendonza testemunhava em sua missiva o crescente poder de D. Catarina no período, 

aspecto de interesse de seu destinatário tanto pelas negociações matrimoniais que se 

aproximavam, quanto pelo que tal influência poderia significar nos anos vindouros. Afinal, fora 

o próprio Carlos V que negociara, anos antes, casamentos estratégicos para suas irmãs de modo 

a costurar alianças e garantir interlocutores privilegiados nas regiões da Europa que escapavam 

à sua jurisdição. Portanto, saber do protagonismo que a irmã paulatinamente adquiria era boa 

nova, da qual o embaixador não se furtava de ser o portador.  

A crônica de Luís de Souza e as missivas de Mendonza apresentam correspondências 

reveladoras entre si e que dialogam também com uma série de aspectos tratados por Monzón. 

Embora o autor tenha escrito em período incerto, mas com certeza entre 1535 e 1543 – 

 
123 SOUSA, Fr. Luís de. Anais de D. João III. Prefácio e notas de HERCULANO, Alexandre. Lisboa: Tipografia 

da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1844, p. 360. 
124 MENDONZA, Luis de Sarmiento. Carta ao Imperador Carlos V, 1539 apud DESWART- ROSA, Espoirs et 

désespoir de l’infant D. Luís. Mare Liberum, Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos, n. 3, p. 270. 
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respectivamente as datas de sua chegada a Portugal e do casamento da infanta D. Maria –, 

também prestava testemunho do poder político que a consorte ia alcançando junto ao rei. Em 

segundo lugar, caracterizava o tipo de influência da rainha, afirmando de forma unânime que 

era conhecedora dos diferentes assuntos que diziam respeito à administração pública.  

O caráter laudatório do espelho foi, portanto, apoiado numa realidade histórica, 

articulação típica das relações entre os imaginários sociais e o poder. Em parte, foi a atuação 

política de D. Catarina como rainha – imagem presente em outros documentos, como visto 

acima – que permitia e dava respaldo ao elogio e, posteriormente, à crítica de Monzón. 

Escrevendo na época de crescimento político de D. Catarina junto ao rei, Monzón apresentava 

os modos como essa intervenção deveria ser feita, isto é, sempre ao lado de D. João III, 

constituindo seu discurso em freio moral para o crescente protagonismo político da rainha. 

Assim, se o texto do espelho reconhecia a capacidade política da rainha, seu objetivo não era 

incentivá-la a fazer uso dela, mas sim a conter-se, devendo a rainha ater-se ao seu papel 

secundário. Finalmente, cristalizava a imagem de uma rainha sábia, porém, ciente de seu lugar 

coadjuvante junto ao rei.  

Nesse sentido, na virtude “Como es próprio cargo de la princesa cristiana ser consejera 

de su marido”, Monzón louvava simultaneamente a fé, o bom conselho e a sabedoria de D. 

Catarina, sendo a última responsável pelo modo considerado justo com o qual ela assistia aos 

assuntos relativos à vara da justiça, buscando o socorro dos aflitos, o amparo dos pobres e a 

consolação das viúvas. Percebe-se, assim, a redação de um discurso com a articulação de pontos 

de confluência, concatenando diferentes virtudes: sabedoria, conselho, temor a Deus e 

liberalidade. Ressalta-se nessa análise, dessa forma, o caráter angular do espelho: ao escolher a 

sabedoria, o autor contribuía para a construção de imagens específicas sobre a rainha. Era, por 

recurso a elas, entre as diversas qualidades que deveria ter a monarca na literatura especular, 

que se formavam imagens de D. Catarina como sábia, e, portanto, autorizada a aconselhar ao 

rei, mas não a governar. Como membro do Conselho dos Reis Católicos e pregador da 

imperatriz, o religioso representava, portanto, a concepção eclesiástica espanhola para um 

projeto de rainha portuguesa. 
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1.1.2 A governança da casa régia  

 

Outra virtude largamente ilustrada pelo exemplo de D. Catarina era a do governo da 

casa. O protagonismo conferido às rainhas justificava as intenções de Monzón e de outros 

autores de formar princesas que saberiam “[...] regir a todos los estados de mugeres, de los 

grandes Reynos e senhorios”.125 Afirmativas como essa implicavam o reconhecimento de 

territórios de autoridade com espaço para a construção do seu poder político, como o governo 

das princesas sobre as demais mulheres. Essa atribuição do governo das mulheres à rainha, 

embora significasse o reconhecimento de determinado tipo de poder – ainda que dependente do 

rei –, expressava, por outro lado, a desejada limitação ao espaço específico da casa que lhe era 

devido. 

Ao conferir a administração da casa à rainha, o autor reconhecia a particularidade das 

regras que compunham esse universo, marcado por conveniências que revelavam as diretrizes 

de gênero do período. No ato de circunscrever o poder da princesa, o teólogo apontava quatro 

justificativas para o governo das mulheres: a natureza do seu sexo; a conservação da virilidade 

do rei; a manutenção da honestidade, dignidade e castidade feminina;126 e a cortesia feita pelo 

rei à rainha nesse governo.127  

No caso dos atributos masculinos do rei, Monzón afirmava que não convinha “[...] a la 

magestad del Rey en la manera de sua governacion entremeterse con muger que apoca su 

persona real”.128 Desse modo, estabeleciam-se espaços de atuação específica para o rei e para 

a rainha, como modo de evitar a feminização do rei e resguardar a masculinidade necessária 

para o governo, revelando assim associações e interditos entre gênero e as concepções de 

monarquia. Vale ressaltar que, na época, a monarquia era uma instituição considerada 

masculina, pela descendência linear ser traçada de pais para filhos varões. A presença das 

mulheres ocorria, de modo geral, apenas quando as circunstâncias requeriam, isso é, quando a 

continuação da dinastia era colocada em causa, caso também da regência de D. Catarina.129 

Finalmente, a interdição ao rei para participar no governo das mulheres estendia-se a 

todos os homens do serviço real, não apenas por supostamente se afeminarem e perderem sua 

virilidade no contato contínuo com as mulheres, mas também pelos males advindos da 

proximidade física que esse contato poderia promover. Era necessário, portanto,  

 
125 MONZÓN, F., LPPCA, f. 2v. 
126 Ibid., f. 32v. 
127 Ibid., f. 32r. 
128 Ibid., f. 31r. 
129 EARENFIGHT, Theresa. Queenship in Medieval…, op. cit., p. 3-4. 
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[...] avisar a los hombres que por estrecharles [às mulheres] la libertad y 

quitarles su poder suelen acontecer muchos daños y desastres los quales 

segun mi parecer se estorvarian y evitarian: si la Reyna toviesse la Republica 

de sus mugeres governada sobre si.130  

 

De todo modo, a casa da rainha131 apresentava complexidade muito maior do que aquela 

esboçada por Monzón: ela aliava dupla função: a de residência da família real e a de órgão da 

administração do Estado. Uma das maiores do período – provavelmente a segunda maior nos 

séculos XV e XVI, seguindo a corte do rei –, essa casa ultrapassava os limites do privado, pela 

expressiva quantidade de cargos,132 rendas e bens que decorria de sua manutenção.  

Composta por um número de servidores/moradores que garantia o seu luxuoso serviço 

pessoal, esse quadro de funcionários implicava interesses políticos múltiplos. Para tanto, eram 

nomeados funcionários para administrar e controlar o funcionamento da casa, receber bens e 

mercadorias, cuidar da contabilidade que envolvia o pagamento de salários, mercês, tenças e 

moradias nos cargos de camareiros, tesoureiros, escrivães, recebedores, moços de capela, 

moços de câmara, entre outros. A política de cargos e honras que compunha a casa dos reis e 

rainhas e os órgãos da administração pública resultava em prestígio político e social para o 

grupo nobiliárquico. Este último passou cada vez mais por um processo de curialização que se 

organizava em torno da proximidade às figuras reais, processo esse intensificado durante o 

reinado de D. Manuel133.  

A rede política que se construía em torno da casa das rainhas tem levado vários 

historiadores a compreendê-la como espécie de antítese das visões misóginas do poder no 

 
130 MONZÓN, F., LPPCA, f. 37v. 
131 Sua institucionalização de modo geral ocorreu no reinado de D. João II (1455-1495), que estabeleceu o 

patrimônio e as rendas que constituíam a casa das rainhas portuguesas na zona do Algarve e da Extremadura. 

Esse processo, entretanto, não teria significado, segundo Félix Labrador Arroyo, a composição de normas de 

regulação das atribuições de cada um dos ofícios, processo esse registrado de forma oficial nas OM, ao 

regulamentar os ofícios da administração das terras da casa das rainhas. Ver: ARROYO, Félix Labrador. La 

organización de la casa de Catalina de Áustria, reyna de Portugal (1523-1526). Cuadernos de História Moderna, 

Madri: Universidad Complutense, v. 39, 2014, p. 17. Disponível em: 

<https://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/45839>. Acesso em: 01 ago. 2019.  
132 Maria Santos chama a atenção para o número expressivo de servidores que eram alfabetizados, conclusão 

elaborada a partir dos livros de moradia procedentes da casa da rainha Catarina, em que estavam registrados os 

cargos, ofícios, sexo e categorias variadas a ela vinculados. Para essa historiadora, a necessidade do registro das 

despesas inseria-se nos modos de governança característicos da formação e consolidação do estado moderno, 

com sua crescente burocratização. Em suas palavras, “a administração doméstica de Sua Majestade necessitava 

da escrita para supervisionar, pagar, receber, justificar, inventariar, arrolar, enfim, para criar e garantir um 

mecanismo eficaz, de auto e heterocontrole”. Ver: SANTOS, Maria. Assina quem sabe e lê quem pode. Leitura, 

transição e estudo de um rol de moradias da Casa da Rainha D. Catarina de Áustria (1526). Coimbra: Imprensa 

da Universidade de Coimbra, 2004, p. 46. 
133 CUNHA, Mafalda Soares. Nobreza, rivalidade e clientelismo na primeira metade do século XVI. Algumas 

reflexões. Penélope, n. 29, 2003, p. 36. Disponível em: 

<https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/2187/1/20035_Nobreza%2cRivalidade%20e%20Clientelismo.

pdf>. Acesso em: 17 ago. 2019. 
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século XVI. Se por um lado os tratadistas repreendiam a presença das mulheres no governo, 

limitando-as ao espaço privado, por outro, esperava-se que nessa esfera participassem na 

economia da atribuição de rendas, graças e mercês, configurando-se, do mesmo modo, como 

expressões de poder político.134  

No caso de D. Catarina, as rendas de sua casa começaram a ser estabelecidas já no 

contrato matrimonial firmado entre Carlos V e D. João III. Este documento estipulava seu dote 

em 200.000 dobras de ouro castelhano, a serem pagas durante os três anos seguintes ao 

matrimônio, quantidade da qual deveria ser descontada as joias que ela trazia da Espanha. Além 

disso, fixava 66.666 réis de arras e 2.000.000 de maravedis para o mantimento da casa da rainha, 

que seriam pagos pelo irmão Carlos V135 até que Catarina tivesse a posse das terras da rainha 

Leonor, viúva de D. João II. Enquanto isso não ocorresse, D. João III complementaria as rendas 

com 4.000.000 réis da Casa da Índia. A preocupação em compor esses rendimentos teria 

ocorrido como forma de proporcionar de antemão certa independência econômica à casa da 

rainha136.  

A composição e funcionamento da casa de D. Catarina foram tratados por diferentes 

historiadoras ao analisarem os livros de moradia e seus inventários. Isabel Braga, por exemplo, 

apresentou a importância dos registros que envolviam as despesas, os pedidos de empréstimo, 

as dívidas e cobranças e a distribuição de esmolas e mercês. Segundo Braga, a multiplicação 

desse registro era perceptível pela quantidade de papel entregue à chancelaria régia.137 Com 

base nos inventários reais e nos livros de moradia, Annemarie Jordan Gschwend138 apresentou 

os mecanismos internos da estrutura da casa de D. Catarina, da criação da sua coleção de arte 

– considerada por essa historiadora como a mais rica e diversa do período – e do seu patronato. 

Maria Lourenço,139 por sua vez, investigou as trajetórias de funcionários superiores, 

identificando suas genealogias, suas relações políticas com o paço e suas origens aristocráticas. 

Já o historiador espanhol Félix Labrador Arroyo tratou da constituição da casa da rainha ainda 

na Espanha, sua transferência para Portugal e as alterações que sofreu em sua composição até 

 
134 WARD, Jennifer. Women in Medieval Europe, 1200-1500. Harlow: Pearson Education, 2002, p. 122. 
135 SOUSA, António. Contrato authentico do casamento da Rainha D. Catharina, Infanta de Castella, com El Rey 

D. João III. In: Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa. Coimbra: Livraria Editoria, 1944, III, 

1a. parte, p. 7-21. 
136 ARROYO, Félix Labrador. La organización de la casa... op. cit., p 17. 
137 BRAGA, Isabel M. R. O “deve” e o “haver” da casa da Rainha D. Catarina (1525-1557). Arquivos do Centro 

Cultural Português, Lisboa/Paris, n. 28, 1990. 
138 GSCHWEND, Annemarie Jordan. A rainha colecionadora..., op. cit., p. 13. 
139 LOURENÇO, Maria. O séquito e a casa de D. Catarina de Áustria: A família real, a Índia e os grupos de poder. 

In: CARNEIRO, Roberto e MATOS, Artur (coords.). D. João III e o Império. Actas do Congresso Internacional 

comemorativo do seu nascimento. Lisboa, 2002, p. 175-184. 
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1530. Segundo o autor, foi a partir desse ano que se estabeleceram definitivamente os 

funcionários, após um período de substituições e de jogos de força entre os desejos de D. João 

III e os de Carlos V.  

A única referência de Monzón à multiplicidade de cargos, de políticas e de interesses 

que circundavam a casa e as terras de D. Catarina diz respeito ao elogio feito à sua atuação 

política, considerando o modo de “[...] governación que tiene en el Regimiento de sus vassalos 

y próprias tieras y señorios: que es con tanta prudência y justicia que no tiene que aver envidia 

a ningun principe de la tierra: pues por tal es loada y amada, antiguas”.140 De modo diverso 

das anteriores, essa referência conferia maior amplitude à governança da rainha, direcionada 

não apenas para as mulheres de sua corte, mas para a administração de rendas, terras, cargos e 

ofícios, salários e mercês. Portanto, o autor parecia novamente conciliar, ainda que 

timidamente, a tratadística moral e política com as exigências da vida no paço, do mesmo modo 

que fizera ao tratar dos saraus e das festas que aconteciam na corte.  

A menção a D. Catarina como exemplo no governo da casa contribuía, portanto, para a 

construção da imagem de uma rainha capaz de governar e de seguir os regimentos em suas 

terras e senhorios com prudência, virtude vista como fundamental ao bom conselho. O elogio 

reiterava também a imagem da rainha sábia: sua suposta sabedoria era vista como mecanismo 

que garantia a pertinência dos seus conselhos, bem como o governo da casa. Desse modo, 

figuravam na rainha as chamadas virtudes intelectuais: a prudência, a sabedoria e a inteligência. 

Embora a figura de D. Catarina tenha sido mencionada em outras virtudes – como a que 

fez referência aos seus modos de vestir – foi na sua capacidade de aconselhar e de governar a 

casa que residiu amplamente o recurso para a construção do elogio de Monzón. Convém, por 

último, compreender a importância e a natureza dessas virtudes específicas na literatura 

especular no período tardo-medieval e início do moderno, analisando as categorizações às quais 

estiveram submetidas e as dimensões simbólicas de gênero que possuíram.  

As virtudes na literatura especular tinham como fundamento, como visto, o esquema 

proposto pelo filósofo grego Aristóteles e retomado por São Tomás de Aquino. Segundo 

Aristóteles, as virtudes eram extensivas a todos os seres humanos, porém mais ajustáveis à 

natureza de cada um. Em diversas obras, como Ética e De generatione animalium, ele 

estabeleceu a existência de inclinações específicas em homens e mulheres para o 

desenvolvimento de cada uma das virtudes. Com base nas teorias humorais, o filósofo afirmava 

a fraqueza do sexo feminino, cujo corpo era governado por seus órgãos e possuía natureza fria, 

 
140 MONZÓN, F., LPPCA, f. 38v e 38r. 
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úmida e passiva. Segundo ele, essa natureza das fêmeas as inclinaria para virtudes como a 

piedade, mas, como lhes faltariam o calor nos corpos, seriam incapazes de desenvolverem a 

fortaleza, a sabedoria e a inteligência. Desse modo, é possível afirmar que haveria, a partir da 

percepção das diferenças biológicas de homens e mulheres no período, uma espécie de 

genderificação das virtudes na literatura especular, por intermédio da classificação daquelas 

consideradas mais propícias para se desenvolverem em homens e mulheres.  

A persistência desses preceitos aristotélicos nas obras especulares nos permite 

vislumbrar seu impacto nas relações sociais, nas instituições e nas representações sobre gênero 

e monarquia do período. As diretrizes de gênero presentes nos textos de Aristóteles separavam 

e delimitavam espaços, valores e práticas, instituindo operações binárias no que dizia respeito 

à função política. Seguindo uma argumentação semelhante a que adotamos, a historiadora Ana 

Paula Vosne Martins, ao estudar o conceito de bondade e sua feminilização principalmente nos 

séculos XVIII e XIX, recupera os significados de virtude desde a cultura humanista, afirmando 

que por ser um contexto de retomada da cultura clássica, os valores expressos pela virtude são 

vinculados a uma concepção de masculinidade expressa por um conjunto de ações públicas ou 

cívicas em tons viris, corajosos e sábios. Ao analisar a etimologia latina a autora aponta que 

(vir) reforça uma ligação entre qualidade e virilidade e apresenta como exemplo o livro de 

Maquiavel sobre a racionalidade política, em que o autor atribui a fortuna como a virtude 

masculina e o poder sexual como a feminina.141 

A concepção de que as virtudes da sabedoria, da prudência e do bom conselho eram em 

sua totalidade masculinas residia na compreensão de que exigiam qualidades físicas, morais e 

intelectuais que, para a sociedade da época, dificilmente as mulheres poderiam possuir ou 

desenvolver. Elas seriam mais aptas à castidade, à modéstia, à caridade e à piedade. Nessa linha 

de pensamento, as virtudes que D. Catarina possuía eram todas de matriz masculina e 

necessárias à boa governança, assumindo, portanto, usos políticos. Esboçava-se, assim, um dos 

símbolos mais vinculados à rainha, o de sua natureza varonil, isto é, a de existência de 

capacidades masculinas em sua personalidade capazes de atenuar a natureza frágil que possuiria 

por ser mulher. 

Numa sociedade que relegava o gênero feminino ao espaço privado, sua presença na 

esfera pública era explicada, portanto, por intermédio de sua natureza vigorosa específica. Essa 

ambiguidade, no que se referia à personalidade de D. Catarina, pode ser melhor compreendida 

 
141MARTINS, Ana Paula Vosne. Bondade, substantivo feminino: esboço para uma história da benevolência e da 

feminilização da bondade. História: Questões e Debates, Editora UFPR, n. 59, p. 143-170, jul./dez. 2013, p. 160. 
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por intermédio do estudo da antropóloga Mariza Côrrea, que discute a natureza imaginária do 

gênero. Segundo esta estudiosa, “quando seres socialmente definidos como parte da cena 

privada são encontrados na cena pública, a ambiguidade de sua posição os coloca numa 

categoria anômala, como integrantes de uma espécie de natureza imaginária”.142 Assim, as 

mulheres que desempenhavam a autoridade política ou que se enveredavam em discussões e 

debates acerca do poder, lócus masculino por excelência, tinham seu estatuto definido de forma 

ambígua, o que contribui para compreender o constante epíteto de varonil atribuído a D. 

Catarina. 

A atribuição de características masculinas às mulheres que saíram dos papéis 

tradicionais de sua sociedade, mecanismo que nomeamos de “varonilização”, foi utilizado ao 

longo da história de diferentes modos para justificar situações nas quais as diretrizes de gênero 

de determinada sociedade eram temporariamente quebradas, possibilitando o exercício de 

funções ou o acesso a espaços até então interditos a elas, como o da guerra, do conhecimento e 

do poder. Foi o caso com a mitologia grega e o mito das mulheres guerreiras que se 

autogovernavam e submetiam os homens, as chamadas amazonas,143 cuja natureza fora 

considerada monstruosa – por negarem sua feminilidade e competirem com os homens em 

atividades viris. O mesmo ocorreu com as mártires nos séculos II e III d.C., mulheres que 

renegaram a maternidade e a experiência feminina para se dedicarem ao cristianismo, tornando-

se famosas pelo heroísmo e bravura nas perseguições que sofreram, mas também por sua fé e 

castidade. A suposta virilidade dessas mulheres virginais foi aclamada pelos padres da Igreja, 

que as nomearam virago, espécie de herói militar feminino que se destacava, tornando-se não 

uma mulher de relevo, mas semelhante a um homem.  A continuidade desse processo se revela 

no período em questão na política, por intermédio da varonilização das rainhas, quando várias 

delas se associaram a discursos que ressaltaram seu caráter viril, como Isabel de Castela, as 

rainhas Catarina de Médicis e Elizabeth da Inglaterra e, como defendemos, a própria D. 

Catarina de Áustria, entre tantas outras.  

 
142 CORRÊA, Mariza. A natureza imaginária do gênero na história da antropologia. Cadernos Pagu, (5), 

Campinas: Núcleo de Estudos do Gênero/UNICAMP, 1995, p. 112. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1776>. Acesso em: 14 jun. 2019. 
143 A própria etimologia da palavra já é reveladora do processo de masculinização dessas mulheres. Isso porque, 

se consideramos o que afirmava o gramático Sérvio, importante comentarista do século V d. C, ela teria como 

referência a prática de mutilação de um dos seios das místicas guerreiras, com a finalidade de favorecer o 

desempenho das combatentes. Configura-se como um ato de subversão da figura corporal das mulheres e 

coincide com as representações iconográficas na Grécia Arcaica das Amazonas, adversárias de Hércules, durante 

a primeira metade do século VI a. C. Ver: PÉGOLO, Liliana. Del mito de las amazonas a las mujeres santas. 

Actas y comunicaciones Del instituto de Historia antigua y medieval, n. 4, 2008, p. 2. Disponível em: 

<http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/AcHAM/article/view/2687>. Acesso em: 04 jul. 2019. 



 

72 

 

Ao atribuir capacidades masculinas à rainha, Monzón dialogava com essa tradição, mas 

ao mesmo tempo reiterava representações de gênero acerca da monarquia e das relações entre 

reis e rainhas, circunscrevendo o bom conselho de Catarina ao âmbito conjugal. O elogio, 

portanto, era aceito no interior das expectativas e representações sobre a mulher sábia e casada, 

já que a intercessão das rainhas era uma forma de influência oficial permitida enquanto ofício 

das rainhas.144 Ao limitar – ao menos no campo dos imaginários – o poder das rainhas à área 

do aconselhamento, o pregador reafirmava a masculinidade do poder na monarquia, delegando 

às mulheres plano secundário. Nesse sentido, a sabedoria de Catarina era louvada, porém, aceita 

apenas no espaço secundarizado que significava o conselho ao monarca. 

Nota-se, portanto, a existência de restritivos morais em relação ao governo das mulheres 

em seu espelho que, de um modo ou outro, tinham como objetivo constranger D. Catarina a 

adequar-se a esse modelo, revelando disputas no que se refere ao exercício político da rainha. 

Assim, se inicialmente o espelho de Monzón pode ser interpretado como um texto laudatório 

ao reconhecer a sabedoria da rainha, ele também apresentava, nas entrelinhas, esforços no 

sentido de corrigir e normatizar seu comportamento, enquadrando-o no interior das normas de 

gênero para o exercício do poder das consortes, aspecto presente em vários fragmentos da obra. 

Impeli-la, via discurso, a se limitar aos espaços destinados às mulheres, seria uma forma de 

impedir que a rainha se tornasse, de fato, aquela que governava. A julgar pela missiva do núncio 

papal Giovanni Ricci, que enviava em 22 de setembro de 1545 notícias ao cardeal Alessandro 

Farnese, tal não foi o caso. Ao narrar a reunião que havia tido com a rainha, Ricci afirmava que 

a mesma “duró (…) quatro hore et al entretanto con la regina, la quale è quella che governa 

et è amata per il so valore da S.M. Cesarea [Carlos V] cordialmente”.145 Para o recém-chegado, 

D. Catarina era, portanto, quem governava Portugal.  

Ao contrapor o texto do espelho com as missivas de Luis de Sarmiento Mendonza, 

Giovanni Ricci e a crônica de Frei Luís de Sousa, desejávamos ressaltar que o poder político 

da rainha junto ao rei ia além do elogio, mas, principalmente, perceber a circulação da imagem 

de D. Catarina como consorte com influência junto ao rei em outros documentos. Realidade 

histórica e panegírico se imbricavam, como visto, contribuindo para os imaginários políticos a 

respeito de D. Catarina como uma rainha sábia e, portanto, varonil. Se o elogio contribuía para 

enaltecer sua capacidade de bom conselho e governança por meio da varonilização da rainha, a 

associação ao amor conjugal e ao temor a Deus a circunscreviam, por seu turno, nas virtudes 

 
144 EARENFIGHT, Theresa. Queenship in Medieval…, op. cit., p. 11.  
145 DE WITTE, Charles. La correspondance des premiers nonces permanents au Portugal (1532-1553). Lisboa: 

Academia Portuguesa da História, 1980, p. 487. 



 

73 

 

socialmente aceitas às mulheres, sem romper, portanto, com as diretrizes de gênero do período. 

De toda forma, os ângulos do espelho destacavam o bom conselho de D. Catarina, virtude a 

partir da qual se construía a imagem de uma rainha sábia que a acompanhou nos próximos anos 

à morte do rei. 

 

 

1.2 As representações sobre D. Catarina na obra Dos privilegios & praerogativas q ho 

genero feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero 

masculino (1557), de Rui Gonçalves 

 

 

No ano de 1557 dois acontecimentos relacionados a essa investigação tiveram lugar: o 

início da regência de D. Catarina e a publicação do opúsculo PFM146 de autoria do jurista Rui 

Gonçalves. Dedicado à rainha de Portugal, a escrita desse texto ocorreu ainda em vida de D. 

João III, como demonstram algumas passagens que se referiram ao monarca.147 Todavia, sua 

publicação sob proteção régia e a inserção de Gonçalves num dos órgãos centrais da 

administração em 1557, estreitam sobremaneira texto e contexto. Tal estreitamento 

redimensiona a importância dessa fonte para as análises sobre as representações e 

autorrepresentações de D. Catarina, ampliando sua relevância para a compreensão dos 

imaginários sobre essa rainha no início do período regencial.   

Na dedicatória de PFM, Rui Gonçalves expôs seu objetivo geral, o de “ [...] ajuntar 

algumas virtudes em que as molheres forão iguais e precederam aos homens, e alguns 

privilegios e prerogativas com que sam mais privilegiadas  favorecidas em dereito”.148 Para 

tanto, dividiu a obra em duas partes, abordando inicialmente nove virtudes nas quais o autor 

considerava as mulheres em estatuto de igualdade ou mesmo superioridade em relação aos 

 
146

 Pela quantidade de exemplares atualmente encontrados, conclui-se que a obra conheceu poucas edições. É 

possível encontrar dois exemplares na Biblioteca Nacional de Lisboa, um na Biblioteca do Palácio da Ajuda, 

outro na Biblioteca e Arquivo Distrital de Évora, um na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e outro 

na biblioteca do Palácio Ducal de Vila Viçosa. Tem-se conhecimento ainda de um exemplar existente na 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, bem como dois outros exemplares na posse de particulares. Ver: PINHO, 

Sebastião. O primeiro livro 'feminista' português (século XVI). In: Colóquio A Mulher na Sociedade Portuguesa. 

Visão Histórica e Perspectivas Actuais. Coimbra: Instituto de História Econômica e Social da Faculdade de 

Letras, v. 1, 1986, p. 203-221. A edição ora utilizada é uma cópia fac-similada e publicada em 1992 pela 

Biblioteca Nacional, apresentada por Elisa Maria Lopes da Costa. Ver: GONÇALVES, Rui. Dos privilegios & 

praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero 

masculino. Apresent. Maria Lopes da Costa. 1a. ed. fac similada. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1992. 
147 Encontra-se uma dessas passagens na virtude doutrina e saber, quando Gonçalves faz referência à atuação 

política de D. Catarina junto ao rei e ao “... real cuidado q V.A. tem em seus reinos e senhorios, ajudando a el 

Rey nosso senhor em todos os despachos, assinando os perdões e outras cousas importantes a administração da 

justiça...”. Ver: GONÇALVES, Rui. Dos privilégios..., op. cit., p. 8v. 
148 GONÇALVES, Rui. Dos privilégios..., op. cit., p. 4v. 
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homens: doutrina e saber; conselho; fortaleza; devoção e temor de Deus; liberalidade; 

clemência e misericórdia; castidade; amor conjugal e ociosidade. Como exemplos dessas 

virtudes, figuravam uma série de mulheres conhecidas na tradição cristã e greco-romana, 

seguidas, algumas vezes, pelo exemplo da rainha, figura política com potencial pedagógico. 

A segunda parte é composta por um compêndio de leis de diversas fontes jurídicas que, 

segundo Gonçalves, privilegiavam as mulheres. Nela, listou cento e seis prerrogativas ou 

direitos próprios às mulheres, que incluíam questões relativas aos dotes;149 às doações; às 

heranças; à possibilidade de acusar ou requerer justiça por procurador; à alienação de bens; à 

isenção de prisão por dívidas ou crime no caso de mulheres honestas; à proibição de serem 

trazidas a juízo contra vontade e à prerrogativa para falar primeiro que os homens em 

assembleias, entre outros. 

O autor dirigia-se à rainha, representada como “[...] a mais excelente e suprema princesa 

e senhora do mundo [...]”, solicitando que aceitasse seu opúsculo em serviço e o publicasse, 

mesma atitude que ela deveria ter com outras obras semelhantes, ao “[...]defender e aprovar 

tudo ho que se escrever em louvor do genero feminino[...]”. 150 Do mesmo modo que na obra 

de Monzón, D. Catarina era considerada como exemplo de rainha virtuosa, digna de ocupar o 

lugar que lhe fora destinado segundo a concepção organicista da sociedade. 

As estreitas relações entre a publicação do PFM e o início da regência de D. Catarina 

incitam alguns questionamentos, tais como: Quais foram as imagens sobre a rainha 

apresentadas por Rui Gonçalves? Como elas teriam dialogado com o período de publicação da 

obra? Em quais passagens do texto a rainha é explicitamente citada? Como a figura de D. 

Catarina foi construída e com apelo a quais virtudes? Em que medida a publicação da obra foi 

utilizada pela rainha como discurso reiterativo do seu poder como regente? De que forma 

gênero se colocou na construção das virtudes sobre essa rainha? 

Na tentativa de esboçar respostas para tais questionamentos, parte-se da perspectiva de 

Bronislaw Baczko,151 que considerou a relação muito próxima entre os agentes e as 

representações, bem como seu caráter definidor de comportamentos e valores no estudo dos 

 
149 Cerca de metade dessas prorrogativas eram referentes ao dote, sua administração e proteção, e aos direitos das 

mulheres em relação a ele. Ainda que essas leis sejam apontadas por Gonçalves como privilégios, ao 

contextualizar o dote tem-se uma realidade paradoxal: apesar dele constituir uma base que fornecia proteção 

econômica para as mulheres, essa mesma proteção era caracterizada pela pressuposta incapacidade econômica 

feminina, o que frequentemente não condizia com a realidade. Ver: SANTOS, Giovanna. Direito e Gênero: Rui 

Gonçalves e o estatuto jurídico das mulheres em Portugal no século XVI (1521-1603). 2007. Dissertação 

(Mestrado) - Programa de Pós-graduação em História, UFG, 2007.   
150 GONÇALVES, Rui. Dos privilégios..., op. cit., p. 5v.  
151 BACZKO, Bronislaw. A imaginação social..., op. cit., p. 310.  
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imaginários sociais. Para esse autor, os bens simbólicos produzidos pelos imaginários são 

objetos de luta e disputa social nas relações de poder, tornando a produção artística, literária e 

poética como eminentemente política, por fornecer discursos que veiculam imaginários sociais. 

A partir de suas reflexões, busca-se compreender como a publicação da obra de Gonçalves pode 

ter adquirido sentidos políticos que interessavam a D. Catarina, por veicular imagens a seu 

respeito condizentes com as virtudes esperadas numa situação de regência.  

Quanto ao autor, Rui Gonçalves, não há dados relativos à sua data de nascimento e à 

família de origem, embora saibamos que era natural da Ilha da Madeira. Por isso, centraremos 

nossa análise em sua formação acadêmica e em sua inserção nas redes clientelares de nomeação 

de ofícios e concessão de mercês que marcou o período e sua trajetória. 

O alvará de nomeação do lente de Instituta bacharel Rui Gonçalves,152 de 27 de outubro 

de 1539, consiste a primeira referência cronológica ao autor. Os cursos na Universidade de 

Lisboa tinham em média quatro anos, de acordo com os Estatutos Manuelinos,153 documento 

que regulamentava a vida acadêmica universitária no início do século XVI. Como o jurista já 

havia concluído o curso em 1539 – apenas dois anos após a transferência da Universidade para 

Coimbra, realizada em 1537 –, é possível deduzir que ele iniciara seus estudos na Universidade 

de Lisboa e, com a transferência, se deslocado para Coimbra, onde se bacharelou. Além disso, 

aponta para o início do processo de inserção do jurista nos quadros do estado português por 

intermédio do seu vínculo com a Universidade de Coimbra, com mantimento mensal de quinze 

mil réis.   

Em dezembro de 1539, Gonçalves foi transferido para a cadeira de Digesto, tendo por 

tal leitura o mantimento de vinte mil reis.154 É provável que enquanto lera esse curso, ele 

realizara a formação para Licenciatura, obtendo o respectivo grau em 1540 no Mosteiro de 

Santa Cruz de Coimbra, segundo documento escrito pelo bedel da universidade, Nicolau Nunez, 

disponível no Livro III de Actos e Graus da Universidade de Coimbra.155 No período em 

questão, os graus acadêmicos eram cada vez mais reconhecidos como prova de uma 

qualificação superior, tornando-se fundamentais no interior das disputas políticas para 

 
152 Alvará de 27 de outubro de 1539 de nomeação dolente de Instituta bacharel Rui Gonçalves.  Livro III de Actos 

e Graus da Universidade de Coimbra, Arquivo Histórico da Universidade de Coimbra, f. 31v. 
153 Statutos d’el Rei Dom Manoel parª a. Universidade de Lix.ª. apud CARVALHO, J.(org.). Notícias 

Chronologicas da Universidade de Coimbra escriptas pelo beneficiado Francisco Leitão Ferreira. Coimbra: 

Universidade de Coimbra 1937, v. I, p. 768-793. Documento encontrado no Arquivo Histórico da Universidade 

de Coimbra. 
154 Carta para o Reitor acêrca do docente de Instituta Bacharel Sebastião Bernardes. In: BRANDÃO, Mário (org.) 

Documentos de Dom João III, v. 1. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1937, p. 217-218.  
155 Alvará de Nomeação do Lente de Instituta Bacharel Rui Gonçalves, de 27 de outubro de 1539. In: Livro III de 

Actos e ..., op. cit., f. 31v.  
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nomeação de cargos eclesiásticos e seculares, processo esse que se intensificou nos séculos 

seguintes. Desta forma, a educação universitária convertia-se progressivamente numa das 

características centrais das elites profissionais empenhadas na cura das almas, no exercício do 

direito, na administração governamental, nos cuidados médicos e na educação.156  

Para as datas entre 1540 e 1557 não encontramos documentação com referência ao autor. 

A fonte que finda esse hiato é o alvará de el-rei D. Sebastião datado de 29 de agosto de 1557, 

na qual o jurista é indicado como procurador da Casa de Suplicação. Nela, o rei – na verdade, 

a regente D. Catarina – ordenava que “[...] faça o emgaminar ao licenciado Rui Gomçalvez 

nesta seleção da casa da Suplycação pera procurar na dicta casa e achamdo que he 

suficiemte pera isso se lhe pase carta de pecurador”.157  

O documento apontava para o processo de indicação e posterior exame para os cargos 

régios, descrito nas Ordenações Manuelinas (OM), no Livro I, título “Dos Procuradores, e dos 

que o nom podem seer”. Segundo a legislação portuguesa: “aqueles que ouverem de Seer 

Procuradores em Nossa Corte, e Casa da Sopricaçam, antes que entrem ajam Nosso Alvará, por 

que nos Praz que possam ser examinados, e que Sendo autos, entonce lhe seja passada sua 

carta”.158 De acordo com as OM e com a documentação encontrada a respeito da efetivação de 

Rui Gonçalves nas chancelarias de D. Sebastião, o jurista teria se submetido ao exame e, após 

aprovado, se efetivado no cargo. 

É o que permite concluir o Alvará de nomeação de Rui Gonçalves para procurador da 

Casa de Suplicação, escrito no mesmo dia do primeiro documento – o Alvará de indicação –, 

mas posterior e relativo à consecutiva nomeação de Rui Gonçalves como procurador. Nele, 

expressava-se também o desejo anterior de que este jurista se tornasse um funcionário régio, 

cujo excerto é reproduzido abaixo: 

 

Dom Sebastião, a quamtos esta mynha carta virem faço saber que comfiamdo 

do licemciado Rui Gomçalvez que no que o emcareguar me servira bem e 

fielmente como a meu serviço e a bem das partes compre e por lhe faz bem e 

o dou ora daquy em diante por precurador da mynha casa da Suplycaçao ase 

e pela maneira que ho ele deve ser e o são os outros precuradores que na dicta 

casa há e esta maneira lhe faço per vertude de hum alvara del rey meu senhor 

e avo de Santa Gloria [...]159 

 
156 RÜEGG, Walter. O Alvorecer do Humanismo In: SYMOENS, Hilde (org.). Uma história da Universidade na 

Europa. As Universidades da Idade Média. Lisboa: INCM, 1992, v. I, p. 445-470. 
157 Carta de el-rei D. Sebastião indicando Rui Gonçalves para procurador da Casa da Suplicação. ANTT, 

Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, Livro 1, f.174v-174r. 
158 OM, Livro I, Título XXXVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. 
159 Alvará de nomeação de Rui Gonçalves para procurador da Casa da Suplicação. ANTT, Chancelaria de D. 

Sebastião e D. Henrique, Livro 1, f. 174r. 
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O segundo alvará apontava, portanto, para a existência de outro documento, o “alvará 

del Rey meu senhor e avo”, escrito durante o reinado de D. João III e favorável à indicação de 

Rui Gonçalves para a Casa de Suplicação. Ao nomear o jurista como procurador, a rainha 

recorria, portanto, à memória do monarca falecido, peso político para várias de suas decisões 

ao longo da regência. Desse modo, é perceptível o forjar de uma espécie de continuum político 

no campo das representações entre o governo de D. João III e a regência de D. Catarina, aspecto 

que analisamos de forma mais pormenorizada no capítulo seguinte. 

Além disso, é curiosa a proximidade entre as datas de início da regência de D. Catarina 

e a dos alvarás indicando Rui Gonçalves para o exame da Casa de Suplicação e posteriormente, 

para procurador: pouco mais de um mês transcorrera entre elas. Com base nas datas desses 

documentos, defendemos que o autor teria apresentado a obra aos monarcas portugueses ainda 

durante o reinado de D. João III – embora não se possa precisar exatamente quando, já que não 

encontramos o documento inicial mencionado no alvará. Em seguida, provavelmente no início 

da regência de D. Catarina, PFM fora retomado de alguma forma e a rainha teria decidido pela 

publicação da obra, apoiando-a como forma de legitimação numa conjuntura de mudança 

política advinda do início do período regencial. Como desdobramento desse processo e 

componente da política de nomeação de ofícios e mercês, Rui Gonçalves fora indicado para o 

exame da Casa de Suplicação e, posteriormente, efetivado.  

A publicação do PFM revela, portanto, o interesse político em seu conteúdo. Para ele 

retornamos agora, buscando identificar as virtudes específicas associadas a D. Catarina; 

compreender as imagens correntemente associadas a tais virtudes nessa obra e, finalmente, 

analisar em que medida a associação de tais imagens a D. Catarina teria concorrido na 

construção das representações políticas sobre a regente. Para tanto, focalizaremos nossa análise 

na primeira parte do texto, escolha metodológica feita em vista do caráter especular e das 

menções à rainha presentes e limitados a essa parte 

Para cada uma das nove prerrogativas morais que considerou nesse excerto do texto, 

Gonçalves elaborou um elenco de mulheres160 que, segundo ele, elucidaria a superioridade das 

mulheres em relação aos homens. A ilustração de cada virtude obedeceu a um mesmo esquema: 

o autor começava por enunciar a sua tese, ilustrava–a com exemplos de mulheres, sobretudo da 

 
160 Com base nos exempla de origem clássica, medieval e até mesmo coeva, – como Joana D’Arc e Isabel, a 

Católica – Gonçalves citou casos de mulheres que foram consideradas iguais ou superiores nas virtudes por ele 

elencadas. São exemplos citados exaustivamente por toda a literatura humanística, como Safo, Hipo, Penélope, 

Cassandra, Cornélia, Lívia, Camila, Virgínia, Pórcia, Júlia, Rebeca, Judite, Sara, Débora e Abigail, totalizando 

mais de cinquenta mulheres celebradas por uma ou várias das virtudes mencionadas. 
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Antiguidade Clássica e da Bíblia, e em algumas virtudes, concluía com o encômio a D. Catarina, 

a quem a obra era dedicada e encarnação perfeita das virtudes citadas. 

A sabedoria foi a primeira virtude citada por Rui Gonçalves e, por conseguinte, a 

primeira com referência a D. Catarina. Com base nos Provérbios, Gonçalves justificou sua 

seleção afirmando que “hua das grandes  e virtudes q nos homens se louua e mais se Requere 

(Poderosissima senhora) he ho saber e doctrina[...]”.161 Ao apresentar a primazia da sabedoria 

e os seus benefícios para homens e mulheres, o autor afirmava que o gênero feminino poderia 

seguramente competir com o masculino. Sua análise foi permeada com exemplos de várias 

mulheres da Bíblia e de obras clássicas, seguida pelo elogio a D. Catarina: 

 

Sobre todas estas princesas e excelentes molheres podem (sereníssima 

senhora) os naturaes do vosso império e de todas as províncias do mundo que 

agora sam, e forem te ho fim dele, contar e fazer grandes lembranças e 

memorias do excelente governo e real cuidado que V.A. tem em seus reinos e 

senhorios, ajudando a el Rey nosso señor em todos os despachos, assinando 

os perdões e outras cousas importantes a administração da justiça, e com isso 

fica a sua A. mais tempo pera acudir aas guerras que continuamente traz em 

Africa e Asia, e ao grande zelo que tem de mandar ensinar e doctrinar a fee de 

nosso Senhor Iesu Christo, e ho culto divino em seus Reynos e senhorios e em 

outras partes remotíssimas, e muito incógnitas, e barbaras.162  

 

 

A representação da rainha como exemplo máximo da sabedoria é reveladora. A 

centralidade política dessa virtude na literatura quinhentista pode contribuir para explicar a 

escolha de Gonçalves de que ela fosse a referência inicial. Essa eleição vinculava o PFM às 

expressões literárias que recorriam às obras da tradição greco-romana para enaltecer a 

sabedoria, não apenas pelo exercício literário, mas também por considerá-la como a estruturante 

do poder dos reis e da monarquia. 

Articulado ao elogio, encontrava-se o testemunho da atuação política de Catarina, o qual 

conferia à rainha um ganho simbólico importante para o exercício do poder político junto ao 

rei, ao reconhecer seu governo nos despachos e na administração da justiça. O elogio, embora 

não ultrapassasse o convencionalismo hiperbólico, era habilmente aliado à atuação política da 

rainha, redimensionando a relevância residente na associação entre ela e a sabedoria. 

Reafirmava-se assim, a representação de uma monarca sábia e acostumada à governança, 

imagem que interessava ser divulgada no campo das lutas de representações no início do 

período regencial.  

 
161 GONÇALVES, Rui. Dos privilégios..., op. cit., p. 6.  
162 Ibid., p. 8. 
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“Governar é fazer crer”. O aforismo muito citado, embora de Maquiavel, apresentava 

preocupações com o poder e o simbólico já esboçados, entretanto, pela literatura especular de 

cariz cristão. Seguindo esse tipo de raciocínio, era proveitosa para a legitimação política da 

regente a apropriação de símbolos que, conformados ao gênero e aos ideais de monarquia, 

permitissem a atuação política de D. Catarina como regente. Fazer crer na capacidade de 

governo da rainha significava evocar sua sabedoria, virtude política e masculina que 

possibilitaria a ela – mulher e presumivelmente incapaz – governar juntamente com o rei.  

Finalmente, ao tratar do poder de D. Catarina, Gonçalves criava uma hierarquia no 

interior do próprio exercício político do monarca, ao afirmar que ela, ao assumir determinadas 

obrigações relativas aos perdões e à administração da justiça, permitia ao rei maior tempo para 

frentes consideradas mais urgentes e, ao mesmo tempo, mais masculinizadas: as guerras na 

África e na Ásia e a propagação da fé em partes desconhecidas. Anunciava-se, portanto, certa 

autonomia política de D. Catarina em aspectos importantes da governança no século XVI. Se 

verdadeiros ou não, fato é que apresentavam, ainda que de forma tímida, sua capacidade para o 

governo do reino. 

A segunda virtude com menção à rainha foi a do conselho.163 A proximidade na 

abordagem entre ela e a do saber pode ser notada não apenas em Gonçalves, mas também em 

Monzón, inserindo-se na tradição humanística que associa a sabedoria, entre outras questões, à 

capacidade de dar e receber bons conselhos. Considerado pela literatura especular como 

fundamental, o qual deveriam possuir reis e conselheiros, o conselho também se impunha, do 

mesmo modo que a sabedoria, como virtude política. Significativa nesse sentido era a descrição 

que sobrepunha o poder do conselho ao da guerra e com a qual também dialogou Gonçalves, 

ao afirmar que “prudente conselho vence muitas mãos”, em uma referência ao escritor romano 

Valério Máximo.  

O conselho foi associado da mesma maneira à virtude da prudência, numa alusão às 

virtudes cardeais e inserido num quadro mais amplo, no qual tanto era origem como fundamento 

de outras virtudes. Sabedoria e conselho comporiam, por exemplo, duas das três virtudes 

consideradas necessárias ao bom governo por outro espéculo do período, A Breve Doutrina e 

Ensinança de Príncipes, dada por Frei Antônio de Beja ao rei D. João III na ocasião do seu 

casamento, em 1525.  

 
163 As fontes utilizadas são Feitos e Ditos Memoráveis, de Valério Máximo; Ilíada de Homero; Diálogos da 

Velhice, de Cícero; Da Clemência, de Sêneca; Photbetegma e De Claris Mulieribus, de Plutarco; os seguintes 

livros da Bíblia: Provérbios, Gênesis, Eclesiásticos e Êxodo e ainda fontes jurídicas, nomeadamente Las Siete 

Partidas e Ordenações Manuelinas. 
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Como representante máxima dessa virtude, Gonçalves mencionava Catarina, por ser 

“[...] presente a todos os cõnselhos e despachos importantissimos a sua Republica, e dahi vem 

serem seus Reynos e Senhorios governados pelo real juyzo del Rey nosso señor, juntamente cõ 

ho de V. A. em tãta justiça, paz, e assossego e tranquilidade [...]”.164 O autor, portanto, não 

apenas reconhecia a presença da rainha nos conselhos e despachos, mas, sobretudo, apontava 

para o fato de ela governar juntamente com o rei. Para tanto, comparava-a a exemplos da 

tradição greco-romana, com menção especial a duas figuras específicas: Minerva e Semíramis. 

Ambas eram citadas por seu domínio na guerra e nas estratégias militares, exemplos tidos como 

heroicos e louváveis por sua excepcionalidade e pelo aspecto viril presente em seus atos. Desse 

modo, por intermédio dos exempla citados por Gonçalves, percebe-se certa aproximação entre 

a virtude do conselho e a guerra. A afirmação de que “prudente conselho vence muitas mãos” 

não era, portanto, gratuita. 

Como defendemos, a varonilização de D. Catarina já havia sido sutilmente adotada por 

Monzón ao elogiar a sabedoria da rainha. Contudo, após a regência ela tornou-se recurso ao 

qual frequentemente se recorreu para justificar a presença da rainha no governo. No caso de 

PFM, é notável o acento de Gonçalves nos atributos varonis da regente, ao mencionar não 

apenas mulheres sábias, mas também exempla de mulheres famosas por sua belicosidade, 

retomando, assim, o mito das amazonas. Considerando essas questões e as descrições 

recorrentes da rainha na correspondência e mesmo nas crônicas como mulher varonil ou mulher 

de ânimo varonil, defendemos que a varonilização foi o processo capaz de assegurar uma 

natureza outra à D. Catarina e de compensar a sua, habilitando-a para a governança do reino. 

Exatamente por isso, foi mais enfatizada no livro de Gonçalves, em decorrência do contexto de 

início da regência.  

Ser categorizada como varonil poderia ser um risco, por dialogar com imaginários que 

atribuíam às mulheres assim consideradas um caráter monstruoso, pela negação de seus 

aspectos femininos. O que resguardou a rainha de que suas representações resvalassem para 

esse infortúnio foi o fato de sua varonilidade constituir seu corpo político e não o físico, para 

utilizarmos os conceitos criados por Ernst Kantorowicz.165 O último continuava a se conformar 

às normas sociais e aos interditos de gênero e, por isso, impediu que as representações  a seu 

respeito assumissem facetas indesejadas, como a de virago assexuada, híbrida de virgem e de 

velha, e mulher-homem, comuns nos imaginários do período. É reveladora, nesse sentido, a 

 
164 GONÇALVES, Rui. Dos privilégios..., op. cit., p. 14. 
165 KANTOROWICZ, Ernst. Os dois corpos do rei: um estudo sobre teologia política medieval. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000, p. 24. 
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passagem da carta de António Pires do Canto, que dá título a esse trabalho e a respeito da qual 

já fizemos referência. A despeito da adulação que ela expressava, para o provedor da Ilha 

Terceira, a rainha passava agora a assumir outro corpo: o de rei, sustentado por sua varonilidade, 

apontando ainda para o caráter masculino do poder na monarquia.  

Em relação às virtudes imputadas por Rui Gonçalves à rainha, encontramos ainda a de 

devoção e temor a Deus. Nela, o jurista afirmava serem as mulheres mais devotas que os 

homens. A associação comumente feita entre religiosidade e feminilidade nos permite 

classificá-la como a primeira virtude mais vinculada às mulheres citada pelo autor e com 

menção à rainha. Na tradição cristã, considerava-se que sua devoção deveria ser maior para se 

sobrepor aos pecados da carne, o que contribuiu para a associação às mulheres. 

Por outro lado, a devoção e o temor a Deus também eram considerados fundamentais 

para o exercício da sabedoria do monarca, que deveria ser um espelho da sabedoria divina, 

adquirindo, portanto, nuance diferente quando associada aos homens. Um exemplo dessa 

politização da fé pode ser encontrado no espelho Do governo da república pelo rei de Diogo 

Lopes Rebelo, publicado em 1496, cujo autor afirma ser  

 
A sabedoria [...] a virtude pela qual se é levado ao conhecimento dos 

benefícios por Deus concedidos, e pela qual se conduzem os actos humanos, 

com certo sabor de espiritualidade, em ordem a Deus que ama e venera sobre 

todas as coisas. É uma das principais virtudes que deve ter um príncipe, 

reconhecendo Deus e os benefícios por Ele prestados, ordenando os seus 

actos, como, por exemplo, no governo do reino que Deus confiou, de modo 

que sempre os dirija em ordem à divina Majestade, para que não ofenda tão 

grande Senhor de quem recebeu tantos e tão grandes benefícios.166  

 

Desse modo, a devoção e o temor a Deus configuravam-se a partir de associações 

simbólicas diversas, variando de acordo com a posição social e as diretrizes de gênero dualistas 

do período em questão: se para as rainhas implicava muitas vezes momentos de devoção 

religiosa, para os reis relacionava-se com o próprio ofício e natureza do poder régio. Por quais 

caminhos específicos a figura da rainha foi representada por Gonçalves nessa virtude é questão 

difícil de ser respondida, pelo caráter descritivo dessa parte do texto. Não obstante, sustentamos 

que as representações acerca da sua religiosidade tenham perpassado ambos os aspectos, afinal, 

se a caridade era bem-vinda às mulheres, mais ainda o era aos reis, por fazer parte do seu ofício 

régio.  

 
166 REBELO, Diogo Lopes. Do Governo da República pelo Rei – Tratado das produções das pessoas [divinas]. 

Lisboa: Edições Távola Redonda, 2000, p. 73. 
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Como esposa do rei, D. Catarina deveria cultivar por ele o amor conjugal, penúltima 

virtude citada pelo jurista e com referência à rainha. Após apresenta-la, o autor afirmou a 

superioridade das mulheres em seu exercício, uma vez que “[...] o gênero feminino guardou cõ 

mor feruor e sinceridade este amor conjugal, fazendo grãades estremos[...]”.167 Nesta virtude, 

D. Catarina também é lembrada pelo “[...]estremado amor e real cuidado, e heroica atenção de 

que V. A. sempre usou asistindo a el Rey nosso senhor, assi em sua saude, como em suas 

indisposições”.168 

A virtude do amor conjugal remetia à formulação do ideal da boa e dedicada esposa, 

como lembra Fernandes.169 Este exemplo tinha em vista, em primeiro lugar, as princesas e 

grandes senhoras ou escorava nos exemplos de algumas delas. Ainda que as mulheres nobres 

não o fossem, tomava-se o engodo como certeza e considerava-se os signos visíveis como 

índices seguros de uma realidade inexistente, para incitar as mulheres em geral a imitar esses 

exemplos. 

O amor conjugal garantia, por sua vez, o bom proveito dos conselhos das esposas, 

seguindo a linha proposta por Monzón no LPPCA. Embora essa virtude tenha ganhado 

relevância nas formulações sobre a boa esposa, limitando as mulheres aos tradicionais espaços 

políticos e sociais femininos, aliada à virtude do conselho – na qual D. Catarina também fora 

citada – proporcionava peso à opinião política da rainha. A articulação entre o saber, o conselho 

e o amor conjugal da rainha funcionavam como autorização, pelo menos no campo das 

representações, para sua atuação política próxima ao rei. 

A última virtude mencionada foi a da ociosidade, isto é, a ausência dela. Capaz de 

ensinar muitas malícias, a ociosidade era bastante combatida nas mulheres, que eram 

admoestadas a realizarem trabalhos manuais, mesmo que fossem abastadas. Segundo os 

moralistas, a ociosidade permitia às mulheres engendrar malícias e pecados, o que justificava, 

por seu turno, o combate a ela. No entanto, o autor não condenava o tempo necessário para a 

recreação, “[...] sem a qual a natureza e compreiçam humana se damneficaria”.170 Após citar as 

figuras masculinas e baseando-se na Bíblia, o jurista afirmava ser possível encontrar exemplos 

de excelentes mulheres que se guardaram da ociosidade, como Helena, Penélope, as filhas e 

netas de Augusto César, a rainha D. Maria, mãe de Dom João III, que dava esmolas com o fruto 

de seu trabalho manual e, obviamente, a própria D. Catarina, que nos dizeres de Gonçalves, 

 
167 GONÇALVES, Rui. Dos privilégios..., op. cit., p. 27. 
168 Ibid., p. 29. 
169 FERNANDES, Maria. Francisco de Monzón e a..., op. cit. 
170 GONÇALVES, Rui. Dos privilégios..., op. cit., p. 30.  
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jamais foi vista ociosa e estava continuamente fazendo redes em suas folgas como bom exemplo 

para as nobres de sua corte. 

Pelo elenco das virtudes citadas por Gonçalves, algumas conclusões podem ser traçadas. 

Para tanto, as dividimos em duas grandes categorias intersecionadas por gênero: as virtudes 

tipicamente atribuídas às mulheres e àquelas comumente associadas aos governantes. A 

primeira categoria compreenderia a devoção e temor a Deus; a clemência e misericórdia; a 

castidade; o amor conjugal e a ociosidade, virtudes consideradas pelos imaginários do período 

como desejáveis às boas esposas. Desse modo, os conceitos veiculados pelo autor para as 

mulheres nessas virtudes conformavam-nas aos papéis de esposas, figura que assumia o papel 

principal nas virtudes por ele mencionadas, caso de Penélope na espera infindável pelo marido 

Ulisses, que guardou-se para ele enquanto outros a desejavam; de Lucrécia que se matou após 

sua honra ter sido comprometida e de Artemísia, viúva exemplar. 

Nessa categoria, as mulheres foram louvadas pelo modo de ser e agir sobretudo na 

relação com o marido, e pelas regras de comportamento e hábitos no espaço limitado da casa. 

A imagem da mulher idealizada foi, pois, aquela cuja conduta baseava-se, por um lado, nos 

preceitos cristãos da mulher forte e, por outro, da mulher resignada e submissa, em tudo 

dependente da vontade do marido. Do mesmo modo, surgia D. Catarina, auxiliando o esposo 

no governo do reino, iluminada por seu temor a Deus, inspirada pelo amor conjugal e dotada 

de sabedoria para tanto. 

A segunda categoria das virtudes, cuja especificidade baseava-se no fato de serem 

características desejáveis ao príncipe perfeito, foi composta pelas virtudes da sabedoria; do 

conselho; da fortaleza e da liberalidade. Entre as quatro virtudes, a rainha fora mencionada em 

duas delas: sabedoria e conselho, conferindo-a características políticas necessárias ao bom 

governo. 

As nove virtudes selecionadas por Rui Gonçalves também não podem ser consideradas 

de forma arbitrária. Embora muitas delas não citem a rainha, parece ter havido uma 

correspondência entre elas e as desejáveis a um regente do reino. Assim, a seleção “[...] dalguas 

virtudes em que as molheres foram iguaes e precederão aos homens [...]”171 correspondeu às 

virtudes que a própria regente deveria possuir. A maioria delas não era costumeiramente 

identificadas ao gênero feminino, tais como a fortaleza, a clemência, a doutrina, o saber, o 

conselho e a liberalidade.  

Desse modo, os feitos das mulheres louvadas nessas virtudes, incluindo nessa galeria a 

 
171 GONÇALVES, Rui. Dos privilégios..., op. cit., p. 4. 
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figura da rainha, iriam, do ponto de vista simbólico, além do que seria esperado do seu sexo. 

Assim, as virtudes de caráter varonil proporcionavam a D. Catarina uma natureza outra que não 

a de seu sexo. O discurso de Rui Gonçalves, ainda que atravessado pelo louvor, citava e narrava 

fatos anormais, por terem saído do eixo dos tradicionais comportamentos atribuídos e exigidos 

por gênero às mulheres, acentuando o caráter varonil de D. Catarina. Esse processo de 

varonilização foi concebido, entretanto, de forma a inserir na rainha atributos considerados 

masculinos pelas diretrizes de gênero, sem, entretanto, masculinizá-la. 

A associação de D. Catarina com virtudes femininas e masculinas – de acordo com os 

padrões de gênero na política da época – ao mesmo tempo em que a colocava como exemplo 

de sabedoria por seu ânimo varonil, por outro lado, lhe conferia o amor conjugal, marcando de 

forma simbólica seu vínculo com D. João III. Tais imagens, não eram contraditórias. Muito 

pelo contrário, eram complementares: a sabedoria de Catarina, que poderia se tornar 

ameaçadora, caso associada a outras características ou circunstâncias, era legitimada e 

controlada pelo vínculo conjugal da rainha, mesmo após 1557, atuando a partir de então por 

obediência à memória do rei. 

Finalmente, precisamos situar a figura de Rui Gonçalves e o que o seu discurso 

representava: como jurista português e conhecedor do direito comum e do direito romano, o 

fato de ele se posicionar favoravelmente à regência de D. Catarina era salutar. Não era, afinal, 

uma voz qualquer. Para legitimar a quebra da tradição convencionalmente adotada pelo reino 

de escolher para a regência o varão mais próximo e para justificar a quebra das próprias OM 

feita por D. João III, era necessária uma autoridade laica, jurídica e portuguesa para 

conformação da nova regente, Embora não houvesse, como visto, qualquer impedimento legal 

para o governo das mulheres, não era comum o fato de elas o fazerem, questões que o livro de 

Gonçalves buscava de algum modo minimizar.  

A título de conclusão, convém citar a opinião de alguns autores que estudaram o jurista 

em questão, com o objetivo de identificar melhor sua obra na discussão sobre a querela das 

mulheres e compreender seu elogio à rainha. No artigo “Armas e Letras e o Feminismo 

Humanista” de Luís de Sousa Rebelo, publicado no livro A tradição clássica na literatura 

portuguesa em 1982, o autor aponta que Rui Gonçalves assumiu uma posição de equilíbrio e 

igualdade ao apreciar os méritos dos dois sexos além de ter ido contra a onda de misoginia 

arreigada no catolicismo, ainda que a influência formativa e moralizadora do culto mariano 

fosse tão forte.172  

 
172 REBELO, Luís de. A tradição clássica na literatura portuguesa. Lisboa: Horizonte Universitário, 1982, p. 250. 
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Segundo Sebastião Tavares Pinho, em artigo intitulado "O primeiro livro 'feminista' 

português (século XVI)" (1986), este jurista:  

 

[...] considerava profundamente injusto o preconceito – tão velho, tão 

generalizado e tão legalmente institucionalizado por jurisconsultos de craveira 

e prestígio de um Papiano – de que as mulheres ‘são de pior condição que os 

homens, para usar as palavras do famoso jurista romano’.173 

 

 

Pinho continua e afirma que “para este advogado, quem se distingue em matéria de 

virtudes são os indivíduos uns dos outros e não os homens das mulheres [...]”. 174 

A opinião de que as obras do jurista eram de fato feministas perdurou durante algum 

tempo, até a publicação em 1994 do artigo “O estatuto jurídico da mulher na época da expansão” 

de Antônio Manoel Hespanha. A obra em si não se debruça sob o livro de Gonçalves, porém 

afirma no início que “Rui Gonçalves não era, de certo, um ‘feminista’. O intuito da sua obra 

era, como o de muitos escritores cortesãos da época, concitar o favor real”.175  

O quarto e último artigo que aprecia a obra de Gonçalves é o de Maria Fernandes. Embora 

esta autora não tenha expressado nitidamente qual seu conceito sobre os posicionamentos de 

Rui Gonçalves, criticava a designação de feminista que estudiosos como Sebastião Tavares 

Pinho adotaram para se referir ao jurista, ao afirmar que a 

  

[...] designação [...] deverá ser bastante matizada, até porque esta obra, 

enquadrada [...] num momento cultural em que os debates em torno dos 

‘vícios’ das mulheres ainda não estavam ultrapassados [...], permite chamar a 

atenção para alguns dos aspectos essenciais por que passa parte da história 

cultural da mulher no século XVI em Portugal.176  

 

A opinião de Hespanha é válida: de fato Rui Gonçalves estava interessado num cargo 

nos tribunais de justiça. No entanto, é preciso ir além desta posição e voltar o olhar para D. 

Catarina de Áustria, para sua expressividade e influência política. 

A publicação de PFM pode, finalmente, ser compreendida como uma espécie de 

celebração e atestado do poder político de D. Catarina promovida pela própria rainha ao apoiar 

a publicação em 1557. As virtudes mencionadas por Gonçalves expressavam expectativas e 

bens simbólicos geralmente atribuídos aos reis como governantes e, portanto, como homens. 

 
173 PINHO, Sebastião Tavares. O primeiro livro..., op. cit., p. 207.  
174 Ibid., p. 209.  
175 HESPANHA, António Manoel. O estatuto jurídico da mulher na época da expansão. In: O rosto feminino da 

expansão portuguesa. Congresso internacional, Lisboa: Comissão da Condição Feminina, 1994, p. 53-64. 
176 FERNANDES, Maria. Literatura Moral e Discursos Jurídicos. Em torno dos ‘privilégios’ femininos no século 

XVI em Portugal. Revista da Faculdade de Letras Línguas e Literatura, Porto, XVII, 2000, p. 404. 
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Ao citar exemplos de mulheres conhecidas nas tradições cristã e greco-romana como exempla 

dessas virtudes, o autor buscava argumentos retóricos para seu texto, ampliando a possibilidade 

do elogio a D. Catarina. 

Por isso, defendemos a hipótese de que a obra fora incorporada pela própria rainha como 

fundamento para sua legitimação como regente. Considerando o poder político que ela já 

possuía – cujos exemplos máximos tinham sido o casamento dos infantes D. Maria e D. João 

com os filhos de Carlos V; sua presença no conselho do rei e o pacto político que resultava na 

sua regência – fica o questionamento se não haveria, exatamente por conta do seu protagonismo 

político, algum tipo de mal-estar em relação a ela e mesmo à sua personalidade, os quais o 

opúsculo de Rui Gonçalves buscava suavizar.  

Por um lado, se a menção à figura da rainha nas virtudes de sabedoria e bom conselho 

lhe conferia poder simbólico no campo das lutas de representação, por outro, a associação de 

D. Catarina ao amor conjugal marcava o vínculo e a subordinação da rainha ao rei. Desse modo, 

representações a priori tão díspares se conformavam, servindo aos interesses de uma regência 

que se iniciava conturbada pela ausência de testamento assinado pelo rei, pela fragilidade da 

saúde de D. Sebastião e pelas oposições que D. Catarina sofria, principalmente por parte da 

nobreza. 

 

 

1.3 O jogo de espelhos: D. Catarina entre as imagens de Monzón e Gonçalves  

 

Espelhos que refletiram, espelhos que formaram e informaram imagens sobre a atuação 

política de Catarina, ora ampliando, ora reduzindo determinadas partes da imagem pelo grau de 

incidência da luz, advinda da escrita. O que é possível depreender das representações sobre D. 

Catarina construídas por Monzón e Gonçalves em seus espelhos? No jogo de reflexos, quais 

imagens foram continuamente refletidas, uma após a outra? Que relações e contrapontos podem 

ser estabelecidos entre o retrato da rainha feito por Monzón no início da década de 1540 e o de 

Gonçalves, publicado em 1557? De que modo o gênero compôs essas representações? Que 

imagens atribuídas a D. Catarina conformaram ou transgrediam o sistema de gênero, enquanto 

conjunto de representações sobre homens e mulheres? 

Os livros de Gonçalves e Monzón partilhavam, como visto, a dedicatória à rainha. Seus 

autores, entretanto, compartilhavam mais do que isso. Contemporâneos um do outro, dividiram 

concepções, motivações e expectativas relacionadas ao período em que viveram; participaram 
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dos mesmos vínculos com a tradição literária especular e com a filiação humanística e 

partilharam representações de gênero e, sobretudo, representações sobre D. Catarina. Muito 

provavelmente não apenas Rui Gonçalves, mas também Francisco de Monzón tinha interesses 

na política de nomeação de cargos e ofícios fruto das mercês que poderiam vir, por exemplo, 

da escrita de obras dedicadas aos monarcas. Monzón, cuja biografia conhecemos mais 

detalhadamente, foi para Portugal como lente da Universidade de Lisboa já inserido nessa 

política. Ambos possuíam, juntamente com outros letrados do período, o desejo de que seus 

textos, ao serem aceitos pelos monarcas, fossem publicados, o que Gonçalves conseguiu e 

Monzón não, pelo menos em relação ao LPPCA especificamente, pois como vimos, outras 

obras de sua autoria foram impressas. 

A obra de Monzón e a primeira parte do texto de Gonçalves inseriram-se no conjunto 

de textos conhecidos como literatura especular. Conforme apresentamos na análise realizada 

nas páginas anteriores, as virtudes cardeais de matriz aristotélica presentes nos espelhos 

compunham a imagem do perfeito soberano, aquele capaz de reger a república. Não por acaso, 

marcaram também a seleção de virtudes feita pelos autores: sabedoria, bom conselho, temor a 

Deus, liberalidade, fortaleza e justiça, entre outras.  

Embora ambos tenham se apropriado do esquema das virtudes, percebe-se que Rui 

Gonçalves, a despeito de ter dedicado número menor de páginas a identificar e explicar aquelas 

nas quais as mulheres seriam iguais ou superiores aos homens, foi quem mais conformou-se a 

essa característica da literatura especular. Entre as nove virtudes citadas em PFM, pelo menos 

as seguintes diziam respeito ao esquema aristotélico adotado pelos espelhos tardo-medievais: 

doutrina e saber; conselho, fortaleza; liberalidade; clemência; misericórdia e ociosidade, num 

total de seis virtudes. As demais (devoção e temor a Deus; amor conjugal e castidade) 

vinculavam-se à tradição cristã cada vez mais presente na literatura especular a partir do século 

XIV.  

Monzón, por sua vez, ateve-se de forma mais aprofundada apenas a três virtudes: a do 

bom conselho associada à sabedoria; a da discrição e a da ociosidade. Isso porque, como visto, 

o autor dedicou grande parte do LPPCA a descrever e a tratar do comportamento desejado da 

princesa em festas, saraus, nas formas de se vestir e de falar. Portanto, Monzón estava mais 

interessado em abordar a vida na corte, propondo modos e comportamentos às rainhas e 

princesas e ao bom governo das damas que atendessem aos preceitos cristãos.  

A erudição humanística foi compartilhada pelos dois textos, que recorreram a autores 

como Hesíodo, Demóstenes, Sêneca, Plutarco, Xenofonte, Homero, Virgílio, Sócrates, Platão, 
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Ovídio, Juvenal, Sêneca, Bocaccio e Valério Máximo, basicamente em dois momentos 

distintos: como recurso de autoridade ao seu texto e como exempla de virtude. Por outro lado, 

há certa especificidade em cada um dos autores, provavelmente relacionada com a formação, a 

carreira de cada um deles e mesmo os objetivos de suas obras. A menção aos pais da Igreja, 

como Santo Ambrósio, São Jerônimo e São Crisóstomo ou a Bíblia é frequente em ambos, 

embora seja mais comum no pregador Francisco de Monzón. Por outro lado, a referência aos 

textos jurídicos, aos comentários, às glosas e às ordenações é particularidade do texto de 

Gonçalves, diferença justificada pelo próprio tom legislativo da sua obra. 

No que se refere às representações de gênero, PFM e LPPCA aproximaram-se por 

compartilharem um universo comum de esquemas de pensamento atribuidores de significado 

para homens e mulheres. O texto de Monzón foi bastante indicativo desse aspecto, visto que 

seguiu em muitos pontos a tratadística moral e cristã cuja base argumentativa residia no mito 

de criação de Adão e Eva177 e nos padres fundadores da Igreja Católica.  

Embora o texto de Gonçalves tivesse como objetivo louvar as mulheres nas virtudes em 

que ele considerava serem elas superiores, ao analisar as representações construídas pelo autor 

e os exempla por ele utilizados, percebe-se, contudo, que as mulheres continuavam circunscritas 

aos tradicionais papéis de esposas e mães. Um ponto a corroborar para essa afirmação era a 

natureza varonil que o autor atribuía a D. Catarina. Sendo a rainha mulher, era necessário que 

ela participasse de outra natureza que não a feminina para ser virtuosa. Apenas por romper com 

o estabelecido para o feminino pelas diretrizes de gênero, era possível atribuir à rainha virtudes 

específicas para o bom governo.   

Um dos aspectos mais relevantes na comparação entre as duas obras diz respeito, 

contudo, às imagens de D. Catarina. Monzón e Gonçalves, ao recorrerem às virtudes da 

sabedoria e do bom conselho, (re)construíram imagens equivalentes da rainha: D. Catarina era 

a rainha sábia, cuja capacidade de conselho autorizaria, do ponto de vista simbólico, sua 

influência política junto ao rei. A curiosidade aqui não reside apenas na suposta coincidência 

na eleição da virtude, mas, principalmente, na sua natureza e na continuidade dessa associação.  

Como dito, a sabedoria era considerada uma virtude com dimensões essencialmente 

políticas, aliando o caráter cristão do príncipe com as exigências da governação. De acordo com 

 
177 A narrativa bíblica forneceu uma das imagens mais relacionadas ao feminino no mundo ocidental: a figura de 

Eva. A caracterização dessa figura ocorreu ainda nas circunstâncias de sua criação: Eva era a segunda criatura, 

concebida como adjutório de Adão. A matéria de sua natureza, a carne, também se constituía em argumento de 

inferiorização de Eva e, por conseguinte, das mulheres. Isso porque, ao contrário do homem, que fora criado do 

sopro divino, Eva fora criada da carne. Finalmente, a participação de Eva no episódio do pecado original 

contribuía para argumentos que afirmavam a superioridade do homem e, portanto, sua sabedoria, capacidade na 

qual residiria seu governo sobre as mulheres.  
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os espelhos de príncipe do século XIV, a sabedoria seria característica dos homens, enquanto 

as mulheres estariam mais sujeitas aos pensamentos e às atitudes. O teólogo Egídio Romano 

(1243-1316), por exemplo, chegou a comparar o comportamento das mulheres ao de uma 

criança, afirmando sua falta de sabedoria e sua incapacidade para o conselho aos maridos. 

Portanto, percebemos uma mudança no que diz respeito ao modo de representar as rainhas entre 

os espelhos do século XIV e os dois espelhos aqui estudados: virtudes até então associadas aos 

reis como governantes do sexo masculino passaram a ser associadas também às mulheres, como 

visto nos dois espelhos que analisamos.  

No caso de D. Catarina, essa associação ocorreu por intermédio da sabedoria. Se, por 

um lado, esse elogio poderia ser compreendido apenas como marca do tom laudatório desse 

tipo de literatura, ao contrapor os textos especulares com as cartas e as crônicas do período, 

percebemos que o elogio tinha uma base real, que era a influência política de D. Catarina junto 

ao rei. Mais do que atestar sua atividade política, a constatação nos levou a questionar como os 

imaginários políticos sobre D. Catarina se articularam com o exercício efetivo do seu poder no 

período de divulgação das obras de Monzón e Gonçalves. 

Como visto, na obra de Monzón a capacidade de conselho da rainha era proporcionada 

por sua sabedoria, o que justificava sua presença nos negócios da governação do reino e no 

conselho constante junto ao rei, como o autor demonstrou no capítulo “Como e próprio cargo 

de la princesa cristiana ser consejera de su marido”. Entrelaçado à sabedoria estava, como 

visto, sua capacidade de governo. Embora o capelão tenha limitado sua análise inicialmente ao 

governo das mulheres da casa, ao finalizar o elogio à monarca, ampliava o alcance do seu poder 

político, inserindo também suas terras e senhorios. Ganhava corpo, assim, a imagem da rainha 

como sábia, boa conselheira e governante.  

A associação de D. Catarina à sabedoria significava um acúmulo de bens simbólicos 

capazes de garantir a ela, do ponto de vista de gênero, argumentos para sua atuação política. O 

autor, ao mesmo tempo em que cumpria com os preceitos da literatura especular, contribuía 

para a construção de imagens sobre a rainha como sábia e, portanto, varonil. No entanto, como 

discutido, a representação do bom conselho de D. Catarina era construída no interior do 

aconselhamento conjugal. Desse modo, se por um lado lhe eram conferidas capacidades de bom 

conselho e sabedoria que permitiam a atuação política próxima ao rei, por outro, essa atuação 

deveria ser, como acabamos de dizer, próxima ao rei. Ainda que ela estivesse presente nas 

ocasiões políticas mais importantes, sua ação era imaginada no interior de um sistema de 

gênero, que embora tivesse lhe proporcionado características masculinas, sublinhava a 
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circunscrição do seu bom conselho e governo ao vínculo matrimonial e ao cuidado com as 

mulheres de sua corte, impondo limites à atuação política da rainha. Elogio e advertência se 

misturavam, portanto, no discurso do pregador espanhol. 

A despeito de não se saber exatamente quando foi escrito, defendemos que o fato de o 

LPPCA ter sido apresentado aos reis no início da década de 1540 – período que coincidiu com 

a influência crescente que D. Catarina passou a exercer junto ao rei – marcou o tom do elogio 

à rainha e àquele momento particular de sua trajetória política. Confrontadas com a carta do 

embaixador espanhol, com a crônica de Frei Luís de Sousa e com outros documentos do período 

que davam testemunho do poder político da consorte junto ao rei, as representações construídas 

por Monzón de D. Catarina como uma rainha/esposa sábia contribuíram para conferir 

legitimidade política à sua atuação junto a D. João III no início da década de 1540. Entretanto, 

como vimos, não deixavam de lembrar a rainha de sua esfera de atuação, advertindo-a de 

possíveis excessos. 

Ao tratarmos do livro PFM, de Rui Gonçalves, ressaltamos o vínculo político entre a 

publicação da obra e o início da regência. Isso porque, como visto, ambos ocorreram no 

marcante ano de 1557, mas, principalmente, porque a publicação significou o aval e mesmo a 

apropriação por parte de D. Catarina do discurso enaltecedor de Gonçalves. A obra reiterava 

duas representações sobre a rainha já articuladas em 1540: a da rainha sábia e boa conselheira.  

 Gonçalves alinhava seu elogio à atuação política de D. Catarina, destacando seu 

governo no despacho e na administração da justiça e dos perdões. Ao fazê-lo, o autor acentuava 

tanto o tom do seu elogio – numa espécie de busca por veracidade – quanto redimensionava o 

exercício político da rainha. Além disso, como visto, reiterava a sua capacidade para a 

governança, ao ponto de permitir ao rei maior tempo para cuidar de outros negócios.  

As imagens de D. Catarina na administração da justiça – âmbito por excelência do rei – 

interessavam, sem dúvida, à regente em 1557. Afinal, serviam de argumento para afirmar que, 

se ela tinha se responsabilizado pela justiça do reino já em vida D. João III, lidando com papéis, 

correspondências e no despacho contínuo com secretários, teria autoridade para fazê-lo também 

no período regencial. Desse modo, esses elementos dos imaginários políticos a seu respeito 

foram apropriados pela rainha, com o objetivo de conferir e ratificar a sua autoridade política 

para a regência. 

As representações sobre D. Catarina em Gonçalves não apenas reiteravam as de rainha 

sábia esboçadas por Monzón, mas acentuavam, por intermédio dos exempla selecionados pelo 

jurista, o caráter varonil da rainha. A ênfase em Minerva e Semíramis, conhecidas na literatura 
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clássica como mulheres hábeis na guerra e a representação de D. Catarina no governo 

caminharam juntas, apontando o caráter varonil da rainha. Assim, embora os dois autores 

tenham tratado de virtudes apropriadas aos governantes – enquanto homens – e alterado o 

esquema usado pelos espelhos dos séculos XIII e XIV, em Rui Gonçalves a associação de D. 

Catarina às virtudes consideradas masculinas pela tradição especular e pelas teorias aristotélicas 

ocorreu de forma mais acentuada.  

Essa associação, como visto, não foi tão drástica ao ponto de romper com as 

representações de gênero socialmente aceitas de esposa cristã descritas nas virtudes de amor 

conjugal e amor e temor a Deus. Na verdade, ambas inclusive participavam da lógica que 

conferia maior autoridade à rainha, as quais ela provavelmente tinha consciência, ao apoiar uma 

obra que ao mesmo tempo que promovia sua sabedoria e poder, a considerava como mulher e 

esposa, com todas as limitações e preconceitos que isso implicaria.  

Impunha-se na literatura especular portuguesa do século XVI, portanto, as 

representações de D. Catarina como sábia e boa conselheira. Era esse o imaginário mais 

apropriado à rainha que importava ser destacado no início da influência política junto ao rei em 

1540 e retomado na conjuntura política de 1557. Constituída no gênero, mas também nas 

experiências do grupo social ao qual pertencia, ela necessitava apropriar-se de bens simbólicos 

favoráveis à sua influência política junto ao rei e, posteriormente, à sua regência. 

No entanto, no interior dessas representações, vozes diversas se pronunciavam, como a 

de Monzón, representante de um projeto eclesiástico espanhol para uma rainha portuguesa. O 

pregador dirigia seu discurso para a infanta D. Maria que se casaria em breve, tendo como 

exemplo sua mãe, D. Catarina, cujo comportamento, como visto, seu texto buscava frear. Como 

eclesiástico, a presença da tradição cristã em relação às mulheres era expressa pelo interdito ao 

governo efetivo, pela correção dos costumes e da moral das rainhas, que deveriam voltar-se 

para o amor conjugal. No entanto, tais condutas, se adotadas por D. Catarina, a retirariam ou, 

na melhor das hipóteses, a restringiriam nos espaços políticos nos quais ela começava a transitar 

de modo mais ativo, concorrendo com a autoridade de D. João III. Se o objetivo de Monzón era 

aproveitar a ocasião do casamento de D. Maria para escrever de modo a conter o 

comportamento de D. Catarina com seu discurso exortador, parece, pelo desenrolar dos fatos, 

que não houve disposição da rainha em acatá-lo.  

Se no contexto de produção da obra de Monzón, o imperativo era conter D. Catarina, 

aquela que extrapolava as áreas nas quais sua função de rainha deveria ser exercida,  mantendo-

a limitada aos conselhos ao rei, a situação em 1557 era outra: tratava-se de legitimar no nível 
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discursivo os atributos políticos de D. Catarina para o exercício da regência. Entre 1540 e 1557 

a situação se alterara drasticamente: de membro do conselho a partir da década de 1540, a rainha 

passara, na década de 1550 a praticamente governar sozinha, preparando terreno para sua 

regência.  

Em 1557 pesavam ainda a situação de fragilidade política comum aos períodos 

regenciais de modo geral, mas também o que significava politicamente ter a rainha como 

regente do reino, seja porque fosse espanhola – e o que isso implicava do ponto de vista do 

governo –, seja porque fosse mulher. Exatamente por esses complicadores, era necessária uma 

voz diversa, como a do jurista português afirmando o poder de D. Catarina. Seu local de 

nascimento e sua formação legitimavam o poder da rainha em dois aspectos: do ponto de vista 

jurídico, mas também político. Afinal, não era um espanhol defendendo os interesses da rainha, 

mas um português, que compartilhava com os seus o desejo da soberania do reino. No contexto 

em questão, era necessário portanto lidar com a memória assombrosa da regência de D. Leonor 

de Aragão e tratar de conferir a D. Catarina a capacidade de governo suficiente para evitar seu 

afastamento do centro do poder. Tais interesses parecem ter sido atendidos com a publicação 

do PFM, que assumia, pelo patronato178 régio, um tom propagandístico ao mesmo tempo em 

que, no campo discursivo, tornava-se espécie de justificativa jurídica imaginária para a 

conjuntura política portuguesa. 

O texto de Gonçalves consagrava assim a imagem de D. Catarina como sábia, imagem 

que, a partir dos pressupostos teóricos de Ernst Kantorowicz179 a respeito do corpo político do 

rei, poderia ser considerada como componente do corpo político da rainha. Se seu corpo físico 

e, portanto, seu sexo, eram vistos como obstáculos para o exercício político das mulheres, o seu 

corpo político, apoiado em sua varonilidade, permitia a ela ir além dos limites de seu sexo. Esse 

corpo político, enquanto representação, necessitava apropriar-se de imagens masculinas do 

poder real para legitimar-se e o fazia pelo recurso à sabedoria, subvertendo, desse modo, as 

normas do sistema de gênero. A transgressão, entretanto, combinava-se paradoxalmente com o 

conselho de D. Catarina junto ao rei, resultando numa ordem considerada feminina e, dessa 

forma, aceita pelas diretrizes de gênero do período.  

Os espelhos de Monzón e Gonçalves, ao produzirem e reproduzirem representações de 

D. Catarina como uma rainha sábia e conselheira, destacando sua atuação política junto ao rei, 

afirmavam, de forma progressiva, a capacidade da rainha para o governo. Por intermédio do 

 
178 O patronato expõe, ao menos parcialmente, a construção do campo da construção cultural, visto que o produto 

criado se conforma aos valores desejados ou encomendados pelo patrono.  
179 KANTOROWICZ, Ernst. Os dois corpos..., op. cit., p. 24-25. 
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recurso às virtudes cardeais, à tradição cristã e aos exempla de guerreiras, governantes e rainhas, 

tais textos contribuíram para o conjunto de imagens que compuseram os imaginários políticos 

sobre D. Catarina, contribuindo para os processos que resultaram em sua varonilização. 

Se ambos reconheciam o poder político da rainha e sua influência junto ao rei, o que era 

por intermédio das virtudes da sabedoria e do bom conselho, o texto de Gonçalves apresentava 

uma pequena, porém crescente liberdade para ela circular por lugares até então restritos ao seu 

sexo, atuando politicamente mesmo de forma independente ao rei. De todo modo, contribuíram, 

como já afirmado, para as representações políticas de D. Catarina como uma rainha sábia e, 

portanto, apta a governar. Juntamente com as imagens de boa conselheira e prudente, advindas 

da literatura especular, outras representações da rainha também foram elaboradas, como 

analisaremos a seguir.  
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CAPÍTULO 2 - IMAGINÁRIOS POLÍTICOS ACERCA DO PODER DE D. 

CATARINA 

 

 

 
As instituições não se reduzem ao simbólico, mas elas só podem existir no 

simbólico, são impossíveis fora de um simbólico [...] e constituem cada qual 

sua rede simbólica.180 

 

 

A afirmativa acima, elaborada por Castoriadis ao investigar os imaginários sociais e a 

sua relevância para a organização das sociedades, aponta para a importância do simbólico nas 

instituições. Considerando a monarquia como uma instituição e os reis e as rainhas como seus 

representantes, admitimos que eles também eram atravessados por tal aspecto. No caso de D. 

Catarina de Áustria, os símbolos e representações que compuseram os imaginários políticos a 

seu respeito dialogavam tanto com as expectativas e valores vinculados à rainha consorte 

quanto à regente, os quais nos propomos a apreender nesse capítulo. 

Para tanto, tencionamos analisar um conjunto de documentos de natureza diversa, que 

(in)forma outros imaginários sobre a rainha para além daqueles presentes nos espelhos 

analisados anteriormente. É o caso, por exemplo, dos registros de doações e esmolas feitas por 

ela entre o período de 1525 e 1557181. Nesse sentido, o objetivo é compreender como a atividade 

caritativa da rainha se relacionou com a construção da sua imagem como cristã e caridosa, 

identificando em que medida tais representações teriam contribuído para a retificação do poder 

de D. Catarina no interior de uma sociedade que considerava a misericórdia como atividade 

socialmente aceita por parte das mulheres nobres e pelo ofício régio. 

Embora não seja possível um exame detalhado da prática de esmolas e doações que 

compunham as atividades de misericórdia de D. Catarina em decorrência do estado de 

incompletude e fragmentação dos dados - com poucos registros para determinados anos –, 

buscamos, na medida do possível e reconhecendo as limitações das análises provenientes de 

dados nesse estado, uma abordagem que alie a perspectiva quantitativa – ao analisar o número 

de esmolas e seus valores para o período –  com a qualitativa, ao tratar das redes de poder 

criadas entre a rainha e as principais instituições favorecidas por ela. 

Analisamos na segunda parte do capítulo as iconografias régias de D. Catarina e de D. 

João III feitas durante a década de 1550 pelo retratista flamengo Antonio Moro. Produzidas no 

 
180 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2010. p. 142. 
181 Estabelecemos como limite no recorte a data de 1557 para evitar a confusão entre a atividade caritativa como 

consorte e como regente, visto que elas podem ter se caracterizado de modo diverso por conta do papel que D. 

Catarina passou a ocupar a partir dessa data.  
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período de maior protagonismo político da rainha como consorte, e encomendadas por ela 

própria, consideramos as imagens como espécie de autorrepresentação de D. Catarina e que 

informam a maneira como ela quis ser imortalizada. 

Os momentos de crise revelam-se circunstâncias fecundas para a análise dos imaginários 

políticos, sendo considerados como momento de agitação pela ebulição de imagens, símbolos 

e valores criados ou ressignificados. Dessa forma, o início do período regencial e a consulta 

feita aos três Estados pela regente no final de 1560 sobre continuar na governança do reino e as 

cartas respostas que recebera são permeadas por tais características. Os apontamentos de D. 

João III em 1557 e as missivas na conjuntura de 1560-1561 podem ser considerados como uma 

espécie de termômetro da opinião pública a respeito de D. Catarina e revelam uma série de 

representações a respeito da legitimação da rainha na regência e dos argumentos adotados por 

ela para abandoná-la.  

O apelo à memória de D. João III – tanto no início da regência, quanto na conjuntura de 

1560 – e a justificativa de servir a Deus, adotada quando a regente quis abandonar o trono, 

provocaram uma série de pronunciamentos por parte de nobres, clérigos e representantes das 

cidades e vilas a respeito da religiosidade da rainha e dos seus vínculos com o governo. Nesse 

sentido, essas cartas constituem fonte importante para se pensar de que forma ela apropriou-se 

e utilizou de sua reputação cristã para justificar seus atos governativos. Por fim, fornecem 

vestígios sobre o modo como a memória do falecido rei foi utilizada como recurso político em 

momentos decisivos do período regencial, aspectos que também abordamos nesse capítulo. 

Finalmente, um conjunto de discursos e conselhos a respeito da organização do conselho 

régio e da dinâmica governativa durante a regência foi analisado. Neles encontramos um tipo 

específico de representações por seu caráter de crítica à rainha e à sua atuação como regente e 

contribuem para refletir sobre o jogo de disputas políticas e simbólicas em torno da rainha. 

 

 

2.1 A caridade como expressão do poder político de D. Catarina 

 

 

Uma das concepções centrais para o cristianismo e para as práticas cristãs durante o 

período medieval e início do moderno foi a caridade. Compreendida no interior dos 

mandamentos bíblicos, ela era responsável por orientar as obras de misericórdia,182 vistas como 

 
182 No período, a noção de caridade podia se referir a uma série de ações. Entre elas, incluíam-se as obras de 

misericórdia, que seriam constituídas de ações mais específicas, entre elas as de alimentar os famintos; dar de 
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forma de amor a Deus e ao próximo. Expressões desse tipo de pensamento multiplicaram-se 

em Portugal a partir do século XIII e da aceitação das novas propostas em relação à pobreza 

feitas pelas ordens mendicantes.  

Por intermédio das obras de caráter devocional e dos textos bíblicos, a pobreza foi 

considerada muitas vezes em um tom positivo e como objeto de preferência divina. Se aos 

pobres a possibilidade de entrar no céu era maior, aos nobres ela estaria relacionada com as 

obras de caridade, o que significou, a partir do século XV, a fundação de hospitais, albergarias 

e mercearias183. Desse modo, as práticas da caridade relacionavam-se intimamente com a 

salvação, confundindo-se muitas vezes com as obras de misericórdia no período medieval e 

moderno. 

O período no qual D. Catarina se tornou rainha de Portugal coincidiu com o contexto 

histórico das reformas religiosas protestantes e católica, notadamente com o momento em que 

o pensamento e a literatura religiosa enfatizavam os temas do amor preferencial pelos pobres e 

a apologia à pobreza. Nesse cenário, o Novo Testamento, sobretudo o Evangelho de São 

Mateus, teve um peso determinante na revalorização da pobreza, na representação da pessoa 

pobre e na construção da figura de Cristo como o messias dos pobres. Esse enaltecimento dos 

pobres significava, ao mesmo tempo, o reforço da crença na Providência,184 responsável por 

oferecer a salvação.  

Contudo, a revalorização da condição da pobreza dividia posições quanto às atitudes a 

serem tomadas em relação a quem se encontrava em tal situação. Se para uns a responsabilidade 

recaía sobre o próprio Cristo, para outros radicava nos poderosos, evidenciando um conflito no 

qual a dimensão social se misturava com uma outra, de cunho moral. A polarização desse debate 

foi intensificada no século XVI, equacionando não apenas os problemas morais como também 

os políticos. Vale ressaltar que o período foi caracterizado em Portugal pelo funcionamento da 

Inquisição, a pedido do próprio D. João III e que Carlos V, irmão de D. Catarina e Imperador 

do Sacro Império Romano Germânico, enfrentava guerras e conflitos religiosos que marcaram 

seu governo, como a Guerra dos Camponeses, a Guerra da Esmalcalda e o debate em torno da 

Paz de Augsburg, confrontos que giraram em torno de qual religião os estados alemães 

 
beber aos sedentos; vestir os desvalidos; hospedar e abrigar os desabrigados; remir o cativo; visitar o encarcerado 

e enterrar os mortos.  
183 SÁ, Isabel; LOPES, Maria. História breve das Misericórdias portuguesas (1498-2000). Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2008, p. 4. 
184 MENDES, Eber. Causas religiosas da reforma protestante. Revista Teológica Doxia, v. 2, n. 3, 2018. Disponível 

em: <http://ead.soufabra.com.br/revista/index.php/teologia/article/view/14/17>. Acesso em 30 jun. 2019. 
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deveriam adotar185. A própria rainha se envolveu diretamente na Inquisição, queimando bruxas 

e hereges, como na devassa de Évora, realizada em 1559186.  Portanto, a prática das esmolas 

nas monarquias do período revelava mais do que uma preocupação espiritual, mas também 

política, por intermédio da reiteração de uma identidade católica, aspecto com o qual D. 

Catarina se preocupou de modo particular durante o período em que fora rainha de Portugal.  

A caridade era considerada ainda como qualidade necessária ao ofício régio e ao 

governo da república, figurando entre as virtudes teologais que o príncipe perfeito deveria 

possuir. Além disso, relacionava-se com a virtude cardeal da justiça e as que dela advinham, 

entre elas, a da liberalidade. Esse tipo de argumentação é encontrado, por exemplo, na obra Do 

Governo da República pelo rei, de Diogo Lopes Rebelo, na qual o autor, a partir das concepções 

aristotélicas, classificava a liberalidade como uma virtude moral que consistia “[...]em dar ou 

receber quantias pequenas[...]”, diferenciando ainda “[...]dois géneros de liberalidade: um de 

dar, quando se dá a quem nunca mereceu; outro de retribuir, quando se satisfaz a quem bem 

mereceu e serviu”. 187 

A proposta de dar a quem nunca mereceu citada por Rebelo relacionava essa ação com 

a caridade cristã, articulando, portanto, discursos políticos e religiosos. Essa aproximação foi 

expressa de forma mais contundente por Francisco de Monzón, no já mencionado Libro 

Segundo del Espejo del Perfecto Príncipe Cristiano. Nele, o autor aprofundou as associações 

expressas por Rebelo, afirmando que uma das grandezas da liberalidade – cuja origem residia 

na justiça – era o fato de ela ser “más allegada con la caridad y misericordia”.188 A caridade, 

portanto, assumiu não apenas contornos religiosos, mas também políticos, compondo as 

representações sobre os reis e as rainhas no período em estudo.  

No contexto quinhentista essa faceta da caridade reconfigurou-se por intermédio das 

Misericórdias portuguesas. Fundadas por D. Leonor em 1498, as Misericórdias implicaram a 

passagem paulatina da caridade individual para a institucional, assumindo uma dimensão de 

serviço público que excedia em muito as motivações religiosas189. Essa faceta pode ser mais 

 
185 POTTER, David. Intervenir o no intervenir. Francia, el Imperio y la Guerra de Esmalcalda. Carlos V y La Liga 

de Esmacalda. Revista Desperta Ferro: História Moderna, n. 14, 2015. 
186 Biblioteca Pública de Évora. Secular em uma devassa que mandou tirar a Raynha D. Catarina, 1559. Livro de 

Lembranças Notáveis tiradas de diversos autores, f. 102v-105r. 
187 REBELO, Diogo Lopes. Governo da República pelo Rei – Tratado das produções das pessoas [divinas]. Lisboa: 

Edições Távola Redonda, 2000. 
188 MONZÓN, Francisco. Libro Segundo del Espejo del Perfecto Príncipe Cristiano. Edición, introducción y notas 

de Carlota Fernández Travieso. Coruña: SIELAE, 2012, p. 89. 
189 MACEDO, Borges. Registos dos reinados de D. João II e D. Manuel. Lisboa: Prefácio, 1996, p. 9 apud 

SALGADO, Abílio; SALGADO, Anastásia. O espírito das Misericórdias nos testamentos de D. Leonor e de 

outras mulheres na Casa de Avis. Lisboa: Comissão para as Comemorações dos 500 anos das Misericórdias, 

1999, p. 9. 
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facilmente observada nas funções de recolhimento dos restos mortais dos executados pela 

justiça, de assistência aos encarcerados e de recolhimento de esmolas para entrevados e pobres, 

instituídas por D. Manuel, bem como na fundação de hospitais, igualmente de iniciativa régia. 

Esse caráter assistencial tem levado boa parte da historiografia que investiga a temática 

a relacionar a fundação das Misericórdias com os processos de centralização política do 

período, confundindo muitas vezes os resultados com os objetivos iniciais. O mais relevante a 

ser apreendido na fase de implantação das Misericórdias e de padronização confraternal é o 

interesse relativo ao âmbito simbólico que a monarquia possuía ao revelar a proteção real às 

atividades de misericórdia.190 

Como rainha portuguesa, era esperado de D. Catarina que ela fosse cristã e caridosa, 

que demonstrasse sua fé católica e fizesse atos de caridade. Embora não seja possível esmiuçar 

os sentimentos religiosos de D. Catarina – e não é essa a questão central –, tomamos como 

ponto de partida sua fama como religiosa. Dessa reputação tratou Annemarie Jordan 

Gschwend,191 ao analisar o patronato religioso da rainha a partir de testemunhos como as 

missivas do embaixador espanhol Juan de Borja, do confessor de D. Catarina, o padre Torres, 

e do dominicano Luis de Granada (1504-1588), seu conselheiro espiritual ao final da vida. 

Como essa fama foi construída por intermédio das atividades de caridade e esmola de D. 

Catarina é o que nos propomos a analisar a seguir.  

 

 

2.1.1 Principais beneficiários das atividades de caridade e esmola de Catarina de Áustria  

 

Como rainha consorte, a prática de dar esmolas de D. Catarina – compartilhada do 

mesmo modo por outras rainhas portuguesas – teve início logo após sua chegada em Portugal. 

Desde então, ela passou a adotar uma postura que persistiria por toda a vida: a doação de 

esmolas tanto para instituições portuguesas quanto espanholas.  No que diz respeito às últimas, 

a atividade da rainha teve como objeto inicial o mosteiro de São Domingos, localizado em 

 
190 Para Isabel Sá, os monarcas portugueses dos séculos XVI e XVII não buscavam centralizar a caridade e a 

Misericórdia de Lisboa forneceu apenas o modelo para as demais e as confrarias eram autônomas em termos de 

escolhas de chefias ou gestão de recursos”. SÁ, Isabel dos Guimarães. As Misericórdias nas sociedades 

portuguesas do período moderno. Cadernos do Noroeste, Braga: Universidade do Ninho, v. 15, n. 1-2, 2001, p. 

340. 
191 GSCHWEND, Annemarie Jordan. Reliquias de los Habsburgo y conventos portugueses. El patronazgo 

religioso de Catalina de Austria. V centenario de la llegada de la reina Juana I a Tordesillas, Congreso 

internacional de Arte e historia, Valladolid: M. A. Zalama, 2010, p. 217. 
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Caleruega e beneficiado em 6 de janeiro de 1525 – 192 portanto, pouco tempo após sua chegada 

a Portugal – com a doação de 25 ducados para a obra dos claustros do mosteiro. 

Outra instituição espanhola com a qual D. Catarina estabeleceu laços de proximidade 

por intermédio da prática de esmolas e doações foi o convento de Santo Tomás de Tordesilhas, 

localizado na região onde ela cresceu e com o qual, provavelmente, desenvolveu laços afetivos 

desde a infância. A instituição foi favorecida em 22 de abril de 1525 com uma esmola de 8 mil 

maravedis, feita ao Frei de Cristóvão de Salamanca.193 Nova doação foi feita em 13 de abril de 

1529 no valor de 17.600 réis, dos quais 8 mil deveriam ser destinados para as missas e o restante 

para esmolas ao convento.194 Não há registros de outras doações ao longo das décadas de 1530 

e 1540 para esse convento. No entanto, o alvará de 1552, novamente no valor de 17.600 réis, 

pontuava a frequência da esmola, repassada anualmente.195 É possível, portanto, que a esmola 

ao convento de Santo Tomás de Tordesilhas tenha sido dada por mais de uma década, ao 

considerarmos a correspondência entre os valores repassados nos alvarás de 1529 e de 1552. 

Instituições de além-mar também foram favorecidas neste mesmo ano, como o convento 

de São Francisco, nos Açores, que recebeu duas doações, a primeira em 1 de março196 e a 

segunda em 11 de março de 1525, 197 respectivamente nos valores de 2 mil e 200 mil maravedis 

para acabar as obras da instituição. As doações para mosteiros e conventos localizados fora de 

Portugal foram sistematizadas no quadro abaixo.  

 

Quadro 1 – Instituições religiosas no estrangeiro beneficiadas por D. Catarina (1525-1557) 

 
192 Mandado da rainha a Gabriel Calderon, seu tenente de tesoureiro, para que pague a Diogo Álvares de Córdova 

25 ducados para os dar à abadessa de S. Domingos de Caleruega, para se fazerem os claustros do mesmo 

mosteiro. ANTT, CC, Parte 1, Maço 31, Doc. 128. 
193 Alvará da rainha para se dar a Frei Cristóvão de Salamanca 8.000 maravedis de esmola para o Convento de 

Santo Tomás de Tordesilhas, de 22 de abril de 1525. ANTT, CC, Parte 1, Maço 32, Doc. 34.  
194 Alvará da rainha para se dar a Frei Cristóvão de Salamanca da Ordem de São Domingos 17.600 réis, 8.000 réis 

para missas e 9.600 réis de esmola ao seu convento de Tordesilhas, de 13 de abril de 1529. ANTT, CC, Parte 1, 

Maço 42, Doc. 91. 
195 Alvará da rainha D. Catarina para se dar aos padres do Convento de Santo Tomás da Vila de Tordesilhas 17.600 

réis de esmola, de 01 de fevereiro de 1552. ANTT, CC, Parte 1, Maço 87, Doc. 80. 
196 Alvará da rainha para se dar a Isabel Fernandes 2.000 maravedis de esmola para se acabar o convento da Ordem 

de São Francisco em uma das ilhas dos Açores, de 1 de março de 1525. ANTT, CC, Parte 1, Maço 32, Doc. 6.  
197 Alvará da rainha para se dar a Isabel Fernandes 200 mil maravedis para acabar o convento de S. Francisco nos 

Açores, de 11 de março de 1525. ANTT, CC, Parte 1, Maço 32, Doc. 3. 

Ano Valor 
Valor de 

Referência 
Favorecido Justificativa 

06 jan. 1525 25 ducados 37.500 réis Abadessa/Mosteiro 

Doação para obra dos claustros do 

Mosteiro de São Domingos de 

Calernega 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Se nos ativéssemos apenas aos dados da documentação encontrada e descrita acima 

faríamos uma análise apressada, por conta do grande intervalo existente entre 1529 e 1552 nos 

documentos encontrados no CC. Supor que durante todo esse período a rainha deixara de fazer 

doações para instituições religiosas fora de Portugal é pouco plausível, sobretudo ao 

considerarmos o valor simbólico que possuíram, mas também a centralidade das doações régias 

para a manutenção das instituições religiosas. É mais sensato imaginar, portanto, que a 

documentação se perdeu ou que esteja espalhada em outros fundos, aos quais não tivemos 

acesso ou conhecimento. 

As esmolas e atividades de patronato de D. Catarina em relação aos conventos e 

mosteiros portugueses, de igual modo, devem ter se iniciado em 1525, embora os fundos 

consultados possuam registros apenas a partir do ano de 1527. De toda forma, identificamos 

Ano Valor 
Valor de 

Referência 
Favorecido Justificativa 

01 mar. 1525 
2 mil 

maravedis 
1.000.000 réis Isabel Fernandes 

Doação para acabar o convento de 

São Francisco nos Açores 

11 mar. 1525 
200 mil 

maravedis 
100.000.000 réis Isabel Fernandes 

Doação para acabar o convento de 

São Francisco nos Açores 

22 abril 1525 
8.000 

maravedis 
4.000.000 réis 

Frei Cristovão de 

Salamanca 

Esmola para o Convento de Santo 

Tomás de Tordesilhas 

13 abr. 1529 17.600 réis 17.600 réis 

Frei Cristóvão de 

Salamanca, da Ordem 

de São Domingos ao seu 

Convento de 

Tordesilhas 

8 mil réis para missas 

 

9.600 reis para esmolas 

13 abr. 1552 17.600 réis 17.600 réis 

Religiosos do Convento 

de S. Tomás de 

Tordesilhas 

Esmola para o Convento de Santo 

Tomás de Tordesilhas 

27 jan. 1553 17.600 réis 17.600 réis 

Religiosos do Convento 

de S. Tomás de 

Tordesilhas 

Esmola para o Convento de Santo 

Tomás de Tordesilhas 

21 abril 1554 17.600 réis 17.600 réis 

Religiosos do Convento 

de S. Tomás de 

Tordesilhas 

Esmola para o Convento de Santo 

Tomás de Tordesilhas 

07 fev. 1555 17.600 réis 17.600 réis 

Frei de Santo André, 

religioso do mosteiro de 

Santo Tomás de 

Tordesilhas 

Esmola para o Convento de Santo 

Tomás de Tordesilhas 

24 jan. 1556 17.600 réis 17.600 réis 

Frei de Santo André, 

religioso do mosteiro de 

Santo Tomás de 

Tordesilhas 

Esmola para o Convento de Santo 

Tomás de Tordesilhas 



 

101 

 

uma grande quantidade de esmolas relativamente pequenas e pontuais, inferiores a 10 mil réis, 

entregues por D. Catarina nos seus anos iniciais em Portugal. Foi o caso, por exemplo, das 

esmolas feitas ao Convento de Santa Cristina, em Montemor-o-Velho, no valor de 2 mil réis198 

e ao Convento da Conceição de Matosinhos, no valor de 4 mil réis,199 ambas em 1527; das 

esmolas feitas ao guardião e aos frades do Convento de São Francisco em Santarém em 1528, 

no valor de 4 mil réis200 e da esmola de 2 mil réis ao prior e aos frades do Mosteiro de São 

Domingos, em Benfica.201 É provável que tal prática tenha continuado até a década 1550 – 

embora com valores um pouco maiores –, a julgar pelos registros do período, como a esmola 

de 6 mil réis feita ao Convento de São Francisco de Faro, em dezembro de 1555202 e a realizada 

ao Mosteiro de Santa Ana de Leiria, no mesmo valor de 6 mil réis, em fevereiro de 1557.203  

Se algumas esmolas eram dadas sem justificativa expressa na documentação, outras, por 

sua vez, eram direcionadas para uma questão específica, geralmente uma urgência apresentada 

pelo cotidiano de conventos e mosteiros ou uma despesa anual, embora de pequena monta. Foi 

o caso, por exemplo, dos 3 mil réis doados ao Convento da Cidade de São Francisco em Lisboa 

para as toalhas,204 de outros 3 mil réis doados às freiras do Convento de Jesus de Setúbal para 

pagarem o físico,205 e da esmola de 2 mil réis dada anualmente ao Mosteiro de Santa Ana de 

Leiria para compra de frutas secas,206 como é possível observar no quadro seguinte: 

 

 
198 Alvará da rainha para se dar ao convento de Santa Cristina 2.000 reis, de 25 de outubro de 1527. ANTT, CC, 

Parte 1, Maço 37, Doc. 141. 
199 Alvará da rainha para se dar 4.000 réis de esmola ao Convento da Conceição de Matosinhos, de 28 de novembro 

de 1527. ANTT, CC, Parte 1, Maço 38, Doc. 19. 
200 Mandado por que a rainha ordena a Diogo de Salema dê ao guardião e frades do Convento de S. Francisco de 

Santarém 4.000 réis de que lhe faz esmola, de 04 de maio de 1528. ANTT, CC, Parte 1, Maço 39, Doc. 140. 
201 Mandado por que a rainha ordena a Diogo Salema, seu tesoureiro, que dê 2.000 réis de esmola ao prior e frades 

de S. Domingos de Benfica, de 12 de dezembro de 1530. ANTT, CC, Parte 1, Maço 46, doc. 29. 
202 Alvará da rainha para se dar ao convento de S. Francisco, da cidade de Faro, 6.000 réis de esmola, de 04 de 

dezembro de 1555. ANTT, CC, Parte 1, Maço 97, Doc. 23. 
203 Alvará da rainha para se dar às freiras de Santa Ana de Leiria 6 mil réis de esmola, de 04 de fevereiro de 1557. 

ANTT, CC, Parte 1, Maço 100, Doc. 92. 
204 Alvará da rainha para se dar ao Convento de São Francisco da cidade 3.000 réis de esmola, de 21 de dezembro 

de 1528. ANTT, CC, Parte 1, Maço 41, Doc. 140. 
205 Alvará por que a rainha mandou que os seus contadores levassem em conta ao tesoureiro 3.000 réis, que por 

seu mandado dera por esmola às freiras de Jesus de Setúbal para pagarem ao físico, de 17 de abril de 1529. 

ANTT, CC, Parte 1, Maço 42, Doc. 97. A julgar pelos alvarás existentes para a década de 1550, é possível afirmar 

que a esmola para pagamento do físico tenha sido constante. Para tanto, ver os seguintes documentos: Mandado 

da rainha ao seu tesoureiro dar à abadessa do Mosteiro de Jesus de Setúbal 3.000 réis de esmola, de 15 de julho 

de 1550. ANTT, CC, Parte 1, Maço 84, Doc. 102; Alvará da rainha para se dar às religiosas do Mosteiro de Jesus 

de Setúbal 3.000 réis de esmola. ANTT, CC, Parte 1, Maço 88, Doc. 9. 
206 O alvará era bastante específico no tocante às frutas a serem compradas: “três arroubas de passas e três de figuo 

e seis alqueires damendoas”, bem como a periodicidade anual da esmola. Alvará da rainha para se dar ao 

Mosteiro de Santa Ana de Leiria 2.000 réis de esmola para compra de fruta seca. ANTT, CC, Parte 1, Maço 84, 

Doc. 10. 
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Quadro 2 – Instituições religiosas beneficiadas por D. Catarina em Portugal com valor de até 

10.000 réis ou mercadorias (1525-1557) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ano  Valor Valor de referência Favorecido Justificativa 

29 jul. 1527 3.000 réis 3.000 réis 
Mosteiro de Jesus de 

Setúbal 
Mercê 

25 out.1527 2.000 réis 2.000 réis 
Convento de Santa 

Cristina 
Esmola 

28 nov. 1527 4.000 réis 4.000 réis 
Convento da Conceição 

de Matosinhos 
Esmola 

04 maio 1528 4.000 réis 4.000 réis 

Guardião e Frades do 

Convento de São 

Francisco em Santarém 

Esmola 

21 dez. 1528 3.000 réis 3.000 réis 
Convento de São 

Francisco de Lisboa 
Esmola 

17 abril 1529 3.000 réis 3.000 réis 
Freiras de Jesus de 

Setúbal 

Esmola para pagarem 

ao físico 

02 nov. 1530 1.000 réis 1.000 réis 
Freira de Santa Maria 

de Évora 
Esmola 

12 dez. 1530 2.000 réis 2.000 réis 

Prior e Frades do 

Convento de São 

Domingos de Benfica 

Esmola 

11 dez. 1539 3.200 réis 3.200 réis 

Frei André de 

Olivença, para despesas 

do Convento do Vale 

Benfeito  

Doação 

23 abril 1552 3.000 réis 3.000 réis 
Religiosas do Mosteiro 

de Jesus de Setúbal 
Esmola 

09 maio 1554 3.000 réis 2.000 réis Frei Sebastião 

Esmola para as obras 

do convento de Vale 

Benfeito 

04 dez. 1555 6.000 réis 6.000 réis 

Convento de S. 

Francisco da cidade de 

Faro 

Esmola 

04 fev. 1557 6.000 réis 6.000 réis 
Freiras do Convento de 

Santa Ana de Leiria 
Esmola 
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As esmolas de pequeno valor, seja para serem gastas de acordo com o que era 

conveniente, seja para cobrirem despesas do cotidiano de conventos e mosteiros, resultavam 

numa diversidade de situações nas quais os frutos da caridade de D. Catarina eram necessários, 

valorizados e constantemente relembrados. A compreensão da liberalidade, como vimos, 

incluía a doação de pequenos valores, o que implicava, por sua vez, na manutenção constante 

da esmola, reforçando assim os laços simbólicos entre a rainha e essas instituições.  

D. Catarina fazia também constantes doações em gêneros alimentícios, como sardinhas, 

pescadas, atuns, trigo e cevada aos mosteiros e conventos. Instituições de diferentes regiões do 

país receberam várias vezes ao ano um moio de trigo e um de cevada, pagos do almoxarifado 

das vilas de Alenquer, Sintra e Faro, terras da rainha. Foi o caso do Convento de São Francisco 

de Alenquer207 e do Convento de Mato da Ordem de São Jerônimo,208 que receberam um moio 

de trigo e de cevada, pagos com as rendas do almoxarifado de Alenquer. O Mosteiro de Nossa 

Senhora de Penha Longa209 e o de Nossa Senhora da Pena210 receberam a mesma doação, por 

conta das rendas de Sintra, como podemos observar no quadro seguinte: 

 

Quadro 3 - Instituições religiosas em Portugal beneficiadas por gêneros alimentícios doados por 

D. Catarina para instituições religiosas em Portugal (1525-1557) 

Ano  Valor Valor de referência Favorecido Justificativa 

18 jul. 1554 

Um moio de 

trigo e outro de 

cevada 

Indeterminado 
Convento de Nossa 

Senhora da Pena 
Esmola 

18 jul. 1554 

Um moio de 

trigo e outro de 

cevada 

Indeterminado 
Mosteiro do Mato, da 

ordem de S. Jerónimo 
Esmola 

24 maio 1555 
Um moio de 

trigo 
Indeterminado 

Religiosos do Convento 

de S. Francisco de 

Alenquer 

Mercê 

12 fev. 1556 
Um moio de 

trigo 
Indeterminado 

Mosteiro de São 

Francisco de Alenquer 
Esmola 

02 jul. 1556 

Um moio de 

trigo e outro de 

cevada 

Indeterminado 

Religiosos do convento 

do mato da ordem de S. 

Jerônimo 

Esmola 

 
207 Alvará por que a rainha ordenando almoxarife das rendas da vila de Alenquer para, do rendimento delas, dar 

ao prior do Convento de S. Francisco da dita vila um moio de trigo e outro de cevada, de que lhe fez esmola, de 

12 de junho de 1550. ANTT, CC, Parte 1, Maço 84, Doc. 72. 
208 Mandado da rainha ao almoxarife das rendas da vila de Alenquer para que, do rendimento delas dar ao prior do 

Convento do Mato da Ordem de São Jerônimo um moio de trigo e outro de cevada, de que lhe fez esmola, de 18 

de junho de 1550. ANTT, CC, Parte 1, Maço 84, Doc. 75. 
209 Alvará da rainha para se dar ao Mosteiro da Penha Longa um moio de cevada de esmola, de 24 de outubro de 

1550. ANTT, CC, Parte 1, Maço 85, Doc. 98. 
210 Alvará da rainha para se dar de esmola ao mosteiro de Nossa Senhora da Pena um moio de trigo e outro de 

cevada, de 17 de outubro de 1550. ANTT, CC, Parte 1, Maço 85, Doc. 75. 
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Ano  Valor Valor de referência Favorecido Justificativa 

02 jul. 1556 

Um moio de 

trigo e outro de 

cevada 

Indeterminado 

Mosteiro de Nossa 

Senhora da Penha da 

Ordem de S. Jerónimo 

Mercê 

14 ago. 1556 
Um moio de 

cevada 
Indeterminado 

Mosteiro de Nossa 

Senhora da Pena Longa 
Esmola 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Havia, portanto, uma dinâmica de valorização do poder real, ao intervir na 

administração das finanças locais, retirando as rendas para pagamento das esmolas dos próprios 

fundos das cidades onde estavam localizadas as instituições. Além disso, a doação de alimentos 

possuía um significado especial: se Deus provia o alimento espiritual, era a monarquia a 

responsável pelo alimento terreno para que os religiosos e religiosas seguissem suas obras. 

A profusão das esmolas de pequeno valor e de gêneros alimentícios não impediu, 

entretanto, que doações de maior quantia fossem dadas de igual modo. No entanto, pela 

documentação encontrada, todas elas tinham um fim específico. Foi o caso, por exemplo, das 

doações realizadas entre os anos de 1556211 e 1557212 para o mosteiro Madre de Deus de 

Xabregas, para onde D. Catarina posteriormente se retirou nos últimos anos de vida. No período 

em questão, foram feitas esmolas de valores que variaram de 40 a 200 mil réis para a fonte 

d´água que se construía no mosteiro. Edificado em 1509 nos arredores de Lisboa pela rainha D. 

Leonor, viúva de D. João II, este mosteiro consolidou-se como uma das mais destacadas 

instituições religiosas femininas do reino e objeto de devoção de várias rainhas de Portugal. 

Nele foram sepultadas a própria D. Leonor e a rainha D. Maria, mãe de D. João III, além de 

muitas mulheres da nobreza portuguesa no século XVI213.  

 
211 Alvará da rainha para se dar a abadessa do Mosteiro de Nossa Senhora da Madre de Deus de Lisboa 40.000 réis 

de esmola, de 23 de maio de 1556. (CC, 1, 98, 70) e Alvará da rainha D. Catarina pelo qual ordena aos contadores 

de sua casa que levem em conta a Álvaro Lopes, seu tesoureiro, 200.000 réis que, por ordem da dita senhora, 

deu às freiras da Madre de Deus de Xabregas, de que lhes faz esmola para a condução da água para o seu 

mosteiro, de 18 de novembro de 1556. ANTT, CC, Parte 1, Maço 99, Doc. 154. 
212 Para o ano de 1557, foram encontrados os documentos: Alvará da rainha para se levar em conta ao seu 

tesoureiro, Álvaro Lopes, 200.00 réis que a dita senhora mandou dar de esmola às freiras de Madre de Deus em 

Xabregas, para se trazer água da fonte à dita casa, de 04 de maio de 1557. ANTT, CC, Parte 1, Maço 101, Doc. 

36; e Alvará da rainha para seus contadores levarem em conta aos herdeiros de Álvaro Lopes, 200.000 réis de 

esmola as freiras da Madre de Deus, de 04 de dezembro de 1557. ANTT, CC, Parte 1, Maço 102, Doc. 35. 
213 SOUSA, Ivo Carneiro. A Rainha D. Leonor (1458-1525): A Rainha D. Leonor e a experiência Espiritual das 

Clarissas Coletinas do Mosteiro da Madre de Deus de Lisboa (1509-1525). Via Spiritus: Revista de História da 

Espiritualidade e do Sentimento Religioso. Centro de Investigação Transdisciplinar e Cultura: Porto, 1994 p 23. 

Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/10688/2/3445000067723.pdf. Acesso em: 04 

ago. 2019. 
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No caso de D. Catarina, é provável que ela tenha realizado outras doações ao Mosteiro 

da Madre de Deus, haja vista o caráter fragmentário da documentação, mas também a 

preocupação constante da rainha até os seus últimos dias com a questão do provimento das 

águas, revelada por meio do seu codicilo, no qual afirmava que: 

 

Considerando o muito, que importa aos Mosteiros, especialmente de 

Religiosas, terem agoa dentro de sua clausura, e que da que mandei trazer ao 

Mosteiro da madre de Deus há temor de se perder; como já começou, não se 

refazendo os aqueductus, por onde a dita agoa vem, mando polla obrigação, e 

muita devoção que ao dito Mosteiro tenho, que se ao tempo de meu 

falecimento os não tiver mandado rafazer, se gaste na dita obra de minha 

Fazenda, ate a quantia de cinco mil cruzados.214 

 

A rainha demonstrava, portanto, estar a par das dificuldades que a questão implicava no 

cotidiano das freiras, apontando para outras doações feitas para solucionar o abastecimento de 

água e justificando a atenção que tivera com o convento como obrigação e fruto de sua devoção. 

Reiterava, assim, as representações de si própria como uma rainha caridosa, cristã e liberal. 

Outra circunstância na qual as esmolas superaram a quantia de 10.000 réis referiu-se à 

reforma e construção de mosteiros e conventos. Foi o caso, por exemplo, das esmolas feitas 

para a construção do Mosteiro do Vale do Benfeito, em Óbidos, cuja edificação foi ordenada 

por D. Catarina em 1534 a pedido dos religiosos de Peniche, localidade próxima às terras da 

rainha. Os registros de esmolas para essa instituição no CC limitam-se às décadas de 1550 e 

1560,215 embora seja possível supor que a prática fosse anterior, tendo em vista o protagonismo 

da rainha ao doar as terras e ordenar a construção do prédio monástico. Para a década de 1550, 

há alvarás de esmolas destinadas às obras do mosteiro relativos aos anos de 1550,216 1552,217 

 
214 Testamento da Rainha D. Catarina. In: SALGADO, José Abílio; SALGADO, Anastásia Mestrinho. O Espírito 

Das Misericórdias: Nos Testamentos de D. Leonor e de Outras Mulheres da Casa de Avis. Lisboa: Comissão 

Para As Comemorações Dos 500 Anos Das Misericórdias, 1999. p. 130- 131. 
215 Há dois documentos do final da década de 1530 com registros de pagamento de pessoal para retirada de pedras 

para a construção do mosteiro bem como despesas com a obra em si, mas que não são caracterizados na 

documentação como esmola. Para o primeiro exemplo, ver o Mandado da rainha D. Catarina para Manuel Lopes, 

cavaleiro da sua casa e vedor das obras do Mosteiro que foi em Vale Bemfeito, dar a Pero Fernandes, morador 

na vila de Óbidos, 2.000 réis por o serviço que faz de acarretar pedra para o mesmo mosteiro, de 20 de janeiro 

de 1538. ANTT, CC, Parte 1, Maço 60, Doc. 75. Para o segundo caso, ver o Mandado de D. João III para Gonçalo 

Fernandes do dinheiro que é obrigado a dar à rainha entregue a Manuel Lopes, almoxarife das obras do Mosteiro 

de Vale Bemfeito, mil cruzados para despesas das mesmas obras, de 21 de fevereiro de 1538. ANTT, CC, Parte 

1, Maço 60, Doc. 12. 
216 Alvará da rainha para se dar a frei Sebastião para as obras do Mosteiro de Vale Benfeito, 200.000, de 8 de julho 

de 1550. ANTT, CC, Parte 1, Maço 85, Doc. 76. 
217 Conhecimento por que recebeu o padre Frei Sebastião do tesoureiro da rainha 100.000 réis, que a dita senhora 

mandou dar para as obras do mosteiro de Vale Benfeito, de 21 de outubro de 1552. ANTT, CC, Parte 1, Maço 

243, Doc. 66. 
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1555,218 respectivamente nos valores de 200 mil réis, 100 mil réis e 200 mil réis. Já para a 

década de 1560, há documentos para os anos de 1566219 e 1569,220 nos valores de 200 mil réis 

e 100 mil réis. O alvará de 1566 apresenta um dado importante comparado aos anteriores: a 

frequência da esmola passaria a ser anual, enquanto durassem as obras do mosteiro, revelando, 

desse modo, a centralidade das esmolas da rainha na construção do prédio.  

O mosteiro dos frades capuchos da Ordem de São Francisco foi outra construção 

beneficiada pela rainha no ano de 1557, com uma esmola de 200 mil réis, feita para o início da 

construção em Caparica.221 No entanto, não foram encontradas outras esmolas para a edificação 

desse mosteiro, cujas obras tiveram início em 1558. Essa e os demais registros de doações 

citados acima foram sistematizados no quadro abaixo: 

 

 

Quadro 4 – Instituições religiosas beneficiadas por D. Catarina em Portugal com valor  

superior a 10.000 réis (1525-1557) 

Ano  Valor 
Valor de 

referência 
Favorecido Justificativa 

29 mar. 1530 200 ducados 300.000 réis 
Prioresa do Mosteiro do 

Salvador de Lisboa 

Esmola para ajuda na obra do 

coro 

08 jul. 1550 200.000 réis 200.000 réis Frei Sebastião 
Esmola para as obras do 

Mosteiro do Vale Benfeito 

08 out. 1550 200.000 réis 200.000 réis Frei Sebastião 
Esmola para as obras do 

Mosteiro do Vale Benfeito 

21 out. 1552 100.000 réis 100.000 réis Frei Sebastião 
Esmola para as obras do 

Mosteiro do Vale Benfeito 

07 out. 1555 200.000 réis 200.000 réis Frei Sebastião 
Esmola para as obras do 

Mosteiro do Vale Benfeito 

23 maio 1556 40.000 réis 40.000 réis 

Mosteiro de Nossa 

Senhora da Madre de 

Deus 

Esmola 

18 nov. 1556 200.000 réis 200.000 réis 
Freiras da Madre de 

Deus de Xabregas 

Esmola para a condução da 

água para o mosteiro 

 
218 Alvará da rainha D. Catarina para que Afonso de Zuniga, seu tesoureiro, entregue a Frei Sebastião, que tem 

cargo das obras do Mosteiro de Vale Benfeito 200.000 réis, de que faz mercê e esmola `a dita casa, para as suas 

obras na forma que no mesmo se declara, de 07 de outubro de 1555. ANTT, CC, Parte 1, Maço 96, Doc. 114. 
219 Alvará da rainha para se darem ao prior do convento de Vale Benfeito 200.000 réis que lhe mandava dar cada 

ano enquanto durassem as obras, de 22 de maio de 1566. ANTT, CC, Parte 1, Maço 107, doc. 129. 
220 Alvará da rainha D. Catarina para se entregar ao prior do Convento de Vale Benfeito da Ordem de São Jerônimo, 

100.000 réis de esmola para ajuda de suas obras, de 20 de maio de 1569. ANTT, CC, Parte 1, Maço 108, Doc. 

132. 
221 Alvará da rainha para se levar em conta ao seu tesoureiro, Álvaro Lopes, 200.000 réis que a dita senhora havia 

feito esmola aos frades capuchos da Ordem de São Francisco para principiarem um mosteiro da dita ordem, de 

04 de maio de 1557. ANTT, CC, Parte 1, Maço 101, Doc. 35. 
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Ano  Valor 
Valor de 

referência 
Favorecido Justificativa 

04 maio 1557 200.000 réis 200.000 réis 
Freiras da Madre de 

Deus de Xabregas 

Esmola para se trazer água da 

fonte à dita casa 

04 maio 1557 200.000 réis 200.000 réis 
Frades Capuchos da 

Ordem de São Francisco 

Esmola para principiarem um 

mosteiro da dita ordem 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O convento com o maior registro de doações e esmolas foi o de Nossa Senhora da 

Assunção, em Faro,222 trabalhado à parte nesse estudo exatamente por sua relevância. Com a 

construção ordenada pela rainha D. Leonor, esposa de D. João II e irmã de D. Manuel, o 

mosteiro foi beneficiado com o patrocínio dessa rainha, mas também com o de D. Catarina, que 

teve a posse das terras de Faro a partir de 1528 e que concluiu as obras da edificação em meados 

de 1560. Feito para sediar uma comunidade que seguia a Regra da Ordem de Santa Clara, cujo 

traço principal – seguindo os ensinamentos de São Francisco – era o voto de pobreza, o 

convento foi constantemente beneficiado com esmolas para sua construção. Os registros 

disponíveis fazem referência a doações realizadas nos anos de 1545,223 1550,224 1552,225 

1554,226 e 1556,227 totalizando quase 500 mil réis. Porém, como a retomada das obras teve início 

em 1529 e terminou apenas em 1565, é bastante provável que as esmolas para a construção 

desse prédio tenham ultrapassado significativamente os números relativos aos dados 

encontrados. Em relação às esmolas para a construção, observamos os seguintes registros no 

CC: 

 

 
222 Em 1491, Faro passou a compor as terras da rainha, sendo elevada à categoria de cidade em 1540, o que 

contribuiu para o seu crescimento físico e populacional. Ver: PAULO, Dália. O Convento de Nossa Senhora da 

Assunção: (des)construção da memória. 2007. Dissertação (Mestrado) - Departamento de História, Arqueologia 

e Património da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, Faro, 2007, p. 14 e 35. 
223 Mandado da Rainha para Pedro Álvares, seu almoxarife na cidade de Faro, do dinheiro que recebeu para o dar 

a Gregório Palermo, recebedor das obras do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, 358 cruzados por outros 

tantos que foram entregues a Diogo Salema, tesoureiro da Rainha, de 01 de dezembro de 1545. ANTT, CC, Parte 

1, Maço 77, Doc. 45. 
224 Alvará da rainha para se dar ao Mosteiro da Assunção de Faro 100.000 réis de esmola, de 28 de fevereiro de 

1550. ANTT, CC, Parte 1, Maço 83, Doc. 97. 
225 Alvará da rainha D. Catarina para se dar ao almoxarife das obras do Mosteiro de Nossa Senhora de Assunção 

de Faro, 200.000 réis de esmola para despesa das mesmas obras, de 16 de maio de 1552. ANTT, CC, Parte 1, 

Maço 88, Doc. 30. 
226 Alvará da rainha D. Catarina para se levarem em conta, a seu tesoureiro, 17.550 réis que despendeu na compra 

da madeira que foi para o Mosteiro de Assunção de Faro, de 31 de março de 1554. ANTT, CC, Parte 1, Maço 

92, Doc. 60; Alvará da rainha D. Catarina pra se levarem em conta, a seu tesoureiro, 1.600 réis que despendeu 

na compra da madeira que foi para o Mosteiro de Assunção de Faro, de 31 de março de 1554. ANTT, CC, Parte 

1, Maço 92, Doc. 61. 
227 Alvará da rainha para se dar as religiosas do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Faro, 151.266 réis e 

meio para as obras do dito mosteiro, de 27 de maio de 1556. ANTT, CC, Parte 1, Maço 98, Doc. 72. 
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Quadro 5 – Doações para as obras do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, em Faro 

Ano Valor 
Valor de 

Referência 
Favorecido Justificativa 

01 dez. 1545 358 cruzados 171.840 réis 

Gregório Palermo, recebedor 

das obras do Mosteiro de 

Nossa Senhora da Assunção 

Obras do Mosteiro de 

Nossa Senhora da Assunção 

28 fev. 1550 100.000 réis 100.000 réis 

Gregório Palermo, recebedor 

das obras do Mosteiro de 

Nossa Senhora da Assunção 

Obras do Mosteiro de 

Nossa Senhora da Assunção 

16 maio 1552 200.000 réis 200.000 réis 

Almoxarife das obras do 

Mosteiro de Nossa Senhora 

da Assunção de Faro 

Esmola 

31 mar. 1554 17.550 réis 17.550 réis 
Mosteiro de Assunção de 

Faro  

Doação para compra de 

madeira 

31 mar. 1554 1.600 réis 1.600 réis 
Mosteiro de Assunção de 

Faro  

Doação para compra de 

madeira 

27 maio 1556 151.266 réis 151.266 réis 
Mosteiro de Assunção de 

Faro 

Para as obras do dito 

mosteiro 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebemos pelos dados encontrados a existência de várias doações e esmolas com 

valores diversos para a construção desse mosteiro e que diziam respeito aos repasses para o 

recebedor das obras, Gregório Palermo, mas também para a compra de madeira, revelando o 

envolvimento da rainha nas diferentes etapas de construção do prédio. 

D. Catarina ainda dava anualmente uma esmola de 100 mil réis ao mosteiro, prática que 

durou, segundo a documentação encontrada, pelo menos durante as décadas de 1540228 e 

1550.229 Os alvarás autorizando repasses de dinheiro para esse período revelam o modo de 

pagamento desse montante, cujo valor a rainha “[...] pagaria aos quartéis, segundo Ordenança 

da minha casa”.230 Ao discorrer sobre o modo de pagamento dessa doação, ela fazia referência 

à existência de um documento interessante: as ordenanças da casa da rainha. Apesar de não 

termos encontrado informações a respeito, a suposta existência de um regulamento que 

prescrevia a atividade caritativa da rainha – passando provavelmente por seu esmoler-mor – 

 
228 Alvará da rainha D. Catarina para se dar à abadessa do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção da cidade de 

Faro 1000 réis de esmola, de 18 de maio de 1544. Idem, Parte 1, Maço 74, Doc. 101. 
229 Alvará da rainha para se dar ao Mosteiro da Assunção de Faro 100.00 réis de esmola, de 28.02.1550. ANTT, 

CC, Parte 1, Maço 83, Doc. 97; e Alvará da rainha D. Catarina para se dar às religiosas de Nossa Senhora da 

Assunção da cidade de Faro 100.000 réis de esmola pagos aos meses, de 01 de fevereiro de 1552. ANTT, CC, 

Parte 1, Maço 87, Doc. 77. 
230 Alvará da rainha D. Catarina para se dar às religiosas de Nossa Senhora da Assunção da cidade de Faro 100.000 

réis de esmola pagos aos meses, de 01 de fevereiro de 1552. ANTT, CC, Parte 1, Maço 87, Doc. 77. 
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contribui para ressaltar a importância da caridade como atividade régia, mas também sua 

associação constante e cuidadosa com essa prática.  

Além das esmolas anualmente repassadas ao mosteiro, a instituição foi favorecida com 

esmolas avulsas, de caráter pontual e cuja finalidade não ficou expressa na documentação, como 

as realizadas em 1520231 e 1550.232 Os registros de esmolas em moeda doadas para essa 

instituição – tanto os anuais como os avulsos – foram sistematizados no quadro abaixo: 

 

Quadro 6 - Esmolas em moeda feitas por D. Catarina ao Mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção em Faro (1525-1557) 
 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A despeito de não termos maiores informações sobre essas esmolas ao mosteiro, fica 

evidente que elas ultrapassaram substancialmente os valores destinados às outras instituições. 

Além dessas doações em moeda, registros constantes de esmolas de gêneros alimentícios233 

foram encontradas, sobretudo para a década de 1550: 

 

 
231 Mandado porque a rainha D. Catarina ordena que os contadores da sua casa levem em conta a Miguel de Zuñiga, 

seu estribeiro-mor, 45.150 réis que por ordem da mesma senhora se entregaram às freiras do Mosteiro da 

Assunção da cidade de Faro, com recibo de Frei Luís de Almeida, comissário da Côrte, de 12 de março de 1528. 

ANTT, CC, Parte 1, Maço 39, Doc. 76. 
232 Mandado que a rainha D. Catarina ordena para os contadores de sua fazenda levarem em conta a Afonso de 

Zuniga, 54.324 réis que despendeu na compra de 6 pipas de vinhos que se mandaram para a índia para que, do 

seu produto, paga a fazenda real o mais ser esmola para o mosteiro da assunção de faro. ANTT, CC, Parte 1, 

Maço 95, Doc. 62. 
233 Alvará da rainha para se dar ao Mosteiro da Assunção de Faro 20 milheiros de sardinhas, 10 dúzias de pescadas 

frescas e 2 dúzias de atuns de que lhe fazia esmola, de 28 de fevereiro de 1550. ANTT, CC, Parte 1, Maço 83, 

Doc. 96; Mandado pelo qual a rainha D. Catarina ordena a Álvaro Lopes, seu tesoureiro, dê ao Mosteiro de Nossa 

Senhora da Assunção de Faro, 20 milheiros de sardinha e 10 dúzias de pescadas, que lhe fez esmola, de 01 de 

fevereiro de 1552. ANTT, CC, Parte 1, Maço 87, Doc. 75; e Mandado por que a rainha D. Catarina ordena a 

Álvaro Lopes, seu tesoureiro, dê à abadessa e religiosas do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção da cidade 

de Faro, 24 atuns de que lhe fez esmola, de 01 de fevereiro de 1552. ANTT, CC, Parte 1, Maço 87, Doc. 79. 

Ano Valor Valor de Referência Favorecido Justificativa 

12 mar. 1528 45.150 réis 45.150 réis 

Freiras do Mosteiro da 

Assunção na cidade de 

Faro 

Esmola 

18 maio 1544 100.000 réis 100.000 réis 

Abadessa do Mosteiro 

de Nossa Senhora da 

Assunção da cidade de 

Faro 

Esmola 

01 fev. 1552 100.000 réis 100.000 réis 

Religiosas de Nossa 

Senhora da Assunção 

da cidade de Faro 

Esmola 
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Quadro 7 – Esmolas e doações feitas por D. Catarina em gêneros alimentícios ao Mosteiro de 

Nossa Senhora da Assunção em Faro (1525-1557) 

Ano Valor Valor de Referência Justificativa 

28 fev. 1550 

20 milheiros de sardinhas, 

10 dúzias de pescadas e 2 

dúzias de atuns 

Indeterminado Esmola 

01 fev. 1552 
20 milheiros de sardinhas e 

10 dúzias de pescadas 
Indeterminado Esmola 

01 fev. 1552 24 atuns Indeterminado Esmola 

 

10 fev. 1552 4 moios de sal Indeterminado 

 

Esmola 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As doações de gêneros alimentícios a esse convento parecem ter sido maiores e mais 

diversas – a julgar pela documentação que encontramos - , quando comparadas com aquelas 

feitas às outras instituições religiosas e descritas no quadro 3, já que esse mosteiro recebeu 

sardinhas, pescadas e atuns, enquanto aos demais a esmola restringiu-se, muitas vezes, ao trigo 

e à cevada.  

As relações entre D. Catarina e o Convento de Nossa Senhora da Assunção excederam 

o patrocínio de retomada e conclusão das obras da edificação. A rainha foi constantemente 

solicitada para que intercedesse junto ao rei nas demandas do convento. Foi o caso em 1548, 

quando a abadessa Soror Brites Godinha enviara missiva à rainha solicitando sua intervenção 

junto ao rei na compra de umas casas próximas ao mosteiro.234 Há também pedidos de mercê 

de perdão para uma “preta, pobre e velha com achaques”, feito também por parte da abadessa 

do referido mosteiro.235 A própria rainha interveio na administração do mosteiro em 1549, 

quando a prioresa estivera doente, solicitando à outra religiosa que o governasse durante esse 

tempo. O fato demonstrava, portanto, as relações estreitas entre D. Catarina e esse convento, 

por intermédio de sua interferência em assuntos internos da instituição.236  

 
234 Carta da Abadessa Soror Brites Godinha, pedindo que a rainha obtivesse do rei a compra de umas casas para o 

dito mosteiro, de 07 de março de 1548. ANTT, CC, Parte 1, Maço 80, Doc. 48. Há um documento de 1553 dando 

conhecimento de duas casas que a rainha comprou para o mosteiro, mas não é possível saber se tratava das 

mesmas casas. Conhecimento por que consta estar entregue ao Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção da 

cidade de Faro 2 casas, que a rainha comprou a Braz Fernandes por 130.000 réis, e confirmação de autenticidade 

de documento, de 05 de maio de 1553. ANTT, CC, Parte 1, Maço 243, Doc. 138. 
235 Carta da abadessa do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção da cidade de Faro em que pede à rainha o perdão 

do degredo de uma preta que está presa pois é pobre, velha e com achaques e ter já servido no dito mosteiro e 

não ter parte que acuse e nisto lhe fará Vossa Alteza muita mercê e honra, de 27 de setembro de 1548. ANTT, 

CC, Parte 1, Maço 81, Doc. 61. 
236 Carta da rainha para Soror Filipa em que lhe disse como a abadessa do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção 

de Faro estava muito doente e lhe rogava, que quisesse governar o dito mosteiro, enquanto a dita abadessa não 

melhorava, de 24 de janeiro de 1549. ANTT, CC, Parte 1, Maço 82, Doc. 28. 
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De todo modo, as esmolas de D. Catarina aos mosteiros constituíram uma prática 

tradicional das rainhas e fidalgas portuguesas ao longo dos séculos. Exatamente por isso, os 

conventos eram considerados espaços privilegiados para o patrocínio e a esmola das rainhas, 

servindo tanto a fins caritativos quanto políticos. Assim, aliando interesses políticos e pessoais, 

D. Catarina privilegiou conventos e mosteiros franciscanos, dominicanos e jerônimos, seja em 

Espanha, seja em Portugal. Foi o caso, por exemplo, das doações citadas ao Convento de Santo 

Tomás de Tordesilhas e de Caleruega, na Espanha, ambos seguidores de São Domingos.  

Política semelhante foi adotada para as instituições portuguesas: o convento de Santa 

Cristina em Montemor-o-Velho; o de Nossa Senhora da Conceição, em Matosinhos; o de São 

Francisco em Lisboa, Santarém, Faro e Alenquer; o Mosteiro Madre de Deus de Xabregas e o 

de Nossa Senhora de Assunção, em Faro, eram todos de orientação franciscana ou clarissa. Por 

sua vez, o mosteiro de São Domingos, em Benfica; o de Santa Ana e o de Leiria eram de 

orientação dominicana. Finalmente, o Mosteiro do Vale do Benfeito, em Óbidos; o Convento 

de Mato, em Alenquer; e os mosteiros de Nossa Senhora da Penha Longa e Mosteiro Nossa 

Senhora da Pena, em Sintra, seguiam a Ordem dos Jerônimos.  

A disposição de D. Catarina ao beneficiar mosteiros e conventos franciscanos e 

beneditinos provavelmente esteve relacionada com sua formação religiosa, tendo em vista o 

fato de seu mestre ter sido, durante toda sua formação inicial, o franciscano Juan de Ávila, 

também confessor da rainha D. Joana, sua mãe.237 Além disso, a rainha fora criada bem próximo 

ao Convento de Santa Clara, em Tordesilhas, de orientação expressamente franciscana, o que 

provavelmente contribuiu para sua aproximação com essas instituições em Portugal238 e a 

manutenção dos vínculos que já possuía anteriormente com as de Espanha.  

Por outro lado, as esmolas realizadas aos mosteiros jerônimos vinculavam-se às 

monarquias portuguesa e espanhola, tendo em vista a importância que essa ordem adquiriu na 

Península Ibérica e o patrocínio régio com o qual foi privilegiada pelas duas coroas. No caso 

português, desde D. Manuel a Ordem dos Jerônimos passou a contar efetivamente com o apoio 

régio, expresso por intermédio do pedido feito por esse monarca para a construção de doze 

 
237 BUESCU, Ana Isabel. Catarina de Áustria..., op. cit., p. 46.  
238 No caso português, a presença dos franciscanos e dominicanos junto à corte, nomeadamente como confessores 

de reis e rainhas, ocorreu desde Sancho II, cujo confessor foi o franciscano Fr. Jácome. Nesse sentido, de acordo 

com o historiador português João Francisco Marques, a influência franciscana e dominicana na corte portuguesa 

“mostrava-se, assim, sólida e larga, como o testemunham os não pouco capelães, pregadores, diplomatas e 

juristas que, dentre esses religiosos, as dinastias afonsina e de Avis, elegeram para servi-las.”. Ver: MARQUES, 

João Francisco. Franciscanos e Dominicanos Confessores dos Reis Portugueses das duas Primeiras Dinastias. 

Espiritualidade e Política. Revista da Faculdade de Letras-Línguas e Literaturas. Porto: Universidade do Porto, 

1993, p. 55. Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/8336/2/artigo8031.pdf>. Acesso 

em: 17 ago. 2019. 
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mosteiros, de Portugal a Roma.239 A proteção da rainha aos jerônimos, portanto, inseria-se no 

quadro de doações, esmolas e patrocínios realizados pelas duas monarquias ao qual a rainha 

vinculava-se, expressando, desse modo, sua pertença dinástica e seus vínculos matrimoniais. 

Percebe-se, portanto, que a atividade caritativa de D. Catarina aos conventos e mosteiros 

foi intensa durante os anos nos quais fora rainha consorte de Portugal, dotando não apenas 

instituições portuguesas, mas também espanholas e nos domínios ultramarinos. Se dela era 

esperado, como rainha portuguesa, esse tipo de postura, observamos, entretanto, uma política 

cujos beneficiários eram, em grande parte, ordens religiosas com as quais possuía vínculos 

pessoais – caso dos conventos franciscanos e dominicanos – e dinásticos, como os jerônimos.  

Suas esmolas também abarcaram particulares de grupos sociais diversos, como 

freiras;240 viúvas pobres;241 viúvas de funcionários que serviram à rainha Leonor;242 

funcionários que serviam a própria rainha;243 quitas feitas em forma de esmolas;244 mulheres;245 

homens;246 entradas de mulheres em conventos e doação para auxílio de matrimônios. Os 

documentos, entretanto, não dão maiores detalhes a respeito das pessoas favorecidas, dos 

grupos sociais aos quais pertenciam e tampouco das circunstâncias que teriam levado a rainha 

 
239 SANTOS, Cândido. Os monges de S. Jerônimo em Portugal na época do Renascimento. Lisboa: Instituto de 

Cultura e Língua Portuguesa, 1984, p. 16. Disponível em <https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/19767/2/candidodossantos2000082662.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2019. 
240 Alvará porque a rainha mandou dar ao Padre Cristóvão, frade de São Domingos, 10 cruzados para entregar a 

D. Ana de Mendonça, freira do Mosteiro de Tordesilhas, de que lhe fazia esmola, de 25 de abril de 1526. ANTT, 

CC, Parte 1, Maço 34, Doc. 38; e Mandado da rainha para os contadores levarem em conta a Diogo Salema, seu 

tesoureiro, 9.000 réis que despendeu por seus mandados verbais, a saber, 8.000 réis a João Cariaço, criado da 

rainha mãe, e mil réis a Inês Fernandes, freira de Santa Marta de Évora, que faz a dita quantia, de 22 de novembro 

de 1530. ANTT, CC, Parte 1, Maço 46, Doc. 14. 
241 Alvará da rainha D. Catarina para o seu tesoureiro dar a Isabel Pais, viúva, 40.000 réis de mercê e esmola, de 

20 de fevereiro de 1554. ANTT, CC, Parte 1, Maço 91, Doc. 128. 
242 Mandado da rainha por que manda a Diogo Salema, seu tesoureiro, dê a Isabel da Gama, mulher de João 

Cordeiro, reposteiro que foi da rainha D. Leonor, 2.000 réis de que lhe faz esmola, de 31 de outubro de 1530. 

ANTT, CC, Parte 1, Maço 46, Doc. 13. 
243 Alvará da rainha D. Catarina em que manda a Diogo Salema, seu tesoureiro, dar a Sebastião, Pereira, seu moço 

de estrebaria, 2.000 réis de que lhe faz mercê e esmola atendendo à sua necessidade, de 04 de setembro de 1530. 

ANTT, CC, Parte 1, Maço 45, Doc. 117; Alvará da rainha D. Catarina para se darem a João Talaveira, porteiro 

das damas, 3.000 réis por esmola, de 12 de setembro de 1553. ANTT, CC, Parte 1, Maço 91, Doc. 11. 
244 Mandado da rainha para Pero de Gouveia, almoxarife de Alenquer, para não executar Domingos Fernandes, 

lavrador, por 20 alqueires da jugada que ficou devendo o ano de 1544 por deles lhe fazer quita e esmola, de 12 

de janeiro de 1546. ANTT, CC, Parte 1, Maço 77, Doc. 69.; Alvará da rainha D. Catarina para Álvaro Lopes 

levar em conta a Duarte Rodrigues 30.000 réis de que lhe faz quita e esmola, de 05 de junho de 1551. ANTT, 

CC, Parte 1, Maço 86, Doc. 68; Mandado da rainha D. Catarina para os seus contadores levarem em conta a 

Álvaro Lopes, seu tesoureiro, 13.720 réis por ter feito quita deles a Diogo Barbosa, de 15 de junho de 1555. 

ANTT, CC, Parte 1, Maço 95, Doc. 93. 
245 Alvará da rainha para que o seu almoxarife de Silves desse a Isabel Soares 10 cruzados de esmola, de 13 de 

dezembro de 1548. ANTT, CC, Parte 1, Maço 81, Doc. 110. 
246 Alvará da rainha D. Catarina em que manda a Álvaro Lopes dar a Mateus Rodrigues, mercador da cidade de 

Évora, 2.000 réis que lhe faz esmola, de 08 de outubro de 1550. Idem, Parte 1, Maço 85, doc. 78. 
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a dar esmolas a essas pessoas em específico, exceto no caso das escravas beneficiadas com 

alimentação.   

 

Quadro 8 – Esmolas feitas por D. Catarina a particulares (1525-1557) 

Ano Valor Valor de referência Favorecido Justificativa 

25 abr. 1526 10 cruzados 4.800 réis 
Padre Cristóvão, frade de 

São Domingos 
Esmola 

04 set. 1530 2.000 réis 2.000 réis 
Sebastião, Pereira, moço de 

estrebaria da rainha 

Mercê e esmola, 

atendendo à sua 

necessidade 

31 out. 1530 2.000 réis 2.000 réis 

Isabel da Gama, mulher de 

João Cordeiro, reposteiro 

que foi da rainha D. Leonor 

Esmola 

22 nov. 1530 9.000 réis 9.000 réis 
João Cariaço, criado da 

rainha mãe 
Esmola 

22 nov. 1530 1.000 réis 1.000 réis 
Inês Fernandes, freira de 

Santa Marta de Évora 
Esmola 

12 set. 1553 3.000 réis 3.000 réis 
João Talaveira, porteiro das 

damas 
Esmola 

12 jan. 1546 
20 alqueires da 

jugada247 
Indeterminado 

Domingos Fernandes, 

lavrador 

Esmola e quita de 

dívida de jugada 

 

05 jun. 1551 

 

30.000 réis 30.000 réis Duarte Rodrigues Esmola 

15 jun. 1555 13.720 réis 13.720 réis Diogo Barbosa 
Esmola e quita de 

dívida 

13 dez. 1548 10 cruzados 4.800 réis Isabel Soares Esmola 

08 out. 1550 2.000 réis 2.000 réis 

Mateus Rodrigues, 

mercador da cidade de 

Évora 

Esmola 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De todo modo, percebemos uma variedade de situações nas quais as esmolas, embora 

não correspondessem as atividades de misericórdia citadas anteriormente, eram consideradas 

como caridade, caso das destinadas às viúvas e ao auxílio no ingresso de mulheres nos 

 
247 Correspondia, no período, à terra que uma junta de bois poderia lavrar em um dia. Os reis reservavam para si 

esse direito, que era doado em determinadas circunstâncias. Ver: BLUTEAU, Raphael. Vocabulario Portuguez 

& Latino. v. 4. Disponível em: <http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/jugada>. Acesso em: 07 ago. 

2019.  
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conventos. A assistência às viúvas estendeu-se também àquelas de funcionários da rainha D. 

Leonor e aos próprios funcionários de D. Catarina, revelando uma preocupação com esse grupo, 

considerado vulnerável socialmente. Finalmente, as esmolas para mantimentos de escravos e 

as quitas feitas pela rainha aos mercadores – único grupo apontado na documentação – 

completam o quadro, evidenciando a abrangência das doações realizadas. 

Em uma sociedade extremamente cristã como a de Portugal de quinhentos, imersa em 

conflitos religiosos internos e testemunha de confrontos mais graves envolvendo protestantes e 

católicos, era esperado, como dito, que a rainha fosse católica e, portanto, que desse mostras 

públicas da sua fé. Ciente dessa faceta que compunha as concepções acerca da realeza feminina, 

D. Catarina cultivou a imagem de uma rainha caridosa e cristã, expressa por meio de sua 

assistência a instituições religiosas. Muito provavelmente elas eram, entretanto, fruto de um 

sentimento genuíno por parte da rainha, ao se considerar os testemunhos dos que conviveram 

com ela, suas preocupações testamentárias, mas principalmente, sua inserção numa sociedade 

cujo sentido último era dado pela narrativa cristã. Desse modo, como afirma Nuria Silleras-

Fernandez,248 ao analisar as atividades de esmola e patrocínio da rainha Maria de Luna, as 

esferas do secular, do sagrado, do público e do privado, não eram claramente separadas e 

serviam tanto a fins políticos como a fins espirituais.  

Ao ser e parecer católica, D. Catarina atendia aos interesses da monarquia e, mais 

importante ainda, dialogava com os imaginários políticos constituidores das ideias acerca do 

que significava ser rainha. Em um período em que a caridade estava em destaque e Jesus Cristo 

era visto como o messias dos pobres, e no contexto das reformas religiosas, era esperado de um 

bom regente católico demonstrações de misericórdia e liberalidade, às quais a rainha buscou 

corresponder. A caridade implicava, portanto, em um ganho simbólico que era reafirmado a 

cada esmola realizada. Por intermédio delas, comunicava-se constantemente a caridade e a 

religiosidade da rainha. A última, por fim, seria utilizada por D. Catarina de forma ainda mais 

política na conjuntura de 1560, como veremos adiante 

 

 

 

 

 

 
248 SILLERAS-FERNANDEZ, Nuria. Power, Piety and patronage in late medieval queenship: Maria de Luna. 

New York: Palgrave Macmillan, 2008, p. 121. 
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2.2 Representações iconográficas de D. Catarina e D. João III feitas por Antonio Moro 

 

Uma série de mecanismos fortaleceu a imagem dos reis e das rainhas no período 

moderno: os rituais de aclamação e de juramento da realeza; as bodas reais; as narrativas dos 

feitos em campos de batalha; os juramentos solenes e a construção de lugares e de artefatos de 

memória, como as crônicas e as pinturas régias.249 Por meio de tais dispositivos, a monarquia 

transformava o exercício do poder em poder representado. 

No caso dos retratos modernos, sua difusão nos séculos XIV e XV relacionou-se com o 

interesse maior pelo indivíduo e com o novo ideal cortesão renascentista. Nesse sentido, a arte 

passou a ser expressão de um poder cada vez mais centralizado, convertendo-se em 

representação das ideias políticas do período. Atendia, desse modo, a uma série de funções 

representativas, comemorativas e de legitimação política.250 

Como membro da dinastia Habsburgo e rainha de Portugal, D. Catarina ajustou-se a 

esse movimento desde cedo, quando fora retratada juntamente com os irmãos no díptico 

intitulado “Os seis filhos de Joana e de Filipe de Habsburgo” (Anexo A), datado de 1509251 

(atualmente integrando o acervo do Museu de Santa Cruz, em Toledo) e na xilogravura 

homônima produzida entre 1521 e 1525, que apresenta os filhos de D. Joana, então adultos252 

localizado em Amsterdã no Museu Rijksmuseum (Anexo B). Após tornar-se rainha, D. Catarina 

foi representada outras vezes, como no “Retrato de D. Catarina de Portugal personificando 

Santa Catarina”,253 de autoria de Domingos Carvalho (Anexo C) e pintado entre 1525 e 1527, 

à época do casamento com D. João III (atualmente a obra se encontra no Museu de Santa Cruz, 

 
249 FREITAS, Judite. O Estado em Portugal. Século XII – XVI. Modernidades Medievais. Lisboa: Alethéia 

Editores, 2011, p. 35-36. 
250 NIETO SORIA, Jose. Fundamentos ideologicos del poder real em Castilla. Madri: Eudema, 1988, p.26. 
251 A obra fora provavelmente encomendada pela própria D. Joana, visto que à época, todos os filhos que tinha 

estavam ausentes, exceto D. Catarina, então com dois anos. Tratava-se, portanto, de uma representação que na 

prática nunca ocorreu, mas que provavelmente serviria para que D. Joana vislumbrasse a possibilidade de reuni-

los. Ver: BUESCU, Ana Isabel. Catarina de Áustria..., op. cit., p. 128. 
252 Em ambas as representações, a composição é semelhante: os filhos de D. Joana e D. Filipe estão posicionados 

ao lado esquerdo e as filhas ao lado direito. Uma diferença central reside na idade dos representados, já que no 

díptico tratava-se de infantes e na xilogravura de homens e mulheres com destinos em grande parte consolidados: 

Carlos V já havia sido aclamado imperador e as infantas já haviam se casado, o que era indicado pelas coroas 

que carregavam. A exceção era, obviamente, D. Catarina, que ainda não havia contraído núpcias. Idem. 
253 Nesse quadro, a rainha surge com coroa na cabeça, espada na mão e vestida luxuosamente, embora sem 

pedrarias e joias, exceto um colar com medalhão. A imagem apresenta simultaneamente a futura rainha e Santa 

Catarina de Alexandria, que era de origem nobre. A coroa, portanto, fazia referência tanto ao status de rainha 

quanto ao de santa. Em primeiro plano notam-se os símbolos do martírio de Santa Catarina: a roda com as pontas 

de ferro e a espada com a qual foi decapitada. Sobressai nessa representação, como dito, seu caráter religioso. 

Ver: BUESCU, Ana Isabel. Os santos na Corte de D. João III e de D. Catarina. Lusitana Sacra, Lisboa: Centro 

de Estudos de História Religiosa, n. 28, jul./dez. 2013, p. 55. Disponível em: 

<https://run.unl.pt/bitstream/10362/11236/1/LS_2013%2828%29_49-72_AnaIBuescu.pdf>. Acesso em: 24 

maio 2019. 
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em Toledo); na tapeçaria de figuração “A terra protegida por Júpiter e Juno”, produzida cerca 

de 1530, para celebrar tanto o casamento entre D. Catarina e D. João III quanto o acordo sobre 

a posse das Ilhas Molucas (Anexo D) 254 e no retrato pintado pelo artista flamengo Antonio 

Moro, em 1552. Este pintor também faria um retrato de D. João III e atualmente ambos os 

retratos se encontram em Madri: o de D. Catarina no Museu do Prado, e o de seu esposo no 

Museu Lázaro Galdiano.   

A última imagem adquire relevância especial para a compreensão das representações e 

imaginários sobre D. Catarina. Entre as razões para esse destaque, está o fato de ter sido o único 

retrato da rainha tirado polo natural,255 tendo em vista o caráter religioso ou mítico das demais 

pinturas. No auge de sua atividade política como rainha consorte, ciente de suas origens e de 

sua relevância na governança de Portugal, escolheu ser retratada. Para tanto, definiu o modo 

como seria caracterizada, quais adereços usados por seus parentes em seus respectivos retratos 

iria adotar e que tipo de vestimenta portaria, entre outros detalhes que compuseram sua imagem. 

O retrato a óleo de Antonio Moro apresenta, portanto, um vasto campo de análise para se pensar 

os símbolos de poder para os quais a rainha deu ênfase, num processo no qual foi, 

simultaneamente, representada e autorrepresentada. 

Outra razão da expressividade desse quadro reside no fato de que na ocasião, o artista 

flamengo também realizou o retrato de D. João III, expressando por meio desses trabalhos 

imaginários políticos sobre o casal real, numa época em que, como visto, era notória a 

vulnerabilidade física e política do monarca, a qual a rainha tivera que fazer frente. Constituem-

se, portanto, em vestígios significativos para a compreensão das representações políticas não 

apenas a respeito de D. Catarina como rainha consorte, mas também de D. João III e do modo 

como as dinâmicas de poder entre eles foram representadas.  

Sobre esse par de representações, convém indagar acerca das escolhas feitas por D. 

Catarina e D. João III na composição das telas, questionando o estilo artístico adotado, as 

motivações por trás do ato de representar-se, as razões que levaram à escolha dos móveis e/ou 

objetos presentes e as vestimentas utilizadas. É necessário ainda inquirir sobre os significados 

 
254 A peça, composta de fio metálico dourado e prateado, seda e lã, com dimensões de 344 x 315 cm integrava um 

conjunto de três tapeçarias, intituladas “Esferas” e foi encomendada por D. João III. Nela, o rei e a rainha são 

figurados como Júpiter e Juno, monarcas do Olimpo, a proteger a Terra, numa época em que a Expansão 

Portuguesa atingia um dos momentos mais importantes. DIAS, Pedro. A terra protegida por Júpiter e Juno 

Catálogo da exposição Portugal e o mundo no século XVI e XVII. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 

2009.  
255 A expressão fora utilizada como título da obra do artista português Francisco de Holanda (1517-1584) para 

referir-se aos retratos feitos via observação direta do retratado. A obra, Do tirar polo natural, foi considerada o 

primeiro tratado renascentista sobre a arte do retrato. Ver: CAMPBELL, Lorne. Renaissance portraits – 

European portrait-paiting in the 14h, 15th and 16th. Londres: Yale University Press, 1990, p. IX. 
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que tais elementos portavam e como se relacionaram com as diretrizes de gênero e com as 

concepções de poder do período.  

Quando se consolidou no século XV, o retrato de corte expressava a natureza dupla do 

retratado, por meio da conciliação da necessidade de verossimilhança – exigência da crescente 

personalização do poder – com o aspecto simbólico256. Sua recente popularidade contribuiu, na 

centúria seguinte, para o desenvolvimento de uma tipologia retratística progressivamente mais 

atrelada ao Estado e portadora de elementos altamente simbólicos e legitimadores. Nesse 

período, observa-se, sobretudo a partir da metade do século XVI, uma contínua 

homogeneização do retrato de corte em torno do modelo moderno criado por Carlos V, 

revelando a importância cultural que a corte do irmão de D. Catarina e as de seus familiares 

possuíram no período. 

A influência da retratística dos Habsburgo se fez presente em Portugal sobretudo a partir 

da ida de Antonio Moro para a corte portuguesa, quando foi enviado por Maria da Hungria 

(1505-1558) para prestar seus serviços à rainha. Irmã de D. Catarina e também conhecida como 

Maria de Habsburgo, da Áustria, de Castela ou mesmo da Borgonha, Maria da Hungria foi 

rainha consorte de Luís II da Boêmia e Hungria e depois regente dos Países Baixos e, durante 

toda a vida, demonstrou forte interesse pelas artes, sendo, como se verá a seguir, uma das 

grandes entusiastas do retrato. Foi responsável, inclusive, pela organização de uma grande 

galeria com os retratos de seus familiares, o que iria influenciar fortemente Antonio Moro.  

Nascido em Utreque, antiga Flandres, entre os anos de 1516 e 1521, sabe-se que o 

artista, cujo nome de origem era Anthonis Mors van Darshorst, veio de uma família de artesãos 

burgueses relativamente respeitada.257 Sua formação artística iniciou-se na década de 1530, no 

ateliê do pintor Jan Van Scorel, considerado um dos precursores dos ideais renascentistas. No 

final da década de 1540, inseriu-se no ambiente da corte por intermédio dos contatos do seu 

mecenas, Antoine Perrenot (1517-1586), um dos maiores conselheiros artísticos dos Habsburgo 

e responsável por apresentá-lo à Maria da Hungria e ao seu irmão, o imperador. A partir de 

então, passou a pintar para ambos, consolidando o estilo retratístico dessa dinastia. 

Na década seguinte, o artista foi enviado pela arquiduquesa de Áustria em missão oficial 

a Itália, Espanha e Portugal para pintar os retratos de seus familiares. Chegou a Portugal entre 

 
256 FLETCHER, J. El retrato renacentista: funciones, usos y exhibición. In: FAUS, Falomir. El retrato del 

Renacimiento. Madri: Museo Nacional del Prado, 2008, p. 84. 
257 VIEIRA JÚNIOR, Rivadávia. Retratos do poder. A imagem pictórica de Felipe de Habsburgo por Ticiano 

Vecellio e Antonio Moro (1548-1558). Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, p. 176. Disponível em: 

<http://www.historia.uff.br/stricto/td/1693.pdf>. Acesso em: 20 maio 2019. 
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o final de 1551 e o início de 1552 e, por cerca de oito meses, esteve a serviço da rainha D. 

Catarina. Na corte portuguesa, executou o retrato de vários membros das dinastias Avis e 

Habsburgo.  

Segundo Annemarie Jordan Gschwend,258 a presença do artista fora impactante, ao 

julgar pelos inventários dos bens de D. Catarina. De acordo com essa historiadora, não há, pelo 

menos nos catálogos da casa da rainha anteriores à década de 1550, o registro de retratos 

individuais, situação drasticamente alterada ao se analisar o inventário de 1557, no qual 

constam vinte e nove retratos de seus parentes Habsburgo e Avis. Daí é possível depreender a 

influência que a presença de Moro significou na corte portuguesa e no próprio gosto da rainha, 

que apesar do seu apreço pelas artes, não havia demonstrado maior interesse por esse tipo de 

arte até então. 

O artista foi considerado um dos nomes de destaque na retratística do século XVI, ao 

formular um paradigma de retrato idealizado, por meio de esquemas formais utilizados por 

retratistas como Rafael e Ticiano. Suas obras são marcadas por fundos neutros – geralmente 

acinzentados –; por contornos bem definidos e por forte atenção ao pormenor. Seu estilo 

inovador de retratar, apresentando o indivíduo de meio corpo, três quartos ou corpo inteiro 

ocupando grande parte do espaço é, talvez, o traço que mais salta aos olhos ao se analisar o 

retrato a óleo de D. Catarina.259 A presença da rainha em pé, em grande plano, contra um fundo 

escuro e indefinido é outra marca desse artista e tinha como objetivo destacar a figura do 

retratado num ambiente interno, projetando nos retratos a imagem de soberanos distantes e 

majestosos.   

No caso da rainha, ela fora representada pouco abaixo dos quadris para cima, com o 

corpo na diagonal, voltado para a esquerda – do ponto de vista do observador – e de onde incide 

um foco de luz, perceptível tanto na sua face quanto na sua vestimenta. O olhar fixo e oblíquo 

traduzia a distância exigida para a dignidade régia, criando linhas de força para a estrutura da 

composição. Os pormenores da face revelam os traços característicos de sua dinastia, com 

destaque para os lábios sobressalentes.  

Caracterizada de modo sofisticado, ela usou vestido de tom cinza esverdeado com 

floreados e por cima portava casaca preta de veludo aberta à frente e ricamente adornada com 

detalhes dourados e pedras preciosas. A despeito de ter adotado o estilo dos Habsburgo de se 

 
258 GSCHWEND, Annemarie Jordan. Retrato de Corte em Portugal. O legado de Antonio Moro (1552-1572). 

Lisboa: Quetzal Editores, 1994, p. 12-13.  
259 O retrato possui as dimensões de 107 x 84 cm. MUSEO DEL PRADO. Disponível em: 

<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/doa-catalina-de-austria-mujer-del-juan-iii-

de/1c4821f2-d46b-4222-bc98-cfa57745b203>. Acesso em: 20 maio 2019. 
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retratar, a rainha não se descuidou de imprimir elementos portugueses em sua imagem, como o 

tocado tecido em ouro e pérolas que levava na cabeça. Colar, brincos e argolas também eram 

feitos dos mesmos materiais. Por sua vez, o broche em forma de coroa no cinto e os anéis eram 

feitos de ouro, pérolas e pedras preciosas. Em relação aos últimos, é notável a coincidência 

entre o número de anéis usados pela rainha e a quantidade de filhos e filhas falecidos de D. 

Catarina à altura, provavelmente uma tentativa de conferir individualidade à personagem 

retratada.  

Na mão direita, a rainha segurava um par de luvas e um lenço, no qual é visível uma 

mosca. O inseto foi ilustrativo da concepção renascentista da arte como mimesis, isso é, a arte 

como cópia exata da natureza, por meio da qual ocorria, ainda, a valorização do artista.260 A 

figura da musca depicta, a mosca pintada, como foi chamada nessa tradição, vinculava-se muito 

mais à habilidade do pintor – e, por isso, presente numa série de pinturas do Quatrocentos ao 

norte da Itália, mas também em Holanda, Flandres e Alemanha – do que as ideias de corrupção, 

sujeira e decomposição do período medieval.261 Finalmente, a mosca introduziu, na tradição 

renascentista,  um elemento cotidiano ou mesmo acidental ao ambiente retratado.  

A mão esquerda, por sua vez, trazia um leque e apoiava-se em uma mesa verde, em cima 

da qual é visível um documento dobrado, remetendo para seu caráter de governante. A mesa, 

aliás, é o único objeto que compõe o espaço interno e foi considerada à época simultaneamente 

atributo de justiça e autoridade, elemento distintivo de status social e local de ofício.262 Portanto, 

escolher ser retratada ao lado de uma mesa implicava deter o poder de decisão, o qual a rainha 

buscava comunicar. 

Os elementos acima descritos revelam uma estética do poder: a pose em retrato indicava 

a intenção de ser vista e de ser vista de uma determinada forma. Numa época em que cada vez 

mais os retratos passaram a compor galerias e inventários régios, D. Catarina escolhia um modo 

específico de o fazer. Ao contrário de várias rainhas da dinastia Habsburgo – retratadas sem 

grandes aparatos, mas cujo poder se percebia nos traços de fisionomia típicos dos Áustrias – D. 

Catarina era pintada ricamente adornada, demonstrando não apenas poder econômico, mas 

também político, por meio dos objetos que compuseram sua representação. Nesse ato, 

 
260 CHASTEL, André. Musca Depicta. Milão: Franco Maria Ricci, 1994.    
261 Essa representação, contudo, perdurou durante o século XVII, sobretudo nos memento mori, ou seja, na 

recordação do caráter incontornável na morte, quando a mosca era geralmente representada sobre o crânio. Ver: 

Ibid. 
262 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. El retrato clásico español. In: ARGULLOL, Rafael et al. El Retrato: Barcelona: 

Galaxia Gutenberg; Círculo de Lectores, 2004, p. 205. 
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contrariava novamente o costume das demais rainhas da Casa de Áustria, ao representar-se de 

modo muito mais sofisticado e pomposo que seu marido, o rei D. João III. 

 

FIGURA 3 - Catarina de Áustria, rainha consorte de Portugal 

 

 

Fonte: MORO, A. 1552. 1 original de arte, óleo sobre madeira, 107 cm x 84 cm. 
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FIGURA 4 – D. João III de Portugal 

 

 

Fonte: MORO, A. 1552. 1 original de arte, óleo sobre tela, 101 cm x 81 cm. 
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É o que pode ser deduzido logo à primeira vista pela observação do retrato do rei, 

representado austeramente, sem joias e maiores adornos e trajando apenas preto, cor adotada 

pelo monarca desde 1552. Nesse ano, durante as festas de casamento do infante D. João com 

D. Joana, o mercador calvinista inglês William Gardiner desacatou a fé católica em plena capela 

real,263 quando segurou a hóstia e a esmigalhou, derramando em seguida o vinho do cálice264. 

Segundo alguns cronistas, o desgosto de D. João III foi tamanho que desde esse incidente até a 

data da sua morte em 1557, passou a usar o luto, a ausentar-se das audiências e despachos e a 

se dedicar de modo quase que unicamente à oração. O afastamento dos negócios do reino e o 

desgosto do rei, causados inicialmente pela morte dos filhos e dos irmãos durante as décadas 

de 1530 e 1540, ganhavam então novas motivações e se intensificaram. À época, a cor já tinha 

a conotação de luto que possui atualmente – a própria ocasião a partir da qual D. João III passa 

a adotá-la já o demonstra –, mas fora utilizada na estilística de retrato dos Habsburgo como 

modo de ressaltar a realeza, pois acentuava a presença real do retratado, a quem nada 

necessitava para ter seu poder reconhecido, exceto a si próprio.265 

O significado que o preto assumiu progressivamente ao longo dos séculos XVI e XVII 

no interior da arte do retrato, entretanto, não foi suficiente para tingir com outros tons o caráter 

sisudo e melancólico de D. João III. O próprio comportamento do monarca contribuía para essa 

caracterização, se ausentando do despacho ou adotando métodos que revelavam o pouco 

interesse que passou a demonstrar pela administração régia. Foi o caso, por exemplo, da adoção 

dos cachetes – espécie de sinal para selar as cartas régias –, feitos por D. João III em 1555 para 

evitar a assinatura nos documentos que a requeriam. De acordo com o secretário de estado Pero 

de Alcáçova Carneiro, quando os determinou fazer o rei encontrava-se: “mui cansado dos 

negócios e ameaçado já de algumas indisposições que lhe ameudavam e causavam 

 
263 Vale ressaltar que a capela real surge como local privilegiado simultaneamente do culto divino e do culto do 

monarca, pois quem ofende a Cristo, presente na hóstia, acaba por ofender ao próprio rei, que assim se apresenta 

como uma espécie de imitação de Jesus. Ver: CURTO, Diogo Ramada. A cultura política. In: MAGALHÃES, 

Joaquim Romero (coord.) História de Portugal. No Alvorecer da Modernidade. Lisboa: Editorial Estampa, p. 

134. 
264 PAIVA, José. The Impact of Luther and the Reformation in the Portuguese Seaborne Empire: Asia and Brazil, 

1520–1580. The Journal of Ecclesiastical History. Cambridge: Cambridge University Press., Volume 70,  April 

2019 , pp. 283-303. Disponível em: < https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-ecclesiastical-

history/article/impact-of-luther-and-the-reformation-in-the-portuguese-seaborne-empire-asia-and-brazil-

15201580/1E21D9A818AA5D3D4CC9F1AC2B44F507>. Acesso em 20.10.2019. 
265 O próprio Carlos V deixou se representar desse modo. O retrato dos austríacos, assim como o espanhol da 

época, possuía como características simplicidade, austeridade e elegância. A presença do rei era o suficiente para 

tornar a obra em um quadro de corte, tendo os elementos iconográficos como confirmadores dessa ideia, com 

uma ausência de aparatos simbólicos, impassibilidade da figura retratada e sobriedade da composição. O motivo 

dessa padronização é Carlos V, o primeiro dos austríacos, apreciar o modelo germânico contido e com poucas 

alegorias. Ver: SERRERA, Juan Miguel (com.). Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Cat 

Exp. Madrid: Museo del Prado, 1990. 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-ecclesiastical-history/volume/9D0E97A5B49ABA53D2BD395BC44B8CAD
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-ecclesiastical-history/article/impact-of-luther-and-the-reformation-in-the-portuguese-seaborne-empire-asia-and-brazil-15201580/1E21D9A818AA5D3D4CC9F1AC2B44F507
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-ecclesiastical-history/article/impact-of-luther-and-the-reformation-in-the-portuguese-seaborne-empire-asia-and-brazil-15201580/1E21D9A818AA5D3D4CC9F1AC2B44F507
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-ecclesiastical-history/article/impact-of-luther-and-the-reformation-in-the-portuguese-seaborne-empire-asia-and-brazil-15201580/1E21D9A818AA5D3D4CC9F1AC2B44F507
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aborrecimento grande aos mesmos negócios, para mais descanso e alívio deles, ordenou mandar 

fazer dois cachetes”266 os quais ficavam numa arca sob responsabilidade de D. Catarina e que 

foram quebrados e desfeitos perante a rainha após a morte do rei. 

O depoimento do secretário revelava, assim, dois aspectos interessantes para a questão 

que temos tratado: o abatimento e o consequente distanciamento do rei dos negócios públicos 

e, por outro lado, a influência, a assistência e mesmo a supervisão de D. Catarina sob o esposo. 

O pouco envolvimento e a apatia de D. João III permitem entrever ainda as frentes de trabalho 

que a rainha teve que suprir na governança régia e contribuem para redimensionar a importância 

do testamento que confiava a regência à rainha, as desconfianças de que esse documento fosse 

feitura de D. Catarina e, por fim, as representações acerca da varonilidade da rainha, 

acostumada a auxiliar o rei e mesmo a protagonizar os negócios do reino sobretudo a partir da 

década de 1550. 

Voltando a análise iconográfica da tela a óleo do rei, percebemos que a alvura da mão é 

conferida não apenas pelo tom impresso à pele do rei, mas pela luz que incide sobre ela, pelo 

contraste com o preto da vestimenta real e do fundo escuro, levando o olhar do observador para 

o que ela segurava: um dos símbolos máximos do poder régio. O cetro, destacado pela mão que 

detinha o poder à época, serviria, portanto, como modo de desfazer quaisquer desentendimento 

ou interpretação desabonadora da figura real. Vale ressaltar a simbologia por trás desse objeto 

desde tempos remotos da monarquia, sendo historicamente associado àqueles que detinham o 

poder, da mesma forma que o anel, também símbolo da potestas regis. 

Uma comparação entre os retratos permite a percepção de algumas semelhanças e 

diferenças. A primeira delas diz respeito às dimensões dos quadros: o de D. Catarina possui 

107 cm x 84 cm e o de D. João III 101 cm x 81 cm, o que revela, pelo menos no que diz respeito 

ao tamanho dos quadros, o equilíbrio ou leve predominância de D. Catarina na atividade 

governativa. Além disso, os objetos em comum que a dupla de quadros partilha permite 

conduzir a pesquisa por esse viés, já que em ambos os retratos o papel e a mesa – como visto 

símbolos da justiça e da governança – aparecem nas telas, revelando que o governo não era 

exclusividade do monarca português. 

Considerando o papel transcendental do retrato na esfera do poder, é oportuno 

questionar acerca das intenções do rei e da rainha ao serem retratados assim. Como é possível 

depreender da análise iconográfica dos quadros, fica patente, pelos modos contrastantes com 

 
266 Apud ANDRADA, Ernesto de Campos de (rev. e anot.). Relações de Pêro de Alcáçova Carneiro, Conde da 

Idanha, do tempo que ele e seu pai, António Carneiro, serviram de secretários (1515 a 1568). Lisboa: Imprensa 

Nacional de Lisboa, 1937, p. 416. 



 

124 

 

que os monarcas foram retratados, a dinâmica de poder entre os reis. Apesar de possuir o cetro, 

era a rainha, com toda sua pompa e exibindo objetos típicos de poder, quem governava de fato. 

Ao fazer propaganda de sua própria autoridade, era essa a imagem que ela gostaria que fosse 

perpetuada pela eternidade. 

Desse modo, ela buscava um tipo específico de representar seu poder, enfatizando o seu 

aspecto simbólico e suas dimensões enigmáticas e sagradas, aspectos enfatizados tanto por 

Marc Bloch no consagrado Os Reis Taumaturgos267 quanto por Ernst Kantorowicz268, ao 

formular a teoria dos dois corpos do rei. A partir dessa teoria, é possível enquadrar o retrato de 

D. Catarina como elemento constituinte do corpo político da rainha e correspondente à 

dignidade real. Era esse corpo, carregado de simbolismo, retratado em suporte de dimensões 

maiores do que um simples retrato individual, que contribuía para sua legitimação política. Era 

sob esse corpo robusto que se imprimia marcas de poder, de força e de capacidade política.  

 

 

2.3 Representações na regência de D. Catarina e o apelo à memória de D. João III 

 

A ideia de monarquia está associada à figura de um rei como o centro do poder, seu 

único detentor, imagem que não correspondia com a prática do poder em si que, pelo seu caráter 

corporativo, possibilitava o compartilhamento de poder em grupos em torno do rei, entre eles, 

a rainha, ligada íntima e oficialmente à pessoa do rei. Dessa forma, a rainha, quando assumia o 

poder, não era o oposto da figura do rei, diferentemente, ocupava uma zona intermediária269. 

Essa zona, flexível e variável, constitui um campo que oferece possibilidades pertinentes de 

exame dos limites práticos e teóricos do poder real e do lugar legítimo de uma governante na 

sociedade. Nessa zona intermediária e sempre relacional se encontrava D. Catarina, que na 

morte de D. João III e devido à infância do neto e sucessor da monarquia portuguesa, D. 

Sebastião, assumiu o reino por vontade declarada em testamento do monarca.  

Os questionamentos que orientam as reflexões seguintes giram em torno das 

representações sobre gênero e poder que legitimaram a regência de D. Catarina em Portugal, 

entre 1557 e 1560. Nosso olhar esteve atento em identificar as imagens evocadas a respeito de 

 
267 BLOCH, Marc. Os Reis Taumaturgos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
268 KANTOROWICZ, Ernst. Os dois corpos do rei: um estudo sobre teologia política medieval. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 
269 EARENFIGHT, Theresa. Absent Kings: Queens as Political Partners in the Medieval Crown of Aragon. 

Queenship and political power in medieval and early modern Spain. (Women and Gender in the early modern 

world). Ashgate: Surrey, 2005, p. 33. 
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D. Catarina, da sua atuação política junto ao rei D. João III, e em problematizar os significados 

que elas continham nos imaginários sobre poder e sobre gênero para, então, investigar como 

contribuíram para a aceitação e a legitimação de D. Catarina como regente do reino e tutora e 

curadora de seu neto, D. Sebastião.  

Para tanto, optamos por utilizar duas tipologias de fontes: as de cunho jurídico-

testamentário e as correspondências. O primeiro tipo será adotado para a compreensão dos 

argumentos utilizados por D. João III para a indicação de D. Catarina para a tutoria, curadoria 

e governação do reino na menoridade do rei D. Sebastião, após a morte do mesmo em 1557, e 

constitui-se de dois documentos: Declaração delrey D. Joaõ o III. Para a rainha D. Catharina 

ser tutora delRey D. Sebastiaõ, seu neto, até cumprir vinte annos270 (Anexo E) e De alguns 

capítulos da disposição de DelRey D. João III (Anexo F).271 Quanto ao segundo tipo, as 

correspondências, serão consideradas a carta enviada por D. Catarina aos três Estados em 1560, 

na qual comunicava a intenção de abandonar a regência e os consultava a respeito desse fato e 

as respostas que recebera no início de 1561.272 Tais correspondências constituem um tipo de 

fonte privilegiado por apresentar os símbolos e valores que compuseram os imaginários sociais 

de diferentes membros da sociedade portuguesa a respeito das novas diretrizes políticas do reino 

a partir de 1557.  

Como dissemos, o documento que respaldou a regência foi o testamento do rei D. João 

III, Declaração delrey D. Joaõ o III. Para a rainha D. Catharina ser tutora delRey D. 

Sebastiaõ, seu neto, até cumprir vinte annos. No tocante à tutoria e curadoria do rei, D. João III 

fazia referência à situação de orfandade de D. Sebastião, após o falecimento em 1554 do pai, o 

príncipe D. João e da volta da mãe, D. Joana de Áustria, para ser regente na Espanha naquele 

mesmo ano. O monarca relembrava ainda como tais circunstâncias o teriam levado, juntamente 

com a rainha, a criar o infante D. Sebastião “[...]como próprio filho nosso assi pello muy grande 

amor e afeição que tínhamos ao Príncipe seu pai”. Quanto à relação de D. Catarina com seu 

neto, afirmava o rei que a rainha “[...] ficou ao dito Princepe seu neto em lugar de mãy e com o 

mesmo amor de mãy o criou e tratou sempre”.273 

Ressaltados os vínculos educativos e afetivos entre os avós e o infante, D. João III 

indicava a responsável pela tutoria e curadoria de D. Sebastião apontando, ainda, os argumentos 

que embasavam sua escolha: 

 
270 Declaração delrey D. Joaõ..., op. cit. 
271 De alguns capítulos da disposição de DelRey D. João III. Biblioteca da Ajuda, 50-v-35, f. 424v-464r.  
272 Minuta da carta circular da rainha D. Catarina enviada aos três estados quando determinou abandonar a 

regência, dezembro de 1560. ANTT, Manuscritos da Livraria, 321, f. 1; f. 3v a 237v. 
273 SOUSA, António Caetano de. Provas do Livro IV..., op. cit., loc. cit.  
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[...] e como pellas ordenações destes Reynos e por direito comum o avô que 

tem seu neto em poder depois de ter fallecido seu filho pay do dito neto pode 

em seu Testamento dar tutor e curador ao tal neto pellos quaes respeitos eu 

por este meu Testamento ordeno e mando que [...] a Rainha sua avó seja sua 

tutora e curadora e a dou por tutora e curadora do dito Principe athe a dita 

idade dos vinte annos [...] sem embargo de quaesquer direitos ordenaçoens 

oppinioens de Doutores que em contrario disto haja [...] de qualquer direito 

que haja em contrario e da ordenação do segundo livro titulo quarenta e nove 

que manda que naõ valha geral revogação dalguma ordenação e da sustancia 

della naõ for feita expressa menção.274 

 

Em primeiro lugar, se faz necessário pontuar que para garantir que a sua escolha por D. 

Catarina para regente fosse aceita e cumprida, D. João III utilizou-se do princípio da potestas 

extraordinaria, dispositivo jurídico adotado quando a norma elaborada ia em oposição à própria 

lei vigente. Essa possibilidade era aceita quando se reconhecia que a finalidade do governo em 

si, isto é, o “bem comum”, exigia a derrogação do direito comumente adotado.275 É o que fica 

patente na passagem do testamento citada acima, na qual o rei afirma que sua determinação 

deveria valer independente de ordenações, opiniões de doutores ou direito, caso previsto no 

Título XLIX do Livro II das OM, cujo conteúdo versava exatamente sobre a derrogação das 

leis e regulamentava quando ela poderia ocorrer. Segundo o texto das OM:  

 

nunca se entenda deroguada nenhuma Nossa Ordenaçam, nem a tal clausula 

geeral obre efecto algum contra disposição de qualquer Nossa Ordenaçam; 

salvo se expressamente por Nós deroguada a dita Ordenaçam, fazendo 

mençam sumariamente da substancia dela, de maneira que claramente pareça 

que fomos enformado, ao tempo que a derrogação do conteúdo da dita 

Ordenaçam.276  

 

Portanto, ao nomear a rainha com regente, tutora e curadora de Portugal, D. João III 

resguardava-se juridicamente, colocando suas disposições acima de toda e qualquer ordenação 

anterior. Ao fazê-lo, entretanto, cuidava para que essa quebra da norma estivesse legitimada, 

paradoxalmente, pela própria norma, evitando desse modo questionamentos que invalidassem 

a eleição de D. Catarina para a regência.  

No que se refere aos aspectos jurídicos da tutela e curadoria do infante D. Sebastião, 

Maria do Rosário Cruz277 aponta para três aspectos considerados por ela como pontos de 

 
274 Ibid., loc. cit. 
275 Apesar da possibilidade de derrogar a própria lei, a potestas autoritas não deixava de significar um limite para 

o poder régio, visto que a ela o rei só poderia recorrer em casos de utilidade pública. Ver: HESPANHA, António 

Manuel. História das Instituições. Época Medieval e Moderna. Coimbra: Livraria Almedina, 1982, p. 317-319.  
276 OM, Livro II, Título XLIX.  
277 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., v. I, p. 29.  
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fragilidade e de discussão na indicação feita por D. João III. O primeiro deles diz respeito ao 

fato de o monarca ter aludido ao direito comum como justificativa para sua eleição,278 o que 

implicaria em brechas para a crítica em decorrência do direito subsidiário português. O segundo 

aspecto trata do período estabelecido por D. João III para que D. Sebastião começasse a reinar, 

isto é, a partir dos vinte anos. Com base no princípio da róbora, essa historiadora afirmou que 

a decisão de D. João III se configurou num abuso – ao desrespeitar a emancipação estabelecida 

aos quatorze anos. O terceiro aspecto considera o não atendimento à doutrina da 

inseparabilidade ou unidade das instituições da tutela e a transposição dos obstáculos do direito 

romano quanto à capacidade das mulheres para o governo.  

Apesar de concordamos com a relevância dos tópicos apresentados pela autora, 

defendemos que eles precisam ser matizados a partir da própria prática jurídica quinhentista e 

das concepções de poder a ela vinculados. Assim, no que se refere ao primeiro aspecto, se por 

um lado o rei utilizou o direito comum para justificar sua decisão, ele também o fez a partir das 

OM. Vale ressaltar a primazia dessa fonte jurídica sobre as demais – direito canônico, direito 

costumeiro e direito foraleiro – no século XVI, o que amplia o peso político do argumento régio.  

Sobre o desrespeito ao princípio da róbora, deve-se considerar que o próprio D. João III, 

aos dezenove anos, fora impedido pelas disposições testamentárias de D. Manuel de assumir o 

regimento do reino antes de completar vinte anos de idade.279 Portanto, é necessário 

redimensionar a violação a tal princípio e concebê-lo não como uma exceção, mas como prática 

recorrente dos próprios monarcas portugueses em períodos de fragilidade política.  

O não atendimento à doutrina da inseparabilidade ou unidade das instituições da tutela 

talvez seja o mais relevante, já que faz referência a dois aspectos: a impossibilidade dos reis de 

privar da sucessão do Reino os descendentes por linha paternal e a vinculação entre tutela 

testamentária e sucessão, de acordo com os preceitos jurídicos presentes no Digesto 26.2.3.280 

Portanto, ao indicar D. Catarina para a regência, D. João III esbarrava na questão do sexo da 

regente, na existência de um parente da linha paternal para assumir o governo – o Cardeal D. 

Henrique – e, por fim, nas discussões sobre a capacidade das mulheres para exercerem o poder. 

A esse respeito, Cruz afirma que “em apoio da decisão tomada, todo o coro de louvores 

 
278 De acordo com essa autora, “recorria-se, portanto, ao direito comum, entrava-se numa questão que poderia 

considerar-se de foro misto, para resolver um problema de direito público”. Ver: Ibid., p. 23. 
279 Testamento de D. Manuel. In: SOUSA, António Caetano. Provas da História Genealógica da Casa Real 

Portuguesa, tomo II, n. 62, p.1. 
280 Também conhecido como Pandectas, o Digesto era parte dos textos jurídicos sobre o direito romano compilados 

por ordem do imperador Justiniano no século VI d.C. e mais conhecido como Corpus Iuris Civilis. 
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invocava as suas [de D. Catarina] capacidades intelectuais, a sua firmeza, a experiência que 

colhera como adjuvante do rei, sobretudo nos períodos de doença de D. João III”.281 

Acreditamos, porém, que mais do que apontar essa questão como problemática, a 

questão do sexo da rainha deve ser analisada a partir de outros olhares que apenas o jurídico; 

olhares que permitam compreender os mecanismos de representação de poder e gênero que 

concorreram para a aceitação e legitimação de D. Catarina como rainha- regente, tutora e 

curadora, ou seja, dar conta do “coro de louvores” citados pela autora e que tiveram como ponto 

de partida o documento em análise. Retornamos, portanto, às justificativas elencadas por D. 

João III para sua escolha. 

O monarca baseou-se no fato de a avó de D. Sebastião o ter criado com amor 

semelhantes ao maternal. Apresenta-se desse modo uma primeira imagem em relação à rainha: 

a avó e o seu sentimento maternal pelo neto, justificador da escolha dela para a tutela e curatela 

do rei. O suposto amor natural das mulheres pelos seus filhos tornou-se assim, lógica política 

para a tutoria e curadoria de D. Sebastião. Coloca-se nesses termos a capacidade de D. Catarina 

para a tutoria e curadoria do rei menino: no lugar da mãe, ela seria a indicada para cuidar dos 

negócios e da criação do neto.  

Vale ressaltar que, a despeito de um imaginário normatizador que refutava a presença 

de mulheres no governo do reino, não houve indisposições que apontaram para o sexo de D. 

Catarina de Áustria, o que ocorreu, muito provavelmente em decorrência da situação de 

fragilidade política no qual se encontrava o reino de Portugal no contexto em estudo, mas 

também dos imaginários políticos a respeito da rainha, objeto de análise desse texto. Muitas 

vezes a escolha por uma mulher para assumir o trono ou para exercer alguma autoridade política 

substancial se devia à necessidade de perpetuação da dinastia, fator que poderia superar atitudes 

e preconceitos arraigados.282 

Dessa forma, ninguém melhor do que a própria avó para defender os interesses do neto 

nesse momento de instabilidade política, no qual se redobravam os cuidados com a continuação 

dinástica e com supostos usurpadores do trono. Percebe-se, assim, o mosaico existente nas 

construções de gênero e seu imbricamento no que se referiu a instituições tão importantes 

quanto à tutoria e à curadoria no período: a maternidade e os valores a ela vinculados se 

sobrepuseram às ideias depreciativas acerca do poder quando exercido por mulheres. O caráter 

plástico de gênero, ao ser moldado e manipulado não apenas pelas relações sociais, mas pelas 

 
281 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 45.  
282 EARENFIGHT, Theresa. Queenship in Medieval…, op. cit., p. 3.  



 

129 

 

instituições e estruturas de acordo com o contexto histórico, rompeu com as práticas 

convencionais de poder monárquico.  

A citação abaixo, embora seja longa, é oportuna, pois apresenta os pormenores relativos 

à regência: a identificação de D. Catarina como regente do reino e as justificativas para tal 

eleição; a relação dos poderes que ela deveria exercer e a duração da mesma (até que D. 

Sebastião completasse vinte anos). Convém, portanto, analisá-la de forma minuciosa.  

 
[...] conhecendo eu o grande zello que a Raynha minha sobre todas muito 

amada e prezada molher tem a todas as couzas do serviço de nosso Senhor e 

do bem paz e asosego dos ditos Reynos e Senhorios e assi a muita prudência 

discriçam e inteireza que em todas as couzas tem e a muita experiência que 

tem dos negócios do governo dos ditos Reynos e Senhorios os quaes eu 

sempre com ella comoniquei e pratiquei [...]ordeno e mando que em todo o 

dito tempo que o Princepe meu neto não for de vinte annos compridos a 

Rainha sua avó seja governador dos ditos Reynos e Senhorios e os governe 

nas couzas da justiça fazenda e em todas as outras couzas que tocarem a 

governança delles assi e tam inteiramente como o dito Princepe o fizera no tal 

tempo se fora mayor dos ditos vinte anos.283  

 

 

A justificativa de D. João III ancorava-se em dois eixos centrais: nas virtudes imputadas 

à rainha – zelo, prudência, discrição e experiência – e no fato dela ser conhecedora dos negócios 

do reino, os quais, segundo o rei, ele sempre havia praticado e comunicado com ela. Mais do 

que qualidades específicas de D. Catarina, as características atribuídas a ela pelo monarca 

correspondiam a alguns dos principais dons e virtudes considerados indispensáveis pelo 

pensamento político do século XVI ao perfeito soberano no desempenho do ofício régio, como 

analisado nos espelhos de príncipe do período no capítulo anterior. 

Finalmente, D. João III conclamava os membros da casa real – o Cardeal D. Henrique 

e D. Duarte –, os demais nobres – condes e marqueses –, os membros do clero – bispos, 

arcebispos – e todos os naturais do reino a obedecerem a D. Catarina. Era um apelo para que 

seu governo fosse aceito e respeitado, o que deveria ser feito por obediência ao próprio 

monarca. Revela-se desde já uma das bases principais que fundamentou a regência de D. 

Catarina: a memória e a obediência ao rei D. João III.  

 
[...] e rogo e emcomendo muito ao Princepe meu neto e ao Cardeal meu Irmão 

e a Dom Duarte meu sobrinho que hajão e reconheção a Raynha minha sobre 

todas muito amada e prezada molher por governador dos ditos Reynos e 

Senhorios e lhe obedeçam em tudo e cumpram e guardem e façam cumprir e 

guardar muy inteiramente e com aquella obediência que eu de cada hum delles 

confio todos seus mandados e toda outra couza que ella ordenar e mandar na 

 
283 Apud SOUSA, António Caetano. Provas do Livro IV da..., op. cit., p. 22-23. 
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governança dos ditos Reynos e Senhorios havendo por muy certo que em o 

assi fazerem comprirão com a obrigaçam que me tem e com a que tem a que 

elles iam e esto mesmo emcomendo muito e mando aos Duques Marquezes 

Arcebispos Bispos Condes e a todos outros meus Vassallos e naturaes de 

qualquer Estado e condição que sejão que fação cumprão e guardem muy 

inteiramente como eu delles confio e tenho por muy certo que o faram assi por 

lho eu encomendar e mandar como pello muito proveito descanço e repouzo 

que fe lhes seguira de serem regidos e governados pella Raynha em que 

sempre conheci grande dezejo e affeiçaõ de seu bom governo.284 

 

 

Seja por amparar-se no direito de modo a resguardar a regência de D. Catarina, por 

referir-se à sua experiência nos negócios do reino ou pela existência de uma configuração 

política favorável ao governo da rainha, fato é que a diretriz política apontada pelo monarca 

português não foi questionada e não foram realizados cortes para sua confirmação, sendo 

validada apenas pelo Conselho de Estado e pelos procuradores da cidade de Lisboa.285  

A regência de D. Catarina se sustentava na representação de que ela estava a cumprir o 

desejo de D. João III: ele a autorizou a assumir a regência e foi sua memória o argumento 

fundamental que legitimou a governança da rainha. No conjunto de documentos aqui trazidos 

é constante a lembrança de que a sua posição de rainha regente era o cumprimento da vontade 

do soberano falecido. A relação entre a construção da memória de D. João III e o seu uso como 

legitimação da regência de D. Catarina demonstra como a escrita e a conservação da memória 

foram utilizadas como mecanismos de poder do Estado.286 Assim, é possível perceber como a 

escrita da memória foi mobilizada para autorizar o governo da rainha de Portugal e como, a 

partir da memória oficial do rei, foram sendo produzidas as representações em torno da rainha 

regente.  

Ao exercício da realeza eram ofertadas possibilidades tradicionalmente circunscritas ao 

gênero e que poderiam derivar de sua genealogia e de outras condições estipuladas pelas normas 

régias. Eram exigidas às rainhas determinadas performances e que cumprissem papéis 

específicos para que pudessem ser aceitas. D. Catarina ocupava, no campo das representações, 

o lugar da rainha boa esposa, obediente e fiel ao marido falecido, como uma extensão e sombra 

da majestade ausente. Portanto, a representação de rainha viúva, devota ao esposo era uma das 

que concorriam para possibilitar o poder de D. Catarina, se constituindo em imagem e 

instrumento de legitimação de sua regência. 

 
284 Ibid., loc. cit. 
285 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 29.  
286 CHARTIER, Roger. A nova história cultural existe? In: JATAHY et al. PESAVENTO. História e linguagens: 

Texto, imagem, oralidade e representações. Rio de Janeiro: Letras, 2006, p. 39. 
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Ainda sobre esse aspecto, a obediência à memória do rei foi a via para que ela pudesse 

envolver-se nos assuntos políticos de Portugal, e foi por meio da representação da boa esposa 

que se formou uma rainha atuante nos assuntos de Portugal muito antes do período em que 

assumiu a regência – fato este que é, inclusive, um dos argumentos que sustentaram a escolha 

de seu nome para substituir o rei. Pelas atribuições que uma rainha deveria ter, expressas nos 

documentos disponíveis do período de seu governo, pode-se entrever de que formas as 

representações em torno de D. Catarina costuraram a sua trajetória política como rainha regente.  

A historiadora inglesa Clarissa Campbell Orr287 adotou a categoria analítica que lança 

luzes sobre a dinâmica do poder das rainhas na Idade Moderna e, portanto, se apresenta 

relevante para o estudo de D. Catarina: queenship,288 ou seja, uma proposta de análise, na 

perspectiva dos estudos de gênero, do papel da esposa do rei como um importante ingrediente 

para elucidar os elementos culturais dos séculos XVII e XVIII. Partindo dessa categoria, a 

autora analisa o poder formal e informal da esposa do rei, por intermédio do seu papel religioso, 

do patrocínio cultural e da dinâmica das políticas dinásticas que as cortes faziam das uniões 

familiares. Para Campbell Orr, as rainhas eram mulheres situadas no mais elevado nível da 

pirâmide social da monarquia e sua capacidade de influência derivava do peso da dinastia a que 

pertenciam e do seu nível cultural. Aspectos como a personalidade, a capacidade de negociação 

e de construção de redes de poder, quer seja como conselheiras dos reis, como conciliadoras ou 

assumindo um papel ativo ou passivo na família de seu esposo, também incidiam no nível de 

influência que possuíam.  

O que interessa saber, portanto, é o papel que a rainha deveria assumir mais do que sua 

posição em si. Todas elas compartilhavam a mesma função primária, que reflete tanto um papel 

psíquico, como político: sugerir uma forma idealizada de harmonia simbólica entre o homem e 

a mulher, a potência e a fertilidade do homem governante e a continuidade da dinastia. E o seu 

principal encargo era dar à luz um herdeiro varão e, se possível, outros mais que pudessem 

aumentar a rede de poder dinástica. O poder exercido pela rainha, para Campbell Orr, podia ser 

formal ou informal e ela poderia exercê-lo política, social ou culturalmente. O poder formal 

 
287 CAMPBELL ORR, Clarissa. Queenship in Europe, 1660-1815. The Role of the Consort. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004.  
288 Os estudos sobre queenship remontam a três publicações, no fim da década de 1990: o artigo Medieval 

Queenship (1989), de Lois Hunneycutt e duas coletâneas de artigos dedicadas exclusivamente às rainhas, 

Medieval Queenship (1993), organizado por Carmi Parson e Queens, Regents, and Potentates (1993), organizado 

por Theresa M. Vann. Outros estudos envolvendo gênero e poder antecederam a esses e vale destacar o clássico 

The Power of Women Through the Family Medieval Europe, 500-1100 (1973), de Jo Ann McNamara e Suzanne 

Fonay Wemple. Posteriormente, outros dois trabalhos relevantes foram Women and Power in the Middle Ages 

(1988), de Mary Erler e Maryanne Kowalski, e Women and Sovereignty (1991), de Louise Olga Fradenburg. 

Ver: EARENFIGHT, Theresa. Queenship in Medieval…, op. cit., p. 5.  
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correspondia ao poder da rainha regente, como o caso de D. Catarina. Já o informal era aquele 

obtido segundo uma série de variáveis: a personalidade ou a ambição da rainha, a importância 

de sua dinastia de origem, suas habilidades sociais, sua piedade e suas habilidades culturais.  

O poder das rainhas, dessa forma, deve ser compreendido dentro de seu quadro político 

mais amplo, a partir da compreensão de que o rei e a rainha formaram uma unidade contínua 

publicamente exibida e influenciando na construção da personalidade oficial de cada parceiro. 

Para a autora, juntos participaram de uma dinâmica e de uma conversa pública discursiva sobre 

masculinidade, feminilidade e comportamentos de gênero; seguiram, mas também foram ativos 

na criação das normas sociais no que diz respeito à feminilidade e à masculinidade.289  

Ao lado da obediência da boa esposa, temos o cultivo oficial da memória de D. João III 

como substrato importante na composição do jogo do poder no governo de D. Catarina. É 

preciso tratar a construção da memória oficial de D. João III durante sua regência levando-se 

em conta o que Le Goff chamou a atenção no trato dos documentos: deve-se considerar as suas 

condições de produção. Segundo o historiador, as estruturas políticas de uma sociedade 

envolvem o poder das categorias sociais e dos grupos dominantes que, voluntariamente ou não, 

se constituem em testemunhos suscetíveis de orientar os caminhos possíveis da história. Cabe 

à investigadora ou ao investigador reconhecer o poder de perpetuação contido nos documentos 

para desmitificá-lo, desestruturá-lo e desmontá-lo.290  

No caso de D. Catarina, a construção da memória do rei foi constitutiva do seu jogo 

político; uma vez que a sua função como rainha viúva era representar o monarca em sua 

ausência, seria imprescindível a evocação constante de sua memória. O ato mnemônico é 

também comportamento narrativo, visto que sua função social é a comunicação a outrem de 

uma informação na ausência do acontecimento ou do objeto que constitui o seu motivo.291 A 

memória de D. João foi crucial para a sua regência, posto que essa ausência permitiu/assegurou 

a legitimação do seu controle do reino: a representação da rainha clamava pela memória do rei. 

Em obediência a essa memória, D. Catarina, rainha viúva garantiu o seu lugar de regente: foi à 

sua autorização e à memória do rei que ela recorreu constantemente em seus atos.  

Como regente, D. Catarina comunicou em outubro de 1560,292 sua intenção de 

abandonar a regência de Portugal e transmiti-la ao Cardeal D. Henrique. Em sua carta, antes de 

apresentar as razões para retirar-se da regência, justificou que tinha estado na governança de 

 
289 EARENFIGHT, Theresa. Queenship in Medieval…, op. cit., p. 7. 
290 LE GOFF, Jacques. Documento/monumento. História e Memória. Campinas: Ed. Unicamp, 1990, p. 111. 
291 Ibid., p. 425-426. 
292 Há duas datas para a carta: 8 e 24 de dezembro de 1560, de acordo com as versões consultadas.  
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Portugal por obediência à vontade do monarca falecido. Vemos, assim, a rainha se apropriando 

da principal representação que fundamentou o seu governo: a obediência ao rei. Segundo suas 

próprias palavras, ela o havia feito:  

 

Asy por obedecer o que sua Alteza deixava ordenado, e declarado (cuja 

obediência sempre antepus a tudo) como por me nam neguar em quanto 

podese a obrigaçam que a estes Reinos tinha querendo por eles (como sempre 

que el rey) amtepor a vida e ao descamso o que a eles convém.293  

 

 

Desse modo, a memória do rei e o imaginário da boa esposa foram os elementos que 

estruturam seu texto e que conformaram a sua ação política como rainha. É relevante constatar 

que em sua trajetória pessoal e política D. Catarina decidiu não extrapolar as diretrizes de 

gênero para o exercício do poder. Na verdade, foi o ato de não ultrapassar tais limites o que lhe 

conferiu permissão para o fazer político, ao contrário de outras rainhas do mesmo período, como 

Elizabeth, na Inglaterra, que não se casou e calcou a sua imagem unicamente na representação 

de varonilidade e não da esposa obediente. 

Apesar de sua resignação à vontade do marido, D. Catarina explicou na missiva as 

razões pelas quais considerava abandonar o governo, como a idade, a saúde e sua falta de 

disposição, caracterizando o exercício político como um trabalho árduo: 

 

[...] E asy o fiz e continuey ategora que claramente vejo e experimento de mim 

que me faltam já de todo a ydade a saúde e a disposicam para o poder mais 

fazer lembrando-me juntamente tanto como he razam que já he tempo de  

nesta vida que me resta conhecer e servir a Nosso Senhor as grandes mercês 

que dele tenho recebidas, e considerando como a mim já por estas razões, nam 

he possível thomar por mais tempo esta carregua que me sempre foi muy 

pesada pelo muito que desejei fazer nela e pelo muito que ela requeria que em 

mim nam há.294 

 

 

Em seguida, elencou as razões jurídicas e explanou sobre as qualidades do Cardeal D. 

Henrique, seu cunhado e instituído por ela como seu substituto legal na regência de Portugal295. 

Em seu texto, a rainha parecia determinada a deixar o reino para se dedicar a causas religiosas, 

 
293 Minuta da carta circular da rainha D. Catarina enviada aos três estados quando determinou abandonar a 

regência, dezembro de 1560. ANTT, Manuscritos da Livraria, 321, f. 1v.  
294 Ibid, loc. cit. 
295 A relação pública que a rainha estabeleceu com seu cunhado, o Cardeal D. Henrique foi marcada pelo respeito 

mútuo, embora haja rumores de que possuíam uma relação bastante conturbada, iniciada pela influência que a 

rainha exercia sobre D. João III, mas perpassando disputas políticas em torno do clero e, após a morte de D. João 

III, em relação à criação do rei D. Sebastião. Historiadores como Maria do Rosário Cruz e Queiroz Veloso fazem 

referência a essa disputa apresentando documentos que, se revelam uma ou outra animosidade, não expressam a 

gravidade indicada na escrita desses historiadores. Por não termos conhecimento de fontes documentais que dão 

conta dessa adversidade, preferimos não nos pronunciar a respeito. 
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retirando-se em um mosteiro: “Asentey com deus com minha conscientia e com minha 

obrigacam deixo a ela e nisso estou de todo determinada”. E depois: “[...] lhe pedi [o Cardeal 

D. Henrique] o quisesse aceptar e a mim desobriguar de cousa com a qual eu já nam podia E 

para a qual me faltavam de todo a disposição e as forças que se Requeriam”. Contudo, o trecho 

final da carta foi, aparentemente, acrescentado à redação final, dada a diferença no movimento 

da escrita. Nesse fragmento, D. Catarina solicitou resposta dos três Estados sobre se deveria ou 

não tomar tal decisão.  

As respostas chegaram entre o final de janeiro e o início de março de 1561. Foram 

encontradas noventa e oito cartas respostas no fundo Manuscritos da Livraria do Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, cinco cartas296 disponibilizadas por Diogo Barbosa Machado em 

sua obra Memória para a História de Portugal que comprehendem o governo del Rey D. 

Sebastião, único em nome, e décimo sexto entre os Monarchas Portuguezes: Do anno de 1554 

até o anno de 1561; a carta do Conde de Castanheira, D. Antônio de Ataíde, publicada por 

Joaquim Veríssimo Serrão, em Documentos inéditos para a história do reinado de D. 

Sebastião, totalizando, portanto, cento e quatro cartas respostas. Dessas, quatro eram de 

membros do clero, vinte e duas de membros da nobreza e setenta e oito das vilas e cidades do 

reino.   

De modo geral, o conteúdo das cartas é semelhante e ateve-se às questões apresentadas 

pela rainha. O mesmo ocorreu com a estrutura desses documentos, visto que na primeira parte 

do texto se posicionavam em relação à saída de Catarina da regência e na segunda, a respeito 

da escolha do Cardeal D. Henrique como novo regente do reino. Três grandes exceções foram 

as cartas de Dom Francisco da Silva; de D. Antônio de Ataíde – escritas ao final do processo, 

quando a maioria dos membros dos três Estados já havia se posicionado – e a carta do Papa Pio 

IV,297 que simplesmente exortava a rainha a continuar na regência, sem considerar a eleição do 

cardeal como substituto. 

 
296 As cartas presentes na obra de Diogo Barbosa Machado foram a carta de Frei Bartolomeu dos Mártires, 

arcebispo de Braga; a de Rodrigo Pinheiro, bispo do Porto; a de Gaspar do Casal, bispo de Leiria; a carta escrita 

por Antônio Pinheiro, representando o Senado de Lisboa e, finalmente, a carta do Papa Pio IV. 
297 Chamado Giovanni Angelo de Medici (1499-1565), era parente distante da família florentina de Médici, 

conhecida por seu poder e influência. Tornou-se Papa em dezembro de 1559 e, durante sua trajetória, teve como 

um dos maiores aliados o rei espanhol e sobrinho de D. Catarina, D. Filipe II. Ambos se empenharam em concluir 

e difundir as decisões da fase final do Concílio de Trento, efetivadas pela Bula Benedictus Deus, de sua 

responsabilidade. Além de ser conhecido como o papa responsável por reabrir e efetivar a última fase do Concílio 

de Trento, sua fama também se relacionava com sua afeição pela arquitetura e pelos investimentos culturais, pois 

mobilizou grandes arquitetos e foi responsável por importantes obras no Vaticano. Ver: SOUSA, Ivo Carneiro. 

Diálogo sobre Porcelanas Chinesas entre Fr. Bartolomeu dos Mártires e o Papa Pio IV. Inter-Arts Dialogue And 

Macao, 2009, p. 91-99. Disponível em: <https://bit.ly/2kqxPyt>. Acesso em: 20 jul. 2019. 
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A dinâmica do poder de D. Catarina, fundamentada na memória de João III, pode ser 

compreendida não apenas a partir da carta escrita pela rainha, como também nas cartas respostas 

dos três Estados, como é possível notar na carta de Francisco da Silva: “Se ficou por El Rei 

Nosso Senhor que está em glória esta governação determinada a Vossa Alteza sendo tão 

virtuosamente acertada”.298 Analisando as cartas respostas à rainha em conjunto verifica-se que 

a evocação à memória do rei é o elemento mais presente e comum entre elas, funcionando como 

argumento para legitimar o governo de D. Catarina.  

Para que a vissem bem, seria necessário também ver bem o monarca ausente. Se o seu 

governo só foi possível pela vontade manifesta do rei, era preciso elogiar a capacidade de 

escolha do D. João III de indicar alguém que pudesse representá-lo a sua altura. Mais do que 

assumir o lugar deixado ausente pelo rei, D. Catarina era representada como a continuidade do 

monarca. Daí a recorrência à sua memória como necessidade constante de que a governança da 

rainha era em aprovação e em conservação do governo do rei. O interessante é que era a 

subordinação o atributo que alicerçava o poder de D. Catarina. As representações da rainha 

deveriam se encaixar dentro das normas de gênero e da realeza e eram a um só tempo 

enquadramento e matéria-prima para seu governo. Enquadramento porque impunham os 

moldes de condição e possibilidade de sua regência. Matéria-prima porque era no contexto de 

obediência ao rei e à sua memória que a regente logrou e permaneceu no jogo do poder real. As 

representações em torno de sua figura são causa e efeito do seu fazer político. 

Além disso, é preciso lembrar que o período em questão era o do nascimento da 

burocratização da memória a serviço do centralismo monárquico.299 Como apontou Jacques Le 

Goff, o século XVI assistiu também à afirmação da noção de indivíduo e, não por coincidência, 

nesse período surgiram os mémoires, escritos por um personagem. A escrita da memória passou, 

então, a ser um dos mecanismos de domínio do Estado. É possível observar essa estratégia nos 

documentos aqui reunidos, o testamento e o conjunto de cartas, como expressão da memória 

utilizada para conferir legitimidade à regente. 

A obediência como fundamentação da governança de D. Catarina está presente na 

maioria das cartas recebidas, como, por exemplo, na carta de D. António de Ataíde (Anexo M), 

conde da Castanheira: “Lembreilhe mais que pelo que devia a El Rey N. S. que Deos tem, era 

 
298  Carta de Francisco da Silva para a rainha Catarina, de fevereiro de 1561. ANTT, Manuscritos da Livraria, 321, 

f. 3v. 
299 A palavra mémoire surge Idade Média, no século XI. No século XIII é acrescentada mémorial, que passa a ter 

relação com contas financeiras, e em 1320, mémoire, no masculino, significando um dossiê administrativo. Ver: 

LE GOFF. Documento/monumento..., op. cit., p. 461-462. 
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governar como lho ele deixava encomendado”.300 A carta data de 1º de março de 1561 e, nela, 

D. António de Ataíde se opôs à saída da rainha. O conde, além de recordar que era vontade de 

D. João que ela assumisse a regência, também lembrou que o rei já a estava preparando para a 

sua ausência, organizando o que naquele momento a rainha pretendia se esquivar. No trecho a 

seguir, pode-se observar o comentário de D. António Ataíde sobre a participação ativa de D. 

Catarina nas atividades políticas do reino durante a governança de seu marido, pois assim 

prosseguiu em sua carta:  

 

[...] porque além das muitas e muy grandes obrigações que ella tinha que 

comprir o que lhe elle deixou pedido se devia particularmente lembrar de 

huma, não somente não era acostumada mas nunca se vira, a q´uera metela em 

todos os negocios do governo e fazellos como ella como fazia o que parecia 

que N. S. quizera que fose para V. A. muito bem poder fazer o de que agora 

se queria escusar [...].301 

 

O conde foi amigo íntimo desde a infância e conselheiro de D. João III, de quem obteve 

o título, em 1532. Além disso, foi vedor da Fazenda por um longo período, de 1530 a 1557 - 

cargo que renunciou após o falecimento do monarca302  – e teve papel de suma importância no 

governo joanino, sendo um dos responsáveis por incentivar e planejar a colonização do Brasil. 

A sua relevância política e pessoal obriga a nos deter mais cuidadosamente nessa missiva. 

Trata-se de uma longa carta, a qual D. António Ataíde teceu muitas recomendações e conselhos 

à rainha recorrendo, muitas vezes, às virtudes de um bom governante. 

Apesar de reconhecer a experiência política prévia da rainha, o conde não pôde deixar 

de observar o fato improvável de que uma mulher exercesse a máxima posição de governança. 

É sabido que a rainha tinha uma relação difícil com D. António de Ataíde e que não aprovava 

a proximidade entre ele e seu marido. A ressalva feita por ele com relação à capacidade de uma 

mulher governar permite entrever essa rusga em seu relacionamento com a rainha. Nessas 

circunstâncias, fica em aberto os porquês de ele ter apoiado D. Catarina, apesar da relação pouco 

amistosa que mantinham. Talvez sua posição se respaldasse pela certeza da continuação das 

 
300 Cópia de uma carta de D. António de Ataíde, Conde da Castanheira, à rainha D. Catarina, apud SERRÃO, 

Joaquim Veríssimo. Documentos Inéditos para a História do Reinado de D. Sebastião. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1958, p. 22. 
301 Ibid., loc. cit. 
302 A renúncia é justificada pelo apreço do conde a D. João III. Ver: CRUZ, Maria Leonor Garcia. Práticas 

comerciais e financeiras e reestruturação econômica em considerações de António de Ataíde, conselheiro e vedor 

da Fazenda de D. João III. In: D. João III e o Império. Actas do Congresso Internacional comemorativo do seu 

nascimento, Lisboa, Centro de História de Além-Mar/ Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão 

Portuguesa, 2004, p. 303. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/4841>. Acesso em: 12 ago. 2019. 
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políticas de D. João III ou por respeito à sua memória, ou ainda possa ter sido um 

reconhecimento da capacidade da rainha.   

Fato é que, apesar das ressalvas no que dizia respeito ao gênero da rainha e a 

indisposição entre ambos,303 o conde se posicionou favorável à sua permanência. Para tanto, 

afirmou que ela deveria desde cedo sempre lembrar ao futuro rei, seu neto, que a sua presença 

no mais alto cargo era inapropriada para mulheres, mas que D. Catarina era uma exceção, 

devido a sua experiência e suas virtudes. Percebe-se aqui a particularização da rainha para o 

cargo de regente: outras mulheres, nem antes, nem depois, poderiam assumir essa 

responsabilidade, mas ela tinha especificidades que lhe garantiram tal feito: 

[...] lhe torno a lembrar agora que não devia esquecer a quem tiver cuidado de 

ir dizendo a el Rey N. S. (o que convem para elle pelo tempo bem comprir 

com o lugar que Deos o poz) quam prejudicial cousa pode ser terem elles 

outros Reis que apoz elle vierem o mesmo modo com suas molheres senão 

quando para isso houvese as mesmas rezões que havia para o que seu avo fez, 

as quaes eraõ haver muito tempo V. A. estava nesta terra e ter nella muitos 

penhores e a experiência que já entam havia de suas grandes virtudes.304  

 

Novamente a memória do rei era evocada como autorização para que D. Catarina 

assumisse o reino de Portugal, embora D. António de Ataíde tenha questionado a legitimidade 

da regência por não ter havido cortes. 

 

[...] lembreilhe que governar ella era authoridade do nome del Rey que Deos 

tem em quãto governava estava viva a lembrança delle e que só esta razão 

devia de bastar para não deixar o governo. [...] somente lhe lembrey que o 

modo de que todos se houveram depois do fallecimento del Rey N. S. que 

Deos tem em lhe obedecer, e haver por governador sem pedir em cortes, e que 

se isto hordenase sem curarem de outros modos que em semelhantes tempos 

se soem teer, era cousa que se não vira te agora em cazo algum dos muitos 

que em essa terra, e em todo mundo são acontecidos.305  

 

A evocação da memória de D. João III como legitimador da governança de D. Catarina 

foi um dos elementos mais presentes no conjunto de cartas respostas recebidas pela rainha, 

como visto e no caso em questão, ainda justificativa para a ausência de cortes.  

A carta resposta da Cidade do Porto (Anexo J) também adotou como linha 

argumentativa o respeito à memória de D. João III: “(…) é de crer que sua alma iria muito 

descansada com lhe parecer que deixava a Vossa Alteza em seu lugar, para bem destes 

 
303 Fruto, segundo os cronistas, do fato de o Conde de Castanheira ter sido, na juventude, companheiro de boêmia 

de D. João III. 
304 Apud SERRÃO. Joaquim. Documentos Inéditos ..., op. cit., p. 22. 
305 Ibid., p. 23.  
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reinos”.306 Na mesma carta, se pede que a rainha não abandone a regência, pois nenhuma 

mudança deveria ser feita:  

 

[...] antes governe da maneira que fez depois do falecimento d’el Rei Nosso 

Senhor, e os trabalhos que Vossa Alteza nisso receber Nosso Senhor a 

esforçara, que para isso a escolheu, dando logo geral conhecimento a estes 

reinos da mercê que lhe fez, em lhe dar a Vossa Alteza por governadora deles, 

e ele lhe dará o prêmio que tais trabalhos merecem.307 

 

Assim, o que se buscou tratar neste tópico foram as imagens que concorreram para a 

legitimação da escolha política de D. João III e da consequente aceitação de D. Catarina como 

governante de Portugal durante a menoridade de seu neto, o rei D. Sebastião. Nesse sentido, o 

que se deve marcar dessa análise é que a construção da memória oficial do rei D. João III foi 

uma peça chave para a legitimação e governança da rainha. A ligação ao monarca falecido pode 

ser vista de várias formas, talvez a principal, do ponto de vista político e considerando a 

instabilidade do reino nesse período, era considerar a regência como garantia da manutenção 

da vontade do soberano falecido, como continuação do governo mais do que como início de um 

novo reinado.  

O conjunto de documentos escolhidos permitiu observar de que forma a memória escrita 

é um instrumento importante de domínio e, portanto, de legitimação do poder. O testamento 

deixado por D. João III foi a âncora a partir da qual a construção da memória, base de 

legitimação de governo de D. Catarina, foi construída; pelo testamento foi possível traçar o 

caminho permitido a ela como regente. O imaginário que viabilizou a sua regência foi o de ser 

a transição entre dois homens: do rei morto, seu esposo, ao próximo rei, seu neto. 

As correspondências, por sua vez, ratificaram a memória como fundamento da 

governança de D. Catarina ao evocarem o testamento de D. João III; a necessidade de 

obediência da rainha ao rei e a sua responsabilidade como tutora de seu neto. Além disso, a 

análise permitiu observar a dinâmica e as estratégias políticas da regente com os três Estados. 

No caso, pode-se supor que D. Catarina estava a buscar a aprovação de seu governo nessa 

comunicação com os Estados e, nesse sentido, podemos analisar como a memória serviu não 

só para que ela assumisse o reino, como também para que seu governo se sustentasse e 

prosseguisse.    

 
306 Carta da Cidade do Porto assinada por cinco pessoas, 13 de janeiro de 1561. ANTT, Manuscritos da Livraria, 

321, f. 81v. 
307 Carta resposta da cidade do Porto. ANTT, Manuscritos da Livraria, 321, f. 81v. 
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O aval necessário do monarca para legitimar a regência de D. Catarina em 1557 e a 

confirmação desse consentimento pela construção de uma memória como obediência em 1560 

fornecem subsídios para a compreensão de que a governança da rainha seria mais do que uma 

simples extensão da realizada outrora por D. João III. A começar, recordemos que devido ao 

afastamento do rei por questões de saúde, a rainha incumbiu-se do governo do reino bem antes 

de assumir a regência. E, de forma mais geral, podemos apontar que o corporativismo das 

monarquias desse período, como discutido anteriormente, não permitia aos reis controle 

absoluto das questões políticas e as rainhas, muitas vezes, exerciam papel fundamental nessa 

organização política.  

Os atributos maternais e de subserviência como modelos para a identidade de gênero 

das mulheres – lidos culturalmente como opostos à atividade política – eram, 

contraditoriamente, evocados quando houve a necessidade de que uma mulher assumisse o 

poder. Em outras palavras, se por um lado, a submissão e a maternidade eram os elementos 

justificadores para a ausência de mulheres no exercício do poder, por outro, essas mesmas 

características poderiam lhe trazer boas avaliações de seu governo, como no caso de D. 

Catarina. Da mesma forma, os imaginários sobre as identidades de gênero orientaram as formas 

e fôrmas de exercício do poder. Não apenas a obediência ao rei, mas o caráter materno conferido 

às mulheres são elementos a que, séculos depois, o cronista Diogo Barbosa Machado (1628-

1772)308 fez alusão:  

A total causa, que obrigou a Rainha Dona Catarina a aceitar a administração 

do Reyno, na menoridade del Rey D. Sebastião, seu Neto, não só foi obedecer 

à vontade de seu esposo D. João o III, expressamente declarada no seu 

testamento com a recomendação deste político legado; mas atender com 

maternal amor à urgente necessidade, que padecia esta Monarchia, não 

havendo quem zelasse os seus aumentos, por ser o herdeiro da Coroa de idade 

tão tenra, que não tinha forças capazes para empunhar o Sceptro: e como em 

o compassivo coração desta Heroina dominasse sempre o vigilante desvelo da 

 
308 Nascido em Lisboa, iniciou os estudos de direito canônico em Coimbra, mas em 1724 retorna à capital para 

receber ordens de presbítero, como oratoriano. Em 1728 foi nomeado abade de Santo Adrião de Sever, como 

seria conhecido. Amante das letras, da história e dos livros, se dedicou a vida toda a uma livraria que chegou a 

ter mais de 4000 títulos. Foi um dos fundadores da Academia Real da História, criada por D. João VI (1707-

1750) dedicada a engrandecer a história de Portugal. Nesse ambiente, recebeu a encomenda de escrever as 

memórias históricas de D. Sebastião, do rei D. Cardeal Henrique e dos três reis Habsburgos de Portugal. Sua 

obra mais importante foi a Bibliotheca Lusitana, um dicionário dos autores da história de Portugal. Em 1770, 

doou a sua coleção de livros à reconstrução da Real Biblioteca, após as grandes perdas consequentes do terremoto 

que abalou Lisboa, em 1755. Como mercê, recebeu do rei uma pensão vitalícia, que usufruiu apenas dois anos. 

Ver: MONTEIRO, Rodrigo Bentes. Diogo Barbosa Machado. As Coleções Formadoras. Biblioteca Nacional do 

Brasil. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/diogoBarbosa.html>. Acesso em: 02 ago. 

2019. 
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conservação do Estado, antepoz ao próprio descanso a lavoriosa, e incançavel 

ocupação da regência desta Monarchia, [...].309 

 

Segundo Barbosa Machado, o amor maternal da rainha foi a sua principal virtude, 

secundarizada, por sua prudência nos negócios, pela generosidade com a premiação dos 

beneméritos, por sua severidade no castigo dos delinquentes e pela benevolência ao ouvir os 

pretendentes. Ou seja, mesmo dois séculos depois de sua regência, o tom panegírico 

permaneceu com relação à rainha, com primazia, nesse caso, para seu amor maternal em 

detrimento de seus interesses e capacidade política. 

Pela análise das representações produzidas sobre D. Catarina durante o reinado de D. 

João III e durante o período regencial, foi possível observar uma dinâmica dupla no imaginário 

da obediência ao rei: se a forma como a regente chegou ao poder estava dentro das 

representações de subserviência feminina, esse mesmo imaginário foi utilizado como estratégia 

em seu exercício do poder. Como salientou William Monter,310 um rei pode não ter uma forma 

feminina, mas o poder político não tem gênero: D. Catarina governou sob o direito divino e 

aceito por Portugal, ainda que com discordâncias e disputas políticas costumeiras do fazer 

político. Na prática, o fato de ser mulher não foi um empecilho para a sua governança, e, em 

casos assim, era como se a sua feminilidade fosse abolida e ocupasse o lugar do nada, nem 

feminina, nem masculina. Mas a referência ao homem nessa cultura política era inegavelmente 

mantida, visto que a obediência ao testamento era a garantia da continuidade do rei morto, 

sujeição mantida por intermédio da construção de uma memória que serviu de substrato para a 

governança de D. Catarina. 

Assim, a memória de D. João III compôs os recursos utilizados como forma de 

legitimação política da rainha: sua representação como esposa obediente surgia novamente em 

1560. A ligação ao monarca falecido – por intermédio da obediência – e ao monarca infante 

vivo – por intermédio da maternidade – era o lugar de legitimidade da rainha como regente. 

 

 

 

 
309 MACHADO, Diogo. Memorias para a história de Portugal, que comprehendem o governo del rey D. Sebastião 

único em o nome, e décimo sexto entre os monarchas portuguezes do anno de 1561 até o anno de 1567. 

Dedicadas a elrey D. João V. tomo II. Lisboa Occidenta, Off. de Joseph Antonio da Sylva, 1737, p. 330. 

Biblioteca Nacional (Brasil). Coleção Real Bibliotheca. Disponível em: 

<http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=18807>. Acesso em: 02 ago. 2019.  
310 MONTER, William. The Rise of Female Kings in Europe, 1300-1800. New Haven: Yale University Press, 

2012, p. 40 e 41. 
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2.4 A religiosidade de D. Catarina como argumento político em 1560-1561  

 

Um dos argumentos centrais utilizados por D. Catarina para justificar a decisão de 

abandonar a regência do reino residiu, como visto, nos seus anseios religiosos, expressos na 

carta que ela enviara aos três Estados ao final de 1560. A rainha afirmava então (Anexo I):  

 

[...] claramente vejo, e experimento de mim, que me faltão já de todo a idade, 

a saúde e a disposição para o poder fazer, lembrandome juntamente como he 

razão, que já he tempo de nesta vida, que me resta, conhecer e servir a Nosso 

Senhor as grandes mercês, que dele tenho recebidas.311  

 

 

D. Catarina esquivava-se de abordar as questões políticas que a levaram a tomar tal 

decisão. No entanto, os motivos declarados expressavam muito acerca das representações que 

ela desejava associar a si. Viúva e regente de Portugal, prestes a completar 53 anos de idade, 

ela justificava sua decisão com base nas dificuldades que encontrava decorrentes do seu cansaço 

e da sua idade, mas também no seu desejo de servir a Deus.  

Desde que se tornou rainha de Portugal, D. Catarina buscou cultivar uma imagem de 

caridosa e cristã, características que compunham o ofício régio. Essa faceta foi expressa por 

meio das esmolas e doações analisadas anteriormente, mas também pela participação nas 

cerimônias religiosas que compunham o apanágio real quinhentista, como os batismos, as 

procissões, as orações e as missas cotidianas. Porém, ao utilizar esse argumento como 

justificativa para abandonar a regência, alçava sua religiosidade a outro patamar, tornando-a 

inclusive objeto de discussão e debate públicos. 

Por intermédio da análise das cartas, é possível delinear um conjunto de temas com 

argumentos semelhantes acerca da decisão de D. Catarina de abandonar a regência para 

ingressar num mosteiro, decisão também tomada por seu irmão Carlos V, que se enclausurara 

no Monastério de São Jerônimo em Yuste, onde falecera em 1558. Entre os argumentos 

contrários à sua decisão, estava o de que ela serviria mais a Deus no governo do reino presente 

por exemplo na carta enviada pelo papa (Anexo N). 

A missiva do pontífice apresentava razões de cunho religioso e político para que a 

regente continuasse no governo. Em relação aos primeiros, o papa era peremptório a respeito 

da salvação da rainha: 

 
311 Minuta da carta circular da rainha D. Catarina enviada aos três estados quando determinou abandonar a 

regência, dezembro de 1560. ANTT, Manuscritos da Livraria, 321, f. 1v-2v. 
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Não credes, caríssima filha, que seria maior Graça a Deus a vida monástica. 

Porém, divina Majestade, nada é mais caro à caridade, quanto mais 

requererem os actos de bondade, tanto do agrado de Deus, e maiores serão os 

benefícios obtidos. Não há pessoa mais respeitável, nem mais devota, como 

defende Deus nas Sagradas Escrituras, que quem protege os órfãos, tanto 

quanto os Reis, com empenho e cuidado? Certamente, através deles, para 

servir o bem estar das pessoas, e a honra de Deus, e religião que é mais 

regulada. (…). Mais devo advertir e exortar que a vossa desejada ausência do 

caminho da salvação eterna, torna mais difícil a aproximação de Deus. Maior 

mérito trás menor dúvida. Sempre os reis de Portugal, por sua piedade, muito 

fizeram pela autoridade da Santa Sé. Sempre obedeceram aos seus avisos. 

Enfim, todas as coisas de que a Sede Apostólica sempre demonstrou ser a 

maior guardadora.312  

 

Pio IV afirmava em sua missiva a supremacia da vida dos reis, considerados por ele 

como os mais devotos e respeitáveis em decorrência da bondade existente na raiz da proteção 

aos órfãos, ao bem-estar das pessoas e honra a Deus, o que posição régia não apenas permitia 

como exigia. O governo significava para o papa o caminho da salvação eterna, do qual D. 

Catarina se distanciaria caso abandonasse a regência. 

Entretanto, há que se considerar os interesses do próprio pontífice no conselho que dava 

à rainha. Afinal, caso ela saísse do trono assumiria o irmão de D. João III, o Cardeal D. 

Henrique, o que poderia implicar em dificuldades na governação do reino, pelo menos no que 

se refere às relações com a Santa Sé. O tipo de poder e as interferências que um regente membro 

do clero poderia ter, aliando poder temporal e espiritual, era algo do qual o papa deveria se 

precaver. Além disso, o papa aproximava-se da família Habsburgo na época, sobretudo de D. 

Filipe II, e garantir a presença de D. Catarina na regência atendia aos interesses dinásticos de 

seus aliados. Costurando representações religiosas, de gênero e da própria monarquia, o papa 

escamoteava, portanto, os interesses da Igreja Católica e os seus próprios, enquanto membro de 

uma rede política de apoio.  

De todo modo, depreende-se, dos posicionamentos do pontífice, as concepções sobre a 

monarquia existentes nos imaginários desde o período medieval e as funções que o rei deveria 

desempenhar. Assim, lembrava que a redenção se relacionava com “a repressão do mal das 

heresias” e do cuidado com a “[...]salvação do seu próprio povo, e da fé nesse Reino 

Católico”,313 o que revelava o âmbito político de seus argumentos. Por fim, exortava a rainha a 

considerar os reis portugueses antecedentes e as relações que estabeleceram com Roma, 

apontando para um relacionamento supostamente harmônico, mas subserviente da parte da 

 
312 Breve do Pontífice para a rainha Catarina, de 30 de março de 1561, apud MACHADO, Diogo. Memórias para 

a história..., op. cit., f. 377v. 
313 Ibid., f. 377v. 
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Coroa portuguesa em relação à Santa Sé. Tendo como base essa tradição, era imperativo que a 

rainha seguisse suas orientações. 

A carta do pontífice é exemplar por expressar outros significados de gênero, como os 

relacionados à maternidade e as responsabilidades que dela decorriam. Nesse sentido, Pio IV 

aconselhava a rainha a não “[...] deixares a regência do Reino, nem abandonardes o vosso 

caríssimo neto, filho de Rei, do qual, em fé, vos foi confiada a tutela até atingir a maioridade, 

intento estranho à caridade materna, alheado da esperança que o vosso marido [...] tinha”.314 O 

papa fazia referência não apenas à governação, mas também à tutela de D. Sebastião. Embora 

a representação da maternidade tenha sido recorrente em circunstâncias que rainhas assumiram 

a regência na menoridade de seus filhos e netos, supomos que no caso de D. Catarina a 

referência era redimensionada pela morte dos nove infantes, drama pessoal da rainha, o que 

significaria uma responsabilidade maior para com o neto e mesmo um apelo emocional de 

relevo. 

Outra carta interessante é a do dominicano Bartolomeu dos Mártires (1514-1590). O 

bispo se posicionava de forma contrária à decisão de D. Catarina, invocando a situação de 

fragilidade do reino e a necessidade de o governo ser apoiado em duas colunas, referência à 

presença da rainha e do Cardeal D. Henrique na governação. Este argumento, bastante 

recorrente nas cartas respostas enviadas à rainha, apontava para as atividades eclesiásticas do 

cardeal, mas também para a segurança que a presença de D. Catarina na governação significava. 

No tocante ao cansaço e desejo de servir a Deus, referia-se o bispo à regente:  

 

Não me alegue V.A. indisposições corporaes, porque nunca esteve tão madura 

para governar como agora: nesta fraqueza corporal cresce o lume interior e o 

zelo da honra de Deus e bem do Reino. E quanto à quietação do seu espírito, 

que tanto deseja, confio em nosso Senhor que depois que entregar o Reino a 

seu Neto para ele per si o reger, lhe hão de ficar anos para suas devoções. Por 

isso da parte de Deus lhe requeiro que não expida esta cruz de seus ombros 

por pesada que seja, por que soltandoa em tal tempo, digo que se arrisca a 

fazer uma grande ofensa a nosso Senhor.315 

 

 

Bartolomeu dos Mártires ressignificava a idade de D. Catarina, concebendo-a como 

fonte de maturidade e, de forma correlata, de sabedoria. Além disso, afirmava ela poderia servir 

a Deus posteriormente, alegando ainda que sua saída do governo, isto é, o abandono da cruz 

que carregava, constituiria uma ofensa a Deus. A cruz simbolizava no imaginário cristão o 

 
314 Ibid., f. 379v.  
315 Carta do Arcebispo de Braga Frei Bartolomeu dos Mártires para a rainha Catarina, de 7 de janeiro de 1561 apud 

MACHADO, Diogo. Memórias para a história..., op. cit., f. 337v. 
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sofrimento, mas também a redenção. Desse modo, o bispo de Braga associava o exercício 

político da rainha a uma provação que, se não finalizada, desonraria a Deus. 

D. Catarina tinha uma relação próxima com o frei que, por sua indicação, foi nomeado 

arcebispo de Braga em 1558316 – a Bula Gratiae divinae praemium que o nomeava possui data 

de 27 de janeiro de 1559 – e em 3 de setembro do mesmo ano ordenado bispo de Lisboa, 

novamente designado por ela. Entre os anos de 1561 a 1563, Bartolomeu dos Mártires 

participou do Concílio de Trento, cujas reformas tentou viabilizar durante o seu bispado, que 

durou até 1582. Sua atuação foi caracterizada por um projeto de uniformização da fé, 

desenvolvido por intermédio do perdão, da catequese e da atividade pastoral. As indicações 

feitas pela rainha para o arcebispado de Braga e posteriormente bispado de Lisboa e a 

correspondência entre eles revelam, portanto, a proximidade entre a rainha e esse religioso.317 

Como exposto, havia interesses pessoais na defesa de Bartolomeu dos Mártires pela 

manutenção da rainha na regência, já que sua boa relação com D. Catarina lhe garantia mercês. 

Todavia, não apenas questões particulares moviam o bispo a estimular a permanência dela como 

regente, pois a situação favorecia aos dominicanos, ordem a qual Bartolomeu dos Mártires 

pertencia. Isso porque a saída da rainha colocava a regência nas mãos do Cardeal D. Henrique, 

principal apoio para a constituição e fortalecimento da Companhia de Jesus em Portugal. Esse 

apoio foi demonstrado, por exemplo, na abertura da Universidade de Évora, em 1559, ocasião 

na qual o cardeal entregou a direção da instituição à Companhia e, mormente pela escolha, neste 

mesmo ano, de seu candidato, o jesuíta Luís Gonçalves da Câmara, como futuro preceptor de 

D. Sebastião, em vez dos espanhóis Luís de Granada, dominicano, e Luís de Montoia, 

franciscano, ambos respaldados por D. Catarina. Dessa forma, como alto representante dos 

dominicanos e frente a essa disputa entre as ordens religiosas, frei Bartolomeu intercedia em 

favor dos dominicanos ao defender a preservação da regência de D. Catarina.318 

 
316 Sobre sua trajetória eclesiástica, Bartolomeu Fernandes dos Mártires se tornou dominicano em 1528 e concluiu 

os estudos teológicos em 1538. Lecionou em vários conventos, como os de Lisboa, Évora e Batalha e se tornou 

prior de Benfica em 1557. PEREIRA, Juliana. Atriotismo De Frei Bartolomeu Dos Mártires? O Arcebispo de 

Braga na Crise Sucessória Portuguesa de 1580, Entre História e Memória. Revista de História, São Paulo, n. 

178, p. 01-29, 2019. Disponível em: <https://bit.ly/2m4oaxT>. Acesso em: 23 ago. 2019. 
317 Id. D. Frei Bartolomeu dos Mártires e o Santo Ofício Português (1559-1581). Anais do XXVII Simpósio 

Internacional de História. Conhecimento histórico e diálogo social. Natal, 2013. p. 165. Disponível em: < 

https://bit.ly/2qpxcIh >. Acesso em: 23 ago. 2019. 
318 MARCOCCI, Giuseppe. Inquisição, jesuítas e cristãos-novos em Portugal no século XVI. Revista História das 

Ideias. Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, v. 25, 2004, p. 273. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/10316.2/43699>. Acesso em: 29 jul. 2019. 
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A ideia de que a regência seria uma forma de serviço a Deus foi aprofundada pelo bispo 

do Porto, Rodrigo Pinheiro,319 em carta enviada a 13 de janeiro de 1561.320 Esse religioso 

enumerou e em seguida comentou uma série de razões para que a regente não abandonasse a 

governação, como o fato de o governo ter sido encomendado por D. João III; a obrigação que 

D. Catarina possuía como avó de zelar pelo que pertencia ao neto; o contentamento dos povos 

e a legitimidade que ela detinha como viúva do monarca. Ao referir-se ao aspecto religioso, D. 

Rodrigo do Porto reconhecia o desejo da rainha, mas afirmava que  

 

[...]governando bem estes Reynos V.A. e conservandoos em mui tan quietação 

e paz a elRey nosso Senhor seu neto, ainda que isso seja mais de vida activa 

que contemplativa, V.A. serve muito a Nosso Senhor, ainda que e se salvará 

com muitos mais graus de gloria que salvando-se pela vida contemplativa, 

porque a vida activa bem gastada aproveita a muitos e a vida contemplativa a 

si só.321  

 

Desse modo, uma questão política – a saída da regência – era considerada do ponto de 

vista religioso, adentrando no campo das discussões a respeito das diferentes formas de vida 

espiritual. Ao abordar a questão, o eclesiástico evidenciava em seu texto a primazia da vida 

contemplativa sobre a ativa, mas afirmava que no caso de D. Catarina, a salvação e o desejado 

serviço que ela gostaria de prestar a Deus seriam maiores na regência. Os argumentos desse 

eclesiástico circunscreviam-se nos debates humanistas acerca da vida ativa e da vida 

contemplativa, já que nesse período, a primeira era concebida como modo de atender aos 

interesses públicos, enquanto a contemplação respondia aos anseios da vida privada. Tais 

concepções tinham como base, entre outros autores, o filósofo, estadista e orador romano, 

 
319 Rodrigo Pinheiro (1482-1572) era filho de Diogo Pinheiro, Prior de Tomar. Estudou Direito Canônico e Leis 

na Universidade de Coimbra e, posteriormente, ordenou-se clérigo, assumindo as abadias de Santa Marinha de 

Ferreiró, de Touguinha e de São Martinho de Soago. Pertenceu à Ordem de São Domingos e em 1539 foi 

nomeado por D. João III para o ofício de desembargador da Casa do Cível e para o Conselho Geral do Santo 

Ofício. Posteriormente, exerceu também o cargo de ministro na Mesa da Consciência e Ordens, tribunal criado 

durante o reinado joanino. Foi bispo de Angra de 1540 até 1552, ano em que foi transferido para o bispado do 

Porto, cargo que exerceu até a morte. Ver: CUNHA, Rodrigo; PINTO, Antônio. Catalogo e Historia dos Bispos 

do Porto. Porto: Oficina Prototypa, 1623, p. 301-314. 
320 Carta do Bispo do Porto Rodrigo Pinheiro para a rainha Catarina, de 13 de janeiro de 1561 apud MACHADO, 

Diogo. Memórias para a história..., op. cit., f. 339v-353v. 
321 Ibid., f. 346. 
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Cícero (106-43), 322 que mencionava a importância de seguir a uma das regras de Platão, a 

manutenção do bem comum de modo a favorecer os interesses públicos.323  

O bem comum foi argumento recorrente para que a regente continuasse na governação. 

Privilegiá-lo no discurso significava tomar a governação como forma de serviço a Deus. A 

glória seria, segundo o bispo, igual à do rei D. João III, já que “ [...] hum ao outro pois em suas 

vidas se ocuparam em exercício de tanto merecimento como é governar bem a muitos e 

endereçá-los no caminho de sua salvação”.324 O religioso equiparava ao nível discursivo a 

atividade política da rainha com o rei, evidenciando ainda os termos do bem comum no campo 

religioso: o zelo pela fé católica.325   

Apesar de dominicano, Rodrigo Pinheiro era apoiador da Companhia de Jesus em 

Portugal, assim como o cardeal D. Henrique, que mantinha grande proximidade com os jesuítas. 

A despeito dessa afinidade com relação à ordem religiosa, o bispo não gozava de prestígio com 

o cardeal D. Henrique.326 Diferentemente, mantinha boas relações com D. João III e com D. 

Catarina e em 1539 foi nomeado pelo rei para o Conselho Geral do Santo Ofício. 327  As relações 

interpessoais favoráveis ao bispo do Porto, bem como a sua possível indisposição com o cardeal 

D. Henrique, revelam que sua defesa da permanência da rainha envolvia sobretudo interesses 

particulares.  

Expressão interessante dos vínculos entre política e religião era dada pela Vila de Tomar 

(Anexo P). Na missiva, juiz e procuradores imploravam a D. Catarina que continuasse na 

 
322 Marco Túlio Cícero, ou Cícero, foi um dos idealizadores do Direito Romano. Estoico, afirmou que não se pode 

fugir dos deveres na vida que, para ele, seriam a amizade, a justiça, a caridade, a honestidade, a verdade, e 

temperança, conforme afirmou em Dos Deveres. Sua obra influenciou o cristianismo católico, sobretudo os 

jesuítas e seu sistema pedagógico. Ver: CASIMIRO, Ana Palmira Bittencourt Santos. Glossário. História, 

Sociedade e Educação no Brasil. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_Cicero.htm>. Acesso em: 20 jul. 2019. 
323 ADVERSE, Helton. Política e retórica no humanismo do Renascimento. O que nos faz pensar. Belo Horizonte: 

UFMG, n. 27., 2010, p. 39. Disponível em: <http://www.oquenosfazpensar.fil.puc-

rio.br/import/pdf_articles/OQNFP_27_03_helton_adverse.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2019. 
324 Carta do Bispo do Porto Rodrigo Pinheiro para a rainha Catarina, de 13 de janeiro de 1561 apud MACHADO, 

Diogo. Memórias para a história..., op. cit., f. 346. 
325 Outros remetentes também adotavam argumentos semelhantes aos do bispo do Porto, recorrendo às 

responsabilidades da vida ativa, caso de Frei Gaspar do Casal, bispo de Leiria. O agostiniano afirmava que o 

serviço dos reis, embora parte da vida ativa, ofereceriam mais louvor a Deus, pois os “reys christãos não governão 

somente para o bem dos corpos, mas também para o bem das almas: nem fazem leys de bens somente corporais, 

mas também de spirituaes”. Reafirmava-se as teorias políticas que consagravam o rei como o protetor da 

cristandade. Ver: Resposta do Bispo de Leiria D Fr. Gaspar do Casal à rainha D. Catarina, de 13 de janeiro de 

1561 apud MACHADO, Memórias para a história..., op. cit., 1736, f. 364v.  
326 O bispo foi posteriormente denunciado às autoridades romanas pelo cardeal D. Henrique, então Inquisidor-

geral, em 1571, por faltar com seus deveres e cometer delitos de fé em suas dioceses. Ver: MARCOCCI, 

Giuseppe.  I custodi dell'ortodossia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento, Roma: Edizioni di 

Storia e Letteratura, 2004, p. 182-183. 
327CUNHA, Rodrigo; PINTO, Antônio. Catalogo e Historia dos Bispos do Porto. Porto: João Rodriguez Impressor 

de Sua Senhoria, 1623, p. 306-311. 
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regência. Como recurso argumentativo, rogavam à rainha que “ [...] não queira dar a execução 

nisso [...] que nesta ordem de governar em que há muitos anos professou, de que tem muita 

experiência e está muito mais certa a salvação de sua alma que em outra alguma”.328 A vida 

política era representada como um sacerdócio, ao qual, como a carta afirma, a rainha havia 

ingresso desde que se casara com D. João III. Depreendemos daqui a estreita relação entre o 

paço e o claustro, a governança e a cruz: por intermédio da regência, a rainha obteria a salvação. 

A carta enviada pela vila de Alenquer (Anexo L) se particularizou, nesse sentido, pelo 

recurso a um dos símbolos mais marcados por gênero, a figura de Maria. Afirmavam o juiz e 

procuradores: 

Com muita razão podemos comparar este tempo em que Nosso Senhor Jesus 

Cristo deixou sua sacratíssima mãe pera consolação dos apóstolos ficando ela 

e os seus tão saudosos de sua presença e depois Deus quis que assim ficasse 

V.A. pera conservar este Reino e o sustentar em justiça e concordia com 

semelhante door dos apostolos quando as nom também subio aos ceos, 

ficaremos nos querendo V.A. desemparar-nos e teremos rezão de o senti de o 

sentir por se apartar de nos huma tal Rainha de tam heroicas virtudes e de 

santa justiça.329  
 

 

Maria surge no texto da vila de Alenquer como a consoladora dos aflitos, representação 

recorrente nos imaginários medievais, que lhe atribuíam o lenitivo na hora da morte. A 

comparação com D. Catarina é elucidativa: como Maria, a rainha teria ficado como 

consoladora; aquela, dos que dependiam de seu filho, a monarca, dos que dependeram do seu 

esposo. Não por acaso Alenquer fazia parte das terras da rainha, motivo a mais para o tom de 

orfandade presente na carta. O abandono da regência significaria aos portugueses, portanto, o 

mesmo desamparo que os apóstolos sentiram na assunção de Maria. E, no caso específico de 

Alenquer, um tratamento menos cuidadoso nas terras da rainha. 

Mais do que consoladora dos aflitos, Maria também representava a figura da mãe 

acolhedora e símbolo da redenção das mulheres na tradição cristã. Evocar Maria, cheia da 

Graça, como anagrama e redenção à Ave, símbolo da perdição da humanidade, implicava 

enquadrar a regente nas tradicionais representações que (in)formavam a respeito das condutas 

e dos valores relativos às mulheres. A dinâmica das representações novamente se impunha 

nesse cenário: D. Catarina, regente de Portugal, ombreando e disputando poder na governança 

do reino, era comparável a Maria, símbolo da consolação e da maternidade, mas também da 

 
328 Carta da Vila de Tomar à rainha D. Catarina, s.d. ANTT, Manuscritos da Livraria, 321, f. 111v. 
329 Carta enviada pela vila de Alenquer à rainha D. Catarina, s.d. ANTT, Manuscritos da Livraria, 321, f. 131v. 
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submissão feminina. Imagens a priori antagônicas, mas que se conformavam nas construções 

sobre o gênero e o poder da rainha. 

Documento revelador de uma série de aspectos da conjuntura política do período é a 

missiva de D. Francisco da Silva (Anexo O). Escrita provavelmente ao final de março de 1561, 

o nobre mencionava o posicionamento dos três estados sobre a consulta, afirmava que a rainha 

“[...]vendo o dezejo neles de os guouernardes, E de uos obedeçerem Como Vossa Alteza lhes 

manyfestou, E se uosa Alteza ate guora teue obriguação para isto, aguora muito mays, poys he 

reelecta, pedida, e roguada.” A partir das manifestações favoráveis à continuidade na regência, 

D. Francisco impelia a rainha a continuar na governança do reino. Afirmava ainda que, caso ela 

resolvesse sair, deveria chamar as cortes para evitar dúvidas e ouvir os membros do conselho, 

pois  

[...]se os Reis somente ouvesem de seguir suas uontades em suas Cousas, 

escusado seria terem Comselho para lhe darem parecer nelas, E que se nestas 

deue uosa Alteza, dar credito a pessoas uertuodas tão bem o deuem de dar 

mujto, a pessoas bem aCostumadas. Com talento E Juizo de guouerno. 330  

 

 

D. Francisco da Silva era nobre – 4º Senhor da Chamusca e Ulme – e manteve relação 

estreita com D. João III e D. Catarina. Sua esposa, D. Maria de Noronha, era filha de Rui Teles 

de Menezes, mordomo-mor da imperatriz Isabel, cunhada da rainha. Temos, assim, mais uma 

situação em que interesses pessoais podem ser arrolados nas motivações para o posicionamento 

favorável à permanência da rainha como regente. Em sua carta, D. Francisco apresentava nas 

entrelinhas a fragilidade que o reino vivia no momento: mencionava cortes e aconselhava a 

rainha a ouvir os do conselho e não tomar decisões apenas por conta própria. Essa crítica parece 

ter acompanhado a rainha, acusada de ter adotado uma política centralizadora em demasia para 

o momento de regência, que por sua vez demandava maior atuação do conselho, como 

abordamos no último tópico desse capítulo. 

Por fim, a analogia feita por esse nobre entre as atividades religiosas e políticas era 

exemplar de como a religiosidade da rainha foi representada pelos três Estados. Afirmava D. 

Francisco à rainha que “musteyro he toda a parte em que uosa Alteza estiuer musteiro sera ho 

paço, estamdo uosa Alteza nele, nele podera vossa Alteza fazer tamtos seruiços a deus Como a 

Coremta anos que faz”.331 O paço, ambiente político e secular, antítese dos claustros, deveria 

 
330 Carta enviada por D. Francisco da Silva à rainha D. Catarina, s.d. ANTT, Manuscritos da Livraria, 321, f. 73v. 
331 Ibid., f.74v. 
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ser o seu mosteiro, local onde ela serviria a Deus, reiterando desse modo as representações do 

príncipe cristão. 

Um último tipo de associação, bastante comum nos imaginários do período, foi expresso 

pela cidade de Trancoso (Anexo K). Na resposta à carta enviada pela regente, o juiz e os 

procuradores elogiavam o governo da rainha, afirmando que pelo “[...]muito bem que neste 

tempo socedeo parece ser vontade de Nosso Senhor que Vossa A. o reja e governe pera emprado 

deste Reino”.332 Era por vontade divina que a rainha governava e abandonar a regência seria, 

como dito por outros representantes, uma desonra a Deus. 

Ao utilizar o argumento religioso para justificar seu suposto cansaço e desejo de 

abandonar a regência, a rainha recorria ao costume comum dos nobres de se recolherem em 

conventos ao final da vida, evitando justificativas que expusessem as suas dificuldades 

políticas. Como parte integrante das virtudes cristãs dos monarcas, era necessário que eles 

cumprissem com o papel de zelarem pela fé católica e que fossem cristãos. Tais ideias 

conduziram ao entrelaçamento entre concepções políticas e religiosas durante a Idade Média e 

princípio do período moderno.  

Embora a representação do rei cristão também fosse recorrente, ela adquiria contornos 

de gênero diferentes quando se tratava da religiosidade das rainhas. Isso porque às mulheres – 

e às rainhas por extensão – era esperada maior devoção e temor a Deus. Ao utilizar essa faceta 

religiosa, a rainha vinculava-se a essa tradição que imputava às mulheres maior fé. 

Conformava-se, novamente, às regras de gênero socialmente aceitas nesse aspecto.  

Por outro lado, as cartas respostas revelam a dinâmica e as diferentes interações 

existentes entre símbolos diversos e escamoteados. As representações em torno da maternidade, 

por exemplo, poderiam encerrar a mesma ideia de subordinação presente na relação com a 

religiosidade. No entanto, a referência à D. Catarina como avó de D. Sebastião e, por 

conseguinte, mãe do reino, pode ser lida como uma demonstração do poder político de D. 

Catarina e de como as representações de gênero podem funcionar de forma ambígua. Afinal, o 

pedido de que ela continuasse na regência, a despeito dos discursos de fragilidade da rainha, 

demonstram a força política que ela possuía. Assim, o conjunto de cartas revela essa dinâmica 

em que ora ela era considerada como exemplo de fortaleza, ora como mãe e avó intimada a 

zelar pelos interesses do neto, possibilitando a reflexão sobre como as representações 

respondem a intenções e a ganhos políticos diferentes.  

 

 
332 Carta da cidade de Trancoso enviada à rainha, s.d. ANTT, Manuscritos da Livraria, 321, f. 155v. 
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2.5 A rainha no alvo das críticas: contra imaginários a respeito de D. Catarina 

 

Figura de extraordinária relevância na política portuguesa do século XVI, D. Catarina 

de Áustria foi traçada por grande parte das fontes que lhe fizeram referência com linhas 

convenientes para si e que consolidavam a imagem de uma rainha sábia, varonil, experiente, 

boa conselheira, caridosa, devota, esposa obediente e avó cuidadosa, como abordamos. 

Inegavelmente, no entanto, as representações sobre a regente iam além do conteúdo bajulador 

dos documentos até o momento analisado. A rede simbólica tecida sobre a rainha compunha-

se também de imagens que comunicavam, entre outras questões, supostos interesses 

particulares de D. Catarina que contrariavam os portugueses; questionamentos sobre sua 

atuação política e seu modo de governar e de educar o neto D. Sebastião.  

Tais posicionamentos, expressos ora de modo explícito, ora de modo indireto, foram 

encontrados em documentos escritos de natureza política diversa, como no Discursso e 

lembrança sobre o que se havia de fazer no conselho de Sua Alteza, de 1558 e autoria 

anônima;333 em De outros avizos que se fizerão a estas Cortes,334 produzido, como o próprio 

documento revela, no contexto das cortes promovidas ao final da regência de D. Catarina, em 

1562; e no Papel que Lourenço Pires de Távora Embaixador, que foy de Alemanha e de Roma 

deu ao Cardeal D. Henrique quando tomou o governo por El Rey D. Sebastião, seu sobrinho,335 

de 1563. 

Com o objetivo de mapear de forma mais ampla os imaginários sobre a rainha, esse 

tópico apresenta como tais representações foram constituídas, em quais aspectos da realidade 

se apoiavam e em que medida eram reveladores da oposição que ela sofreu durante sua regência. 

Para tanto, analisamos os discursos de condenação forjados pelos opositores da regente e as 

imagens por eles criadas e/ou difundidas, constitutivas de contraimaginários.336 Esse conceito 

foi utilizado por Backzo (1985) e por outros historiadores da História Cultural e faz referência, 

no campo das disputas dos imaginários, aos discursos, textos, imagens, iconografias e demais 

meios que expressam bens simbólicos e imateriais capazes de assegurar a legitimidade de novas 

 
333 Discurso e lembrança sobre o que se havia de fazer no conselho de Sua Alteza. 1558 apud CRUZ, Maria do 

Rosário. As regências na...., op. cit., p. 352-356. 
334 De outros avysos que se fizeram a estas Cortes apud BAIÃO, João Pereira. Portugal cuidadoso e lastimado 

com a vida, e perda do senhor rey D. Sebastião, o desejado de saudosa memoria. Lisboa: Oficina de António de 

Sousa da Silva, 1737, Livro I, Cap. VIII, p. 42-45. Disponível em: 

<https://archive.org/details/portugalcuidados00bai>. Acesso em: 21 abr. 2019.  
335 Papel que Lourenço Pires de Távora Embaixador, que foy de Alemanha e de Roma deu ao Cardeal D. Henrique 

quando tomou o governo por El Rey D. Sebastião, seu sobrinho apud BAIÃO, João Pereira. Portugal 

cuidadoso..., op. cit., p. 46-51. 
336 BACKZO, Bronislaw. A imaginação social..., op. cit., p. 301.  
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configurações de poder por intermédio da crítica à ordem vigente.337 Nesse sentido, quais eram, 

no campo dos imaginários, as imagens sobre D. Catarina que contribuíram para questionar a 

licitude de seu poder? Que vínculos possuíam com a cultura política moderna e, de modo mais 

específico, com a legitimação de uma regência? Gênero foi um elemento importante na 

composição das imagens politicamente prejudiciais à rainha? Quais questões eram 

publicamente debatidas a respeito de D. Catarina e a quais situações da governança do reino as 

imagens antagônicas recorriam para embasar sua argumentação? 

Ao se tornar regente de Portugal em 1557, D. Catarina passou a assumir oficialmente 

atividades que realizara progressivamente desde a década de 1540 e, de modo mais intenso, a 

partir de 1550, quando o estado melancólico e sonolento de D. João III exigiu e favoreceu seu 

protagonismo, de modo a praticamente governar sozinha. Sua presença como rainha regente 

era, no entanto, novidade. Ao contrário da atividade mais desimpedida como consorte – porque 

respaldada na figura do rei –, como regente ela deveria conduzir de modo mais regulamentado 

e constantemente vigiado cada um dos seus atos de governo. Estes deveriam considerar as 

relações clientelares, a teia dos interesses senhoriais, as expectativas eclesiásticas e, sobretudo, 

o arranjo político que possibilitou sua aceitação na regência. Essas eram questões a serem 

consideradas na composição e funcionamento dos grandes órgãos e altos tribunais da 

governança régia no período regencial, entre eles, o Conselho Régio. 

É o que aponta o documento intitulado Discursso e lembrança sobre o que se havia de 

fazer no conselho de Sua Alteza, de 1558. Escrito no segundo ano de regência da rainha, 

manifestava a necessidade urgente de que o órgão fosse regulamentado, tendo em vista a 

conjuntura do período. Além disso, apresentava advertências e propostas para a organização do 

conselho. Apesar da autoria anônima – provavelmente para o autor se resguardar de punições 

que sua identificação poderia implicar – é perceptível um tom polido e cuidadoso, 

presumivelmente fruto da pena de algum membro dos grandes tribunais ou da corte. A 

justificativa para a redação do documento era a de que: 

 

[...] se deve pera maior cautela fazer conta que os ditos senhores [Catarina e o 

Cardeal D. Henrique] são mortais e que faltando ou cansando suas altezas por 

qualquer via antes d’el rey ter os anos que pera sofrer um grande peso se 

requerem devya agora loguo Sua alteza ordenar o seu conselho de forma e 

modo que entendessem seus vassalos os deseios que Sua alteza tem de os 

manter em justiça paz e asoseguo e com que se satisfizessem os vezinhos.338 

 
337 SWAIN, Tania Navarro. História no plural. Brasília: EdiUnb, 1993, p. 51. 
338 Discursso e lembrança sobre o que se havia de fazer no conselho de Sua Alteza, 1558 apud CRUZ, Maria do 

Rosário. As regências na...., op. cit., v. 2, p. 352.   
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Ao considerar D. Catarina e D. Henrique como pilares da regência, o autor apresentava 

uma visão de paridade política entre ambos, o que, por um lado favorecia politicamente D. 

Catarina por não considerar as questões jurídicas de herança e gênero que atravessavam sua 

legitimidade no cargo. Por outro lado, no entanto, a destituía simbolicamente do lugar de 

protagonista como regente e governante do reino de Portugal. A necessidade da ação conjunta 

da rainha e do infante também foi expressa ao final do documento, quando a presença de ambos 

foi sugerida no despacho das mercês e comendas, ponto este sensível quando se considera sua 

importância no contexto português quinhentista.  

As críticas apresentavam-se de modo comedido, dialogando com a conjuntura do 

período e com alguns dos preceitos dos espelhos de príncipe. É o caso, por exemplo, da 

condenação ao suposto centralismo da rainha, acostumada a deliberar sozinha ou com número 

reduzido de conselheiros, entre eles, Pero de Alcáçova Carneiro, o Conde da Castanheira e o 

bispo da diocese de Portalegre, D. Julião de Alva.339 Esse último era sobrinho do sacristão maior 

Alonso de Alva igualmente castelhano, nasceu em Madrigal e foi nomeado sacristão e 

tesoureiro de Capilla, sendo também confessor de D. Catarina. Foi com ela para Portugal, 

nomeado pelo próprio Carlos V para a função. Ocupou o cargo de bispo de Miranda e Portalegre 

em decorrência das boas relações que tinha com D. João III e a rainha e representava, para 

muitos, a presença dos interesses espanhóis em Portugal. 

Perante um número de conselheiros restrito, o autor aludia à existência de uma série de 

fidalgos presente no conselho e experientes em assuntos diversos que poderia contribuir para a 

governança da rainha, imprimindo uma conduta mais dinâmica de funcionamento do órgão, 

capaz de abranger a multidão de conselheiros sem a necessidade de destituí-los de seus cargos. 

Sobre essa última questão, apontava para o risco que significaria para D. Catarina deliberar 

apenas com parte dos conselheiros: 

[...] portanto imagino e tenho por certo que querendo Sua alteza escolher e 

apartar das pessoas que agora tem no seu conselho alguas pera com essas 

somente praticar a resolver todos os neguocios seria a tal eleyção causa de 

tanto escândalo afronta e descontentamento dos que ficassem esclusos desse 

chamamento, e serião tantas e tais as queixas e agravos pelo custume da terra 

e pela calidade das pessoas.340  

 

 
339 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., v. 1, p. 66.  
340 Id., As regências na...., op. cit., v. 2, p. 353. 
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As advertências para não assentar sem o conselho, nem para compô-lo apenas de um 

seleto grupo de fidalgos revelavam, por um lado, a prática de D. Catarina de continuar a ordenar 

com poucos conselheiros, como no período de D. João III. A atitude era questionada e vista 

como suspeita, tendo em vista possivelmente o acúmulo de poder que significaria para D. 

Catarina a adoção desse tipo de postura. Embora as fontes não revelem de modo expresso, pode-

se supor que o receio de que a regente tivesse maior capacidade de deliberação contribuiu para 

que a nobreza desse prosseguimento aos pedidos de regulamentação do conselho. Sobre a 

questão, o autor anônimo arrematava que “[...] muitos partidos se movem asy por ynvenções de 

pessoas particulares como por práticas e presunções antiguas[...]”, o que abria espaço ao 

questionamento das deliberações feitas com a presença de poucos conselheiros.  

A regente, portanto, deveria regimentar o funcionamento do conselho, o órgão com a 

maior influência e peso político perante a governança e, inclusive, “[...] ordenar [...] de tal forma 

que sem a presença de Sua alteza podese tratar as matérias que se lhe encomemdasem y tomar 

ynformaçõys necessárias em hua casa deputada no paço [...].”341 Mais do que uma crítica ao 

centralismo político da rainha, pode-se afirmar que o autor visava mesmo minimizar sua 

importância nas discussões, o que, se por um lado era sintoma da insatisfação causada pela 

rainha, por outro se inseria num movimento maior de regulamentação dos conselhos régios na 

Península Ibérica.342  

Desde a Idade Média a instituição do Conselho Régio adquirira importância e 

prestígio,343 sendo considerada no final desse período como órgão essencial na administração, 

formando um corpo unido ao rei. Com D. Manuel o conselho consolidou-se enquanto órgão e 

o cargo de conselheiro foi oferecido a um número considerável de nobres. No entanto, durante 

o governo de D. João III, a quantidade de conselheiros diminuiu consideravelmente, em parte 

 
341 Ibid., p. 354. 
342 GAMA, Maria Luísa. O Conselho de Estado no Portugal Restaurado - Teorização, orgânica e exercício do 

poder político na corte brigantina (1640-1706). 2011. Dissertação (Mestrado em História Moderna). Lisboa: 

2011, p. 65. Disponível em: <http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/5728/1/ulfl109998_ 

tm.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2019. 
343 A teoria corporativista da sociedade estabelecia inclusive a importância do conselho, classificando-o como 

parte fundamental do corpo, mas também como intermediário entre o rei e o povo. O rei deveria aconselhar-se e 

ouvir pareceres diversos sobre as questões, mas não teria que obrigatoriamente seguir o que lhe foi apresentado. 

A soberania pertencia ao rei, a quem cabia a decisão final. Essa era a hierarquia a ser respeitada, segundo 

afirmavam tratadistas do período, entre eles, o hispânico Fradique Furió Ceriol, autor de Concelho e concelheiros 

do Príncipe, impresso em 1559 e dedicado a Filipe II, sobrinho de D. Catarina. A obra fora conhecida nos altos 

círculos de poder em Portugal e compôs a livraria do 5º Duque de Bragança, D. Teodósio (1510?-1563), 

revelando, portanto, a presença dessas discussões em Portugal. Ver: BUESCU, Ana Isabel. Livros em castelhano 

na livraria de D. Teodósio I (1510? - 1563), 5º Duque de Bragança. Estudios Humanísticos. Historia. Leon: 

Universidad de Leon, n. 12, 2013, p. 121. Disponível em: 

<http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHHistoria/article/view/961/836>. Acesso em: 15 abr. 2019.  
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em decorrência do cargo ter ultrapassado seu caráter honorífico, ganhando definitivamente 

contornos políticos.  

Apesar dessa mudança no caráter dos conselheiros, ainda não havia um regimento para 

o órgão, questão que se colocou, como visto, durante a regência de D. Catarina. Para o jurista 

e historiador José Adelino Maltez344, esse órgão teve mesmo seu poder definitivamente firmado 

logo no início dessa regência, já que teria governado junto com a rainha e o cardeal. A despeito 

do exagero na posição de Maltez – o conselho foi chamado pelo monarca para dar legitimidade 

à sua diretriz política e apoiar a regente, e não governar com a regente – seu posicionamento 

não deixa de apontar para a ampliação da importância desse órgão.  

Os apelos para regulamentação do conselho à D. Catarina não eram, portanto, exclusivos 

de sua regência e circunscritos à Portugal. Embora portassem críticas ao centralismo da rainha 

e à sua atuação política, relacionavam-se também com a inexistência de regimento anterior para 

o órgão e com o movimento mais amplo de complexificação e burocratização das instâncias 

governativas. Tratava-se, muito provavelmente, de uma das primeiras tentativas de controle dos 

limites de intervenção real, concretizados por meio das instituições que surgiram nos séculos 

seguintes, como o Conselho Ultramarino e o Conselho de Guerra.  

Seguia o autor do documento recomendando que todas as matérias de estado fossem 

tratadas no conselho, como a leitura das cartas que o rei tinha com os embaixadores, os 

governadores das Índias e do Brasil e os capitães das fortalezas na África. Propunha ainda que 

o conselho se reunisse três vezes por semana e que tivesse um presidente para coordenar 

comissões que tratassem dos negócios da guerra, da fazenda e do reino. Percebe-se assim, o 

desejo de burocratização e de fragmentação das funções políticas de D. Catarina, justificado 

pela necessidade do acúmulo contínuo de “negócios que de diversas partes se screvem os quais 

agora perecem ou pela dilação de nom responderem a eles com tempo ou por totalmente 

esquecerem de que nacem grandes ynconvenientes no serviço de Sua alteza”.345  

Pelos temas abordados nesse documento, é possível questionar em que medida a regente 

não estaria adotando a mesma postura política pela qual o governo de D. João III fora 

conhecido: a demora nas decisões – reclamação constante dos embaixadores estrangeiros 

presentes na corte – e o número reduzido de conselheiros com quem tomava opinião. Seria o 

centralismo do qual ela era acusada uma espécie de estratégia no sentido de se resguardar 

 
344 MALTEZ, José Adelino. O Estado e as Instituições. In: MARQUES, A. H. Oliveira; SERRÃO, Joel. Nova 

História de Portugal. v. V – Portugal: Do Renascimento à Crise Dinástica. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 

393.  
345 Discursso e lembrança sobre o que se havia de fazer no conselho de Sua Alteza, 1558 apud CRUZ, Maria do 

Rosário. As regências na...., op. cit., v. 2, p. 355.  
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politicamente atuando como se procedia no tempo de D. João III para evitar críticas? Estaria 

ela apenas teimando em seguir um estilo de governo – que, em certa medida, também era o seu 

e que não era mais compatível com o de uma regência? Ou os discursos apresentavam 

simplesmente a necessidade de que esse poder fosse controlado?  

Se responder a essas indagações é impraticável, não o é relacionar um estilo de 

governança mais lento com o conteúdo dos discursos que ela própria advogou a favor de si em 

diferentes momentos, como no contexto do início da regência em 1557 e no início da década 

de 1560, quando ensaiou abandonar o governo. A regente afirmava estar velha, cansada, sofrida 

e com desejo de devotar o restante de sua vida a Deus, o que reunia elementos que contribuíam, 

ao menos no campo dos discursos, para justificar seu estilo governativo. 

Como visto, a imagem predominante nas entrelinhas do discurso foi a do 

reconhecimento do poder político de D. Catarina por um lado e, por outro, a necessidade que 

ele fosse regulado e acompanhado pelos grandes fidalgos e conselheiros do reino. Tal urgência 

era expressa por meio de pareceres de condenação ao centralismo da rainha e ao seu costume 

de tomar decisões sozinha ou exclusivamente com um pequeno grupo de nobres, a maioria seus 

partidários. Além do risco que as decisões tomadas nessas circunstâncias poderiam resultar, 

essa conduta tornava a governança lenta. Em tempos de regência e fragilidade política, sua 

postura não foi bem aceita pelos círculos mais próximos do poder – que insatisfeitos com 

questões diversas e muitas vezes relativas às casas senhoriais as quais pertenciam – exigiam a 

regulamentação do conselho régio, órgão que poderia fazer frente a regente em casos extremos. 

Algumas razões para justificar a oposição de parte da nobreza em relação a D. Catarina 

foram encontradas no documento produzido durante as cortes de 1562, De outros avizos que se 

fizerão a estas Cortes, parcialmente disponibilizado na crônica de Antônio Pereira Baião. Em 

relação a essa fonte, não foi encontrada, todavia, cópia na íntegra, nem maiores informações a 

seu respeito, exceto as que Baião forneceu. Segundo ele, o texto consistia num discurso 

panegírico elaborado por “certos zelosos do bem comum”346 e composto de vinte e seis 

parágrafos, mencionados brevemente pelo cronista. Do mesmo modo que o documento anterior, 

tratava-se, portanto, de um texto cujas razões do anonimato eram presumíveis.  

 
346 BAIÃO, João Pereira. Portugal cuidadoso e lastimado com a vida, e perda do senhor rey D. Sebastião, o 

desejado de saudosa memoria. Lisboa: Oficina de António de Sousa da Silva, 1737, Livro I, Cáp. VIII, p. 42. 

Disponível em: <https://archive.org/details/portugalcuidados00bai>. Acesso em: 21 abr. 2019. 

https://archive.org/details/portugalcuidados00bai
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No discurso, a educação do rei era considerada de suma importância, “porque daqui 

pendia o sahir hum príncipe tal, qual convinha a este Reyno”,347 ou seja, conhecedor e amante 

dos costumes portugueses. O texto apontava ainda para aspectos específicos dessa criação:  

 

[...] que se crie nos costumes do antigo Portugal; porque usos peregrinos são 

prejudicaes […], vista à portuguesa com seu camareiro-mor; coma à 

Portugueza; cavalgue à portuguesa; falle à portuguesa; todos seus actos sejam 

portugueses, e com isto lhe fareis habito para que tenha grande amor ao Reyno 

e cousas dele.348 

 

A insistência no caráter português na criação do rei D. Sebastião possuía, nas 

entrelinhas, uma crítica ao espanholismo de D. Catarina. Sua condição de estrangeira era 

evidenciada desde já por sua figura pessoal: seus trejeitos, predileções, fervores e na língua que 

ela nunca abandonou, exceto nos documentos de caráter oficial.349 Esse sentimento era 

reforçado por outros elementos,350 como a desolação causada pelo duplo casamento entre os 

infantes portugueses e espanhóis e o consequente estreitamento das Casas de Avis e Habsburgo 

– para o qual a rainha tanto se empenhara, ignorando ou fingindo ignorar a crise sucessória que 

poderia advir desses matrimônios e que se aproximou com a morte do infante D. João.  

Finalmente, a lealdade e o sentimento filial que a rainha cultivara ao longo das décadas 

por seu irmão Carlos V contribuía para compor sua reputação de rainha estrangeira. No início 

da regência esses vínculos foram novamente colocados no centro das atenções em decorrência 

da embaixada enviada por Carlos V a Portugal para dar as condolências à irmã pelo falecimento 

de D. João III. Todavia, na instrução redigida por Carlos V ao embaixador Fradique Enriquez 

de Gusman constava – para além do modo como deveria proceder nos pêsames a D. Catarina – 

recomendações para sondar a rainha viúva a respeito da sucessão do reino. Carlos V prescrevia 

que Gusman inquirisse a irmã cuidadosamente sobre o tema, pois “[...]como todos estamos 

 
347 Ibid., p. 45. 
348 Ibid., loc. cit. 
349 BUESCU, Ana Isabel. Catarina de Áustria..., op. cit., p. 331.  
350 Uma das questões que foi pano de fundo das rivalidades entre portugueses e espanhóis desde a Baixa Idade 

Média diz respeito ao estabelecimento das linhas fronteiriças entre os dois reinos. Sobre esse ponto, a atuação 

de D. João III foi fundamental, tendo em vista sua política de delimitação do território nacional na década de 

1530, ao estipular através de quais portos secos se deveria realizar o comércio com a Espanha e ao buscar 

demarcar os termos das localidades fronteiriças. Ver: MAGALHÃES, Joaquim Romero. Fronteiras y Espacios: 

Portugal y Castilla. In: TORRES, Ana Maria (org.). Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los 

descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1996, p. 95. 
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sujetos a la muerte, y prodian morirse los moços como los viejos [...]”,351 tencionava saber como 

procederiam no caso de morte de D. Sebastião. Como é sabido, a rainha foi reservada, não 

respondendo diretamente ao irmão. No entanto, a intenção do imperador de solicitar dela o 

reconhecimento do infante D. Carlos – neto de ambos - como herdeiro de Portugal foi 

posteriormente descoberta, o que acabou respingando na imagem política de D. Catarina e 

fomentando sua suposta predileção aos interesses espanhóis. Apesar disso, sua postura de 

fidelidade ao irmão seguiu inabalável e, após a morte desse, foi dirigida ao sobrinho e filho do 

imperador, Filipe II, com quem passou a queixar-se, aconselhar-se e ainda solicitar-lhe a 

intervenção 

Com base nesse cenário, reafirmava o documento “que se evitassem costumes; uzos e 

trajos estrangeiros, que não servião mais, que destruir este Reyno”.352 A ênfase na necessidade 

de elementos da cultura portuguesa na educação do rei era acompanhada de críticas aos 

costumes e trajes estrangeiros, sobretudo espanhóis. Portanto, evidenciava uma das 

representações que mais acompanharam a rainha durante décadas: a de rainha estrangeira. Seu 

local de origem, os vínculos que possuía com seus familiares, os hábitos espanhóis que 

cultivava e a política de casamento que traçou para seus filhos foram responsáveis por moldar 

nos imaginários políticos a imagem de uma rainha com interesses linhagísticos e ligações 

afetivas maiores com a Espanha do que aqueles que possuiria com Portugal e, portanto, 

considerada pouco confiável para a governança do reino.  

O último documento a ser analisado é o Papel que Lourenço Pires de Távora 

Embaixador, que foy de Alemanha e de Roma deu ao Cardeal D. Henrique quando tomou o 

governo por El Rey D. Sebastião, seu sobrinho. O documento consistiu em um conjunto de 

recomendações e avisos àquele que assumiria a regência e foi escrito pelo próprio embaixador, 

escolhido segundo os cronistas Manuel de Menezes e António Baião como primeiro conselheiro 

do novo órgão, no início de 1563.353 

Filho do 2º Senhor do Morgado da Caparica, Cristóvão de Távora, as notícias mais 

remotas sobre o militar, diplomata e conselheiro de Estado Lourenço Pires (1510-1573)354 

 
351 Instrução dada a Fradique Enriquez Gomes por Carlos V na ocasião do falecimento do rei D. João III, escrita 

em 5 de julho de 1557 apud ALVAREZ, Manuel Fernandez. Corpus Documental de Carlos V. v. 4. (1554-1558). 

Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, 1979, p. 328-330. 
352 BAIÃO, João Pereira. Portugal cuidadoso..., op. cit., p. 45. 
353 Ibid., p. 46. 
354 Távora pertencia a uma linhagem de nobres de sangue, cuja posição social e prestígio relacionavam-se também 

com o exercício de altos cargos ligados à Casa Real, implicando rendimentos e privilégios obtidos por mercês. 

De sua descendência destaca-se Cristóvão de Távora, nomeado estribeiro-mor e conselheiro régio e morto em 

Alcácer-Quibir com D. Sebastião. Ver: CRUZ, Maria Leonor García. Lourenço Pires de Távora, militar, 

diplomata e conselheiro de Estado, na Índia e em Marrocos, In: VAINFAS, R. Retratos do Império - Trajetórias 
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remontam à década de 1520, quando participou de vários confrontos em Arzila,355 período no 

qual esteve no cativeiro de Mulei Abrahem,356 posteriormente rei de Fez. Na década seguinte, 

fez parte do grupo de fidalgos que participaram da tomada de Tunes, na armada organizada pelo 

infante D. Henrique para auxiliar o imperador Carlos V, irmão de D. Catarina. Na década de 

1540 voltou à Fez, agora como embaixador, com o objetivo de negociar alianças militares com 

o rei dessa região, participando ativamente das decisões que envolveram o abandono das praças 

ao norte da África. Sua carreira como embaixador continuou nos anos seguintes na Espanha, 

quando negociou o casamento do infante D. João Manuel com a infante D. Joana de Áustria, e 

depois no Vaticano. 

Lourenço Pires de Távora foi um dos representantes máximos de um dos dois grupos 

que se criou a partir da saída da regência da rainha, em 1562, um que não aceitava a saída de 

D. Catarina do governo e outro, que pretendia atribuir a regência ao Cardeal D. Henrique357. 

Embora seja pouco provável a existência de dois grupos tão bem delineados – tendo em vista a 

complexidade de opiniões, posicionamentos e interesses em questão – fato é que esse 

embaixador se posicionou de modo abertamente contrário à rainha, o que não se deve perder de 

vista na análise do seu parecer.  

O documento começava com uma advertência reveladora: 

 

Sendo V.A. Governador, e novo no governo, limitado por poucos annos, he 

necessária muita indústria para ser acatado, e temido, e para as Leys serem 

guardadas; pelo qual deve em tudo proceder com muito rigor, e antes 

parecendo cruel, que piedoso; porque a piedade neste seu estado he muito 

danosa à sua reputação e ao serviço delRey.358  

 

 
individuais no mundo português nos séculos XVI ao XIX. Niterói: EdUFF, 2006, p. 365. Disponível em: 
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355 CRUZ, Maria Leonor García da. Portugal e o Norte de África no século XVI – a intervenção de Lourenço Pires 

de Távora, diplomata e homem de guerra, no problema da manutenção ou abandono das praças portuguesas. 
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Segundo» de Francisco de Moraes, ou como vencer um debate com armas alheias. Contributo para uma nova 

proposta de datação. In: ALPALHÃO, Margarida; CARRETO, Carlos; DIAS, Isabel (org.). Da Letra ao 

Imaginário Homenagem à Professora Irene Freire Nunes. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2013, p. 447. 

Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/74826/2/77474.pdf>. Acesso em: 22 abr. 

2019. 
357 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., v. 1, p. 291.  
358 BAIÃO, João Pereira. Portugal cuidadoso..., op. cit., p. 46.  
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A crítica à piedade deve ser considerada uma reprovação não apenas à regência de D. 

Catarina – período no qual o clero alcançou relativa importância e quando houve a construção 

e reforma de muitos mosteiros –, mas à própria política de D. João III, tendo em vista as marcas 

do seu governo no combate à heresia, na constituição do Tribunal da Inquisição e nas constantes 

doações. Não apenas a reprovação às políticas adotadas anteriormente é expressa, mas também 

um posicionamento que revelava a postura por ele esperada no contexto da regência: rigor e 

crueldade como fórmulas para ser temido, numa posição que muito se aproximava daquela 

proposta por Maquiavel. 

A condenação à rainha aparece por intermédio de críticas ao seu governo e ao modo 

como as decisões eram tomadas. Aconselhando D. Henrique, Lourenço Pires reiterava a 

necessidade de que, como regente, deliberasse de modo mais conveniente “porque de outra 

maneira não se podera resolver em cousa alguma; e a nosso Estado cumpre mudar a ordem, ou 

forma desviada do que ao presente se pratica”.359 A referência à atuação política de D. Catarina 

por intermédio do vocábulo presente é exemplar de como a rainha é mencionada no documento, 

isto é, de modo não nominal. Tratava-se de um cuidado de Távora, o de não evocar diretamente 

o nome da regente, provavelmente para não criar contendas pessoais com ela, mas também para 

sentir-se mais livre para expressar sua avaliação sobre o governo. Segundo ele, a governança 

ocorria de modo desviado e, portanto, não condizente com o esperado de um regente.  

Os conselhos propostos por Távora eram, por conseguinte, tecidos a partir das críticas 

que o embaixador observava na regência de D. Catarina. Outro exemplo desse tipo de estrutura 

argumentativa encontra-se presente na passagem na qual reiterava a necessidade de alterar o 

modo de governança: 

Parece que não deve recear mudar a fórma às cousas, em que notavelmente há 

certeza da má ordem, e por esta razão nas de Justiça, se se ela não guarda; e 

por consequência nas da Fazenda. E deve considerar, que deixando as cousas 

como agora estão, não se desculpa do erro, que nelas até aqui houve; mas 

parecerá que ele as ordenou assim, ainda que outrem governasse.360  

 

Lourenço Pires de Távora fazia referência às duas grandes áreas da governança na 

cultura política moderna, a Justiça e a Fazenda, e conjecturava acerca da existência da má ordem 

em ambas. Os erros, segundo o novo conselheiro, não foram identificados como do tempo da 

regência de D. Catarina ou do governo de D. João III. No entanto, eram mencionados como 

 
359 Ibid., loc. cit. 
360 Ibid., p. 48.  
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questões a serem resolvidas com urgência, evitando assim que o próprio cardeal regente se 

tornasse responsável por elas, caso tardasse na sua resolução.  

O futuro conselheiro régio abordava ainda a educação do rei D. Sebastião, à época com 

nove anos de idade. Defendia Távora que “[...]da criação del Rey deve tratar em Conselho para 

entender, que pessoas lhe porão, e em que cargos”.361 Ao vincular a educação do rei ao Conselho 

Régio, o embaixador alargava a atuação da esfera pública na formação de D. Sebastião e reduzia 

o raio de ação da avó. Urgia separar a instituição da tutela e curatela dos vínculos afetivos362 

que a rainha possuía, para que a educação do rei fosse condizente com a de um monarca 

português. 

Com base nesses discursos e nas representações neles contidas, é possível delinear as 

imagens sobre a rainha que, simbolicamente, questionavam a conveniência e a legitimidade de 

uma regente como D. Catarina. A rainha era estrangeira, tinha fortes vínculos com o irmão e 

era ciosa de sua linhagem com os Habsburgo, o que fazia dela alguém pouco confiável para 

exercer a regência. Além disso, era vista como uma regente que centralizava o poder, que 

decidia muitas vezes sozinha ou com poucos conselheiros e que se alongava nas decisões. 

Considerando essas críticas, é perceptível como o fato de ser a irmã de Carlos V influenciou na 

trajetória dessa rainha. Afinal, a autoridade das rainhas era proveniente das identidades 

femininas que lhes eram atribuídas, como a de mãe, filha, esposa, irmã etc. Seu desempenho no 

governo e sua autoridade foram, portanto, muitas vezes ofuscados pelos papeis de gênero que 

lhes eram designados. 363  

Via de regra, as rainhas nasciam em países estrangeiros e muitas vezes tornavam-se as 

encarregadas de fazer negociações com seus países de origem, considerando que as relações 

diplomáticas eram facilitadas por ser a outra parte negociante membro da família da rainha. 

Visto que D. Catarina era irmã dos imperadores romano-germânicos Carlos V da Alemanha e 

Fernando I de Habsburgo, considerava-se então que ela possuía largo alcance e influência junto 

aos reinos poderosos, o que aumentava o seu próprio poder. Apesar de as rainhas exercerem 

seu papel majoritariamente no âmbito familiar privado, suas decisões e influências repercutiam 

 
361 Ibid., loc. cit. 
362 É possível imaginar o afeto que D. Catarina nutriu pelo neto, único descendente a remanescer de uma extensa 

prole de nove filhos. Sobre esse sentimento, afirmava a rainha em carta datada de 1571 que: “La cosa mas amada 

que tengo en vida es el Rey mi nieto. De todos los hijos que hube del Rey mi señor no me ha dejado Dios otra 

cosa en que poner los ojos y el corazon.”. Copia de las causas que la Reina dió escritas de su mano al Legado 

del Papa. Arquivo Geral de Simancas. Leg. 389, f. 68v apud DANVILA Y BURGUERO, Alfonso. Don Cristobal 

de Moura, Primer Marqués de Castel Rodrigo (1538-1613). Madrid: Real Academia de la Historia, 1900, p. 176. 

Disponível em: <https://bibliotecafloridablanca.um.es/bibliotecafloridablanca/handle/11169/6071. Acesso em: 

26 abr. 2019. 
363 SILVA, Manuela. Filipa de Lencaster..., op. cit., p. 206. 



 

161 

 

politicamente e socialmente por todo o reino, ainda que a extensão de suas ações não fosse, 

com frequência, reconhecida. 

Considerando a ascendência dinástica da sua família, mais importante se fazia, perante 

os observadores portugueses contemporâneos, a presença de bons conselheiros. A própria 

cultura política do período tratava da sua relevância para o governo, tema abordado nos 

espelhos, que ressaltavam que de bons conselheiros dependia a avaliação do príncipe como bom 

governante. Na contramão dessas ideias políticas, a rainha, entretanto, governava com um 

número reduzido de conselheiros ou mesmo deliberava só, o que levantava suspeitas e 

contribuía para a imagem de uma governante que não convinha aos interesses portugueses, 

tanto por sua predileção pela Espanha quanto pelo seu modo de atuação. A negação em reunir 

o conselho e os grandes do reino impedia que ela angariasse autoridade política. Sobre a 

questão, Susan Reynolds, ao investigar as fontes de autoridade secular na Idade Média, 

ressaltou como ela dependia do costume de reunirem-se os nobres e os grandes das 

comunidades. Por intermédio da consulta a eles e aos representantes do reino, o governante 

dava mostras de ser correto e justo, parte de onde dependia sua autoridade364. Ao reunir-se 

apenas com seus favoritos, a rainha criava impeditivos para a construção dessa instância, o que 

era agravado por outras questões que atravessam sua imagem.  

Em relação ao governo, o último documento analisado levantava questões a respeito do 

perfil governativo de D. Catarina, insinuando que a regência da rainha não havia conseguido se 

impor por não usar de rigor e crueldade o que, em conjunto com sua atuação política e sua 

relação com o conselho implicava em desgoverno e más maneiras – para utilizar as palavras do 

embaixador Lourenço Pires de Távora. Essas eram as representações que desabonavam sua 

governança. A crítica à piedade da rainha – e por extensão do falecido rei D. João III – indicava 

a necessidade de maior rigor e mesmo crueldade. Por outro lado, permitia entrever como seu 

governo era representado: sem legitimidade, sem rigor e, portanto, incapaz politicamente de 

ocupar a regência e lidar com os problemas que Portugal enfrentava no período. 

Finalmente, em relação à educação do neto, dois aspectos contribuíam para a reprovação 

da tutoria e curadoria de D. Catarina: o amor extremado e demasiado protetor que ela cultivava 

por D. Sebastião e os hábitos estrangeiros que a avó poderia inculcar no neto por meio do 

convívio constante, fruto desse amor. Para os críticos do período, esse tipo de criação impunha 

dificuldades na criação digna de um rei português.  

 
364 REYNOLDS, Susan. Secular power… op. cit., p. 12-13. 
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Percebe-se assim como as imagens sobre D. Catarina possuíam caráter multifacetado e 

com sentidos muitas vezes contraditórios. Se a imagem da avó apta a cuidar dos interesses do 

neto fora anteriormente utilizada como meio para legitimar a regência da rainha, essa mesma 

imagem, por outro lado, foi considerada ameaçadora, exatamente pelas possibilidades de 

influência junto a D. Sebastião, que poderia ser espanholizado pela avó. 

Nesse ponto, relacionavam-se duas imagens fortemente marcadas por gênero: a 

primeira, a da mãe que tivera nove filhos e os vira morrer precocemente, tendo no neto sua 

fonte de consolação; e a segunda, mais vinculada à ascendência paternal que o irmão Carlos V 

e posteriormente o sobrinho Felipe II possuíam sobre a rainha. Segundo essa trágica previsão, 

D. Catarina poderia mover-se entre o irmão, o sobrinho e o neto, quiçá servindo um dia de 

veículo de influência aos interesses políticos do sobrinho junto a D. Sebastião e capaz de instilar 

no rei, âmago da monarquia portuguesa, interesses pouco convenientes para Portugal. 

As representações analisadas acima compuseram o pano de fundo de questões mais 

concretas, como a insatisfação com a política externa adotada pela regente – sobretudo no que 

se refere ao subsídio eclesiástico – e a necessidade de Portugal se desprender da influência 

espanhola.365 Tais pontos eram centrais para que se pudesse fazer frente à crise financeira que 

grassava o reino e para fortalecer relações com outras regiões da Europa. A esses contratempos, 

se somavam outros, como o debate institucional que envolvia a legitimidade da regência e a 

insatisfação da nobreza na distribuição dos cargos de relevo social. 

Como vimos, durante seu governo como rainha consorte e como rainha regente, uma 

série de representações foram associadas à rainha D. Catarina por diferentes emissores e em 

contextos diversos e que tinham como objetivo pronunciarem-se a respeito da autoridade 

política da rainha. Como rainha consorte, ela foi associada às imagens de boa esposa, boa 

conselheira, boa governante e sábia, inauguradas pelo LPPCA e dialogavam com as virtudes 

imprescindíveis para o exercício político, que no caso da rainha, deveria estar restrito ao 

aconselhamento a D. João III.  O PFM, publicado no início do período regencial, foi responsável 

por retomar essas representações num momento oportuno – no qual à rainha era necessário 

legitimar-se politicamente – e por redimensioná-las ao dar ênfase à atuação política autônoma 

 
365 Considerado o maior tratado da Europa no século XVI o Tratado de Cateau-Cambrésis foi o responsável por 

pôr fim ao conflito entre Espanha, França e Inglaterra motivado por um longo conflito envolvendo território e 

expansionismo, tendo a França perdido alguns territórios, conquistado outros da Espanha, além do interesse 

mútuo da Inglaterra e França na Itália. O tratado foi acordado em abril de 1559. As decisões do acordo se 

mantiveram durante aproximadamente um século após seu firmamento. Neste processo a Espanha exerceu 

grande influência e poder tendo, de certa maneira, eclipsado Portugal em sua grande influência. Ver: SERRANO, 

Ana Díaz; IBÁÑEZ, José Javier Ruiz. Cateau-Cambrésis, 1559: ¿Hacia una Europa confesional o hacia la 

hegemonía de la Monarquía Hispánica? Pedralbes: revista d'història moderna, n. 29, p. 63-93, 2009.   
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de D. Catarina mesmo durante o reinado de D. João III. Nesse sentido, as representações da 

rainha presentes na literatura especular esforçaram-se por convergir virtudes consideradas 

femininas – a boa esposa – com as adequadas ao monarca, como a sabedoria e o bom conselho, 

contribuindo para a construção da autoridade política da rainha, mas também para o freio 

político que essa mesma autoridade demandava. 

As imagens presentes na escrita de espelhos formavam, entretanto, apenas parte das 

representações que compuseram os imaginários políticos sobre essa rainha. Desde sua chegada 

a Portugal, em 1525, D. Catarina esforçou-se por cultivar a fama de uma rainha religiosa, 

sentimento expresso por meio do seu patrocínio e de suas atividades de misericórdia. Ambos 

tinham como objetos privilegiados as ordens dos franciscanos, dos dominicanos e dos 

jerônimos, o que informava a respeito de suas preferências religiosas típicas da devotio 

moderna, mais, fundamentalmente, o favorecimento aos grupos clericais vinculados à 

monarquia. Essa religiosidade foi utilizada, conforme buscamos demonstrar, como argumento 

político para sua decisão de abandonar a regência em 1560. De acordo com a documentação 

consultada, era dever de D. Catarina continuar na governança do reino, considerada, por sua 

vez, como o modo da rainha servir a Deus:  o paço como claustro, a governança como profissão 

de fé.  

A memória de D. João III compôs os recursos utilizados como forma de legitimação 

política da rainha: sua representação como esposa obediente surgia novamente em 1560. A 

ligação ao monarca falecido – por intermédio da obediência – e ao monarca infante vivo – por 

intermédio da maternidade – era o lugar de legitimidade da rainha como regente. 

As imagens por trás das representações analisadas ao longo dessa primeira parte da tese 

revelam a dinâmica que os imaginários sobre gênero e poder assumiram durante o período. 

Como expressão do poder político da rainha, foram ora mobilizados para legitimar sua regência, 

ora para servir de subsídio para as acusações contra D. Catarina, ilustrando assim o poder 

ambíguo e polivalente dos imaginários. O modo como eles refletiram na prática legislativa da 

rainha será o tema do próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 – A RAINHA LEGISLADORA: A ATIVIDADE JURÍDICA DE D. 

CATARINA DE ÁUSTRIA NO PERÍODO REGENCIAL  

 

 

A justiça constituiu-se, pelo menos desde o século XIII, em atributo central do poder 

régio. Ela confundiu-se com a própria manutenção da ordem social e política, ideia expressa no 

texto do ordenamento régio, as OM, que, ao discorrer sobre a importância do regedor da Casa 

de Suplicação, explicava que ela era “[...] a causa mais principal porque pela graça de Deus 

reinamos”.366 A compreensão de que o poder visava a realização da justiça era, portanto, muito 

comum na teoria política medieval e mesmo moderna, que associavam sua aplicação à 

conservação da paz. 

Considerando sua importância para o ofício régio, esse capítulo investiga a atividade 

legislativa de D. Catarina durante a regência, a partir de duas frentes. A primeira delas, a 

caracterização dos principais tribunais do período, por meio do levantamento dos oficiais régios 

nomeados pela rainha para essas instâncias de aplicação e fiscalização das leis; da identificação 

dos vínculos que possuíam com a rainha e das redes de poder nas quais estavam inseridos. A 

segunda frente consiste na análise de uma parcela das leis, regimentos, alvarás, mandados e 

provisões da regente para a regulamentação geral do reino de Portugal, para delinear seu perfil 

legislativo; identificar as áreas da governança nas quais suas normas jurídicas mais incidiram e 

o impacto que tiveram, abordando, por fim, como essa atividade legislativa se relacionou com 

as representações sobre a rainha analisadas nos capítulos anteriores. 

A justiça absorveu atividades políticas e administrativas e o poder legislativo dos reis 

variou, no decorrer dos séculos, conforme necessidades conjunturais e características 

específicas dos monarcas, como o apreço à prerrogativa de legislar. Portanto, as relações entre 

o poder e os textos normativos não podem ser consideradas lineares, perspectiva que também 

deve ser aplicada à produção legislativa dos reis e rainhas. Assim, é possível identificar a 

existência de perfis legislativos régios, que por sua vez imprimiram nuances diversas a essa 

relação.  

Fazer leis e mandar aplicá-las significou o reforço do poder central e, 

contraditoriamente, a autonomia das instituições e corpus locais, sobretudo em um período de 

pluralismo jurídico, no qual cabia ao monarca confirmar ou corrigir estatutos particulares. 

Portanto, analisar a legislação feita pela rainha contribui para a compreensão do aparato 

 
366 OM, Livro I, Título I, p. 1. 
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jurídico-administrativo do qual ela fez uso para governar, mas principalmente do modo com 

que ela o manejou, identificando assim suas ações numa das áreas centrais da governança. 

Nesse sentido, o corpo de leis aprovadas constitui uma das estruturas da administração 

régia e sua análise se justifica por informar sobre os fundamentos que organizaram a regência 

de D. Catarina, tanto do ponto de vista jurídico como simbólico. Isso porque as normas jurídicas 

dificilmente tratavam de questões meramente técnicas e rotineiras, mas anunciavam problemas 

políticos e sociais, tendo também consequências nesse âmbito. Finalmente, revelavam seu 

significado ideológico, ao comunicarem a imagem de uma sociedade estratificada e ao 

reconhecerem a cada um seu estatuto. 

A análise que propomos, entretanto, vai mais adiante daquela que trata meramente dos 

atos formais de poder, abordando o contexto histórico no qual foram feitos, as circunstâncias 

políticas, sociais e econômicas que os motivaram e os interesses – sobretudo o régio – que os 

conduziram. Desse modo, tentamos fugir de determinada tradição historiográfica e mesmo 

jurídica de caráter formalista, que reduz o estudo da história do direito unicamente às fontes 

legislativas e que, devido ao seu reducionismo afasta a lei da realidade social que lhe deu 

origem.367   

Finalmente, é necessário ter em vista que a investigação das normas legislativas 

propostas por D. Catarina contempla apenas parte da realidade jurídica do período, haja vista a 

existência de uma ampla zona de autonomia jurídica constituída pelas relações políticas 

regionais, locais e senhoriais que continuou a vigorar e em relação à qual a Coroa possuía meios 

restritos de controle. Cientes dessa limitação, realizamos a análise compreendendo que se trata 

não de recompor essa realidade, mas de, tendo consciência dela, investigar como a rainha se 

posicionou no interior dos espaços de poder jurídico-político tipicamente régios.  

Para realizar esse percurso, voltamos nosso olhar para as três grandes instituições 

jurídicas do reino: o Desembargo Régio, a Casa de Suplicação e a Casa do Cível, 

compreendendo sua dinâmica no período da regência e os critérios que nortearam a indicação 

dos desembargadores, chanceleres e regedores nomeados pela rainha para cada um dos 

tribunais, para apreender em que medida a regente fez do provimento dos oficiais para esses 

órgãos um modo de influenciar as decisões ali tomadas ou arregimentar partidários caso 

necessário. 

A escolha desses oficiais para análise ocorreu pela importância que desempenharam nos 

órgãos em que estavam lotados, compondo uma das elites políticas do período. Regedores – 

 
367 GROSSI, Paolo. A ordem jurídica medieval. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014, p. 23. 
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governador no caso do Cível –, chanceleres e desembargadores compunham a hierarquia 

máxima de tais órgãos, sendo responsáveis pela organização, fiscalização e registro das 

atividades desenvolvidas. Eles eram os responsáveis pela interpretação e aplicação do direito, 

influenciando as decisões da administração régia. Além do controle que possuíam ons tribunais 

aos quais foram designados, eram incumbidos da seleção e avaliação dos oficiais da justiça – 

cuja aprovação, em última instância, dependia da anuência do monarca –, circulando ainda em 

outros tribunais e conselhos e acumulando cargos até no ultramar. Finalmente, eram 

reconhecidos política e socialmente como autoridades que atuavam para o bem da justiça e, por 

extensão, do rei, o que lhes proporcionava um poder de cariz simbólica.368  

Embora a nomeação para os cargos de desembargador, chanceler e regedor constituísse 

em si mesma uma mercê, identificamos também as relações que D. Catarina possuía com os 

eleitos para os órgãos antes e durante a regência, como a proximidade pessoal, o serviço a D. 

João III, a D. Sebastião, a si própria ou a Casa Real, o fato de ter sido indicado para outra 

judicatura no período regencial ou ter sido contemplado com ofícios após pedido de mercês 

para delinear possíveis redes de apoio político. Para isso, buscamos os vestígios biográficos 

desses homens, como os vínculos nobiliárquicos, a formação acadêmica e a trajetória na 

administração régia com o intuito de esquadrinhar a política de nomeação dos oficiais régios da 

rainha. Acreditamos que tal procedimento amplia as possibilidades de análise da ação real e 

contribui para uma aproximação mais fidedigna entre os campos da justiça e do poder no 

período. 

Nesse sentido, dialogamos com os estudos prosopográficos, cujo principal objetivo é 

verificar, por meio da análise coletiva das biografias de um grupo específico de sujeitos com 

um ponto em comum em suas trajetórias, a importância que ocupam no coletivo, os papeis que 

assumem, o status do grupo, as mudanças em sua configuração e a relação entre indivíduos e o 

sistema coletivo. A prosopografia, assim, parte do pressuposto que o indivíduo que pertence a 

um grupo tem características sobre esse mesmo grupo para revelar.369 Vale ressaltar que não 

nos propomos aqui a um estudo genuinamente prosopográfico, mas sim, a uma interlocução 

com esses estudos. Impede-nos de fazê-lo a escassez dos dados, o que dificulta o 

estabelecimento de critérios fixos para as análises de conjunto. 

 
368 SUBTIL, José. Os Desembargadores de Torres Vedras (1640-1820).  Das Figuras do Poder, Turres Veteras 

VII. Torres Vedras: Câmara Municipal de Torres Vedras, 2005, p. 145. Disponível em: 

<http://repositorio.ual.pt/handle/11144/4202>. Acesso em 18.10.2019. 
369 FERRARI, Marcela. Prosopografía e historia política. Algunas aproximaciones. Antíteses, v. 3, n. 5, p. 529-

550, jan./jun. 2010.   
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No que diz respeito às normas jurídicas, desde meados do século XV a monarquia 

possuía suas leis compiladas – as Ordenações Afonsinas, de 1446, e na época em estudo sua 

versão revisada, as OM, de 1521 – que buscavam delimitar os espaços do exercício do poder 

régio, bem como definir as atribuições dos oficiais responsáveis pela execução das diversas 

atividades que interessavam à Coroa, sobretudo a justiça. D. Catarina, regendo Portugal durante 

o período no qual esse processo se acentuava, também participou desse movimento, aprovando 

leis, alvarás, provisões e regimentos visando o aperfeiçoamento do poder e da burocracia que o 

alicerçava. Sobre essa produção jurídica nos debruçamos na segunda parte deste capítulo para 

mapear o conjunto de normas aprovadas pela rainha; as tendências norteadoras dessa atividade; 

as áreas da governança sobre as quais incidiram e, com base nos interesses políticos que 

revelavam, o impacto – ao menos no campo político-jurídico – que tiveram. Para isso, 

priorizamos as duas áreas nas quais sua produção legislativa largamente recaiu: a Justiça e a 

Fazenda, traçando o perfil dessas leis para analisar que tipo de realidade tentaram normatizar e 

que imaginários informaram a respeito da rainha.  

 

 

3.1 A burocracia régia: oficiais e tribunais 

 

A consolidação do poder régio e sua vinculação com o controle da justiça implicou a 

criação de um funcionalismo cada vez mais especializado nas funções jurídicas, processo 

crescente pelo menos desde o século XIV. Formados nas faculdades de Leis e Cânones, 

sobretudo de Lisboa e depois Coimbra, dispunham do conhecimento necessário para decifrar 

os códigos jurídicos que fundamentaram o poder do período, mas também para basear sua 

atividade cotidiana, interferir e mesmo materializar os novos dispositivos que corroboravam 

para sustentar esse poder. Desse modo, integraram os grandes tribunais, desempenhando 

funções cada vez mais especializadas nas deliberações de governação e administração.370 

Aos cargos de despacho mais próximos ao rei e dos grandes tribunais, como os 

regedores, desembargadores e chanceleres, surgiu simultaneamente uma rede periférica de 

oficiais régios, caso dos corregedores, ouvidores e juízes de fora. Seu objetivo era alcançar, na 

medida do possível, a maior parte do território português, tornando mais próxima a 

comunicação entre Lisboa e as comarcas, e facilitando a implantação administrativa real. Sobre 

 
370 WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. Direito e Justiça no Brasil Colonial - O Tribunal da Relação do 

Rio de Janeiro (1751-1808). Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 29. 
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a questão, o historiador Pedro Cardim371 chamou a atenção para a importância do numeramento 

(censo)372 de D. João III, realizado entre as décadas de 1520 e 1530, com o objetivo de obter 

dados sobre a população portuguesa no período. Por intermédio desses dados, o conhecimento 

das realidades locais poderia ser aprimorado e, portanto, normas jurídicas e cobranças de 

impostos poderiam ser feitas de modo mais meticuloso. 

A burocratização derivada do crescente recrutamento de juristas e letrados nos séculos 

XV e XVI relacionou-se com os processos de modernidade que se estruturavam no período, 

contribuindo para o surgimento de uma nova categoria do aparelho administrativo, responsável 

por fomentar a profissionalização dos serviços régios. Ao analisar a carreira de alguns membros 

do oficialato régio português no período, a historiadora Judite Freitas373 destacou uma 

possibilidade real à época: a ascendência por mérito a ofícios que exigiam preparação jurídica 

e sua posterior fixação na corte. Nos séculos seguintes, algumas famílias passaram a se tornar 

tradicionalmente conhecidas por sua atuação na justiça, como veremos no perfil dos nomeados 

pela regente para os principais tribunais do reino. 

Por outro lado, vários membros das famílias nobres também se formaram como juristas, 

galgando mais rápido a hierarquia dos cargos, processo relacionado a paulatina curialização da 

nobreza, conceito cunhado pelo sociólogo Norbert Elias374 e adotado pela historiadora Mafalda 

Soares da Cunha375 para fazer referência ao deslocamento da nobreza da ação militar para a 

inserção na corte. O nobre, antes assim considerado exclusivamente por atender a uma série de 

requisitos da fidalguia, passava nesse contexto a ser compreendido também como o homem das 

letras no serviço especializado ao rei. 

Como regente, a rainha foi responsável por nomear altos funcionários para o 

Desembargo do Paço, a Casa de Suplicação e a Casa do Cível, ação que se configurava em mais 

do que um processo meramente burocrático, pois passava pelas mãos diretas da regente, que 

deveria saber da procedência, do histórico e da fama antes de designar algum magistrado para 

esses ofícios. Além disso, muitos provimentos para ofícios eram também considerados como 

mercê régia, isto é, como graça ou benefício comparada à vontade divina, o que conferia a esse 

tipo de ação um caráter simbólico relevante. Ela implicava, segundo as concepções 

 
371 CARDIM, Pedro. Centralização política e Estado na Recente Historiografia sobre o Portugal do Antigo 

Regime. Nação e Defesa, v. 87, 2a. série, 1998, p. 137.  
372 Anteriormente ao censo, eram as atas das inquirições, sobretudo dos séculos XIII e XIV, as fontes mais 

completas no que concerne ao inventário das comunidades, bens e poderes regionais.  
373 FREITAS, Judite. O Estado em Portugal..., op. cit., p. 181.  
374 ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia da corte. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 
375 CUNHA, Mafalda. Nobreza, rivalidade... op. cit., p. 35.  
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quinhentistas, uma vontade ordenadora e, simultaneamente, criadora de novas situações, como 

a transmissão de bens ou a concessão de estados de nobreza. Desse modo, aqueles que eram 

contemplados pelas mercês teciam junto aos monarcas e mesmo entre si, redes clientelares de 

influência política. De modo paradoxal, embora dependente da disposição régia, a graça 

apresentou-se ao monarca como uma exigência e, portanto, um dever a ser cumprido em certos 

contextos e em relação a determinados grupos por revelar-se, em muitos casos, como 

fundamento da legitimação social dessas relações. 

Ao interferir nas relações sociais por intermédio da atribuição de estatutos de nobreza, 

doações e nomeações de ofícios, a graça dispensada pelo monarca ultrapassava sua faceta de 

justiça e liberalidade e assumia função deliberativa na estruturação das relações sociais, 

políticas e econômicas, aspecto ressaltado por Antônio Manuel Hespanha376 na expressão 

“economia da graça”. Cunhado a partir do Ensaio sobre a dádiva, de Marcel Mauss,377 o termo 

apontava para a existência da graça em toda e qualquer atividade deliberativa do rei. Para 

Hespanha, a graça produzia no beneficiário um sentimento de gratidão que o levava a promover 

gestos ou serviços de favor em direção ao seu benfeitor. Essa seria, segundo esse autor, a relação 

primeira, responsável por gerar tanto o serviço quanto a mercê por parte dos beneficiados. Para 

a análise que aqui propomos, convém salientar, todavia, as relações de poder que eram 

estabelecidas entre ambos. 

Outras perspectivas apontam para uma diferença substancial entre a graça e a justiça. É 

o caso dos estudos realizados pela historiadora portuguesa Fernanda Olival, que adotou para o 

período a expressão “economia da mercê”. A partir do mesmo referencial de Hespanha – as 

obras de Mauss e de Aristóteles – Olival chegou, entretanto, a conclusões diversas, ao apontar 

que graça e justiça implicavam realidades diferentes e que seu uso indiscriminado subtraía as 

especificidades de cada uma delas.378 A graça provinha da liberalidade pura e simples e podia 

constituir-se em doações, dispensa de obrigações, perdão e comutação de penas. A justiça, por 

outro lado, abrangia as mercês recompensatórias, decorrentes de situações passíveis de débito. 

Segundo essa autora, apenas as mercês resultantes da pura liberalidade eram consideradas como 

verdadeiras doações. A existência anterior, coeva ou futura de uma causa já retirava seu caráter 

 
376 HESPANHA, Antônio. A mobilidade social na sociedade de Antigo Regime. Revista Tempo, v. 11, n. 21, 2006, 

p. 138-139. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tem/v11n21/v11n21a09>. Acesso em: 03 out. 2019. 
377 MAUSS, Marcel. Essai sur le don. Forme et raison de l’echang dans les societies archaiques. Année 

sociologique, 2a. série, t. 1, 1923-4; Ver também: MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac 

Naify, 2003. 
378 OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o estado moderno. Honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-

1789). Évora: Estar, Coleção Thesis, 2000, p. 22-23. 
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gracioso. Por outro lado, havia a possibilidade de a mercê remuneratória se transformar em 

doação quando o que era doado sobrepunha o valor do serviço prestado. 

Apesar de partirem de um referencial teórico comum, as análises de Antônio Manuel 

Hespanha e de Fernanda Olival propuseram, como visto, modelos explicativos distintos, mas, 

acreditamos, complementares para a análise da dinâmica das mercês na sociedade portuguesa. 

Independente de integrarem ação de graça ou de justiça distributiva, fato é que as duas facetas 

reforçavam a capacidade dos reis e rainhas de darem e, consequentemente, de alterarem a ordem 

social pelo poder que lhes era conferido. 

A nomeação poderia, portanto, revestir-se de caráter de mercê pela proximidade junto 

ao rei, pela honra no exercício do cargo e pelos mantimentos e privilégios advindos do ofício. 

Nesse sentido, as cartas de concessão de ofício indicavam o desejo do rei de conceder a graça, 

mas também o exame como critério para o ingresso na carreira, dispensável apenas para uma 

pequena minoria de nomeações. Examinado e aprovado o candidato, a efetivação no cargo era 

sujeita, em última instância, à vontade régia. Por fim, como aponta Maria do Rosário Cruz, a 

estabilidade no cargo também era precária, pois duraria “enquanto o rei houver por bem”.379  

Os ofícios possuíam atribuições próprias, descritos nas OM380 e na legislação 

extravagante publicada durante o governo de D. João III e a regência de D. Catarina, principais 

fontes jurídicas do período. Além de normatizarem sobre as diferentes áreas da governação, as 

atribuições estabeleciam previamente uma estrutura administrativa que regulamentava os 

cargos régios. Sua organização articulava-se por tribunais dotados de funções próprias visando 

a promoção da justiça. 

Não podemos deixar de considerar que estava em curso o processo de descentralização 

administrativa, por meio da autonomia de setores da Justiça, o que implicava maior poder de 

decisão por parte desses oficiais. Daí a importância de se estudar as relações entre a rainha e os 

nomeados para regedor, chanceleres e desembargadores. Além disso, a compreensão dos ofícios 

enquanto mercês amplia a análise das nomeações, tomando-as mais do que simples 

movimentação de substituições por aposentadoria e falecimento, mas também como 

possibilidade de serem utilizadas na política de mercês régias e, portanto, de permitirem o 

exercício do poder da rainha. 

 
379 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 165. 
380 Exemplos da regulamentação dos ofícios estão presentes no Livro I das OM, entre os Títulos I a XL, que tratam 

do regimento do regedor da justiça; chanceler-mor;  desembargadores do agravo da Casa da Suplicação; 

desembargadores do Paço; corregedores da Corte; juízes; ouvidores; procuradores; escrivães; meirinhos; 

solicitadores da justiça; carcereiros; chanceler da Casa do Cível; procuradores; ouvidores e corregedores das 

comarcas entre outros.  
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3.1.1 O Desembargo do Paço 

 

Instituído no governo de D. João II (1455-1495), o Desembargo do Paço era responsável 

pela expedição de alvarás e provisões relativas à Justiça em nome do rei; a atribuição de cartas 

de legitimação; a apreciação de pedidos de graças e mercês; o aconselhamento ao rei; o 

despacho de alvarás de fiança, petições e perdão; a comutação de penas e condenações e a 

confirmação da eleição de magistrados, entre outros. Possuía, portanto, atribuições políticas, 

jurídicas e governativas.381  

Inicialmente subordinado a outro tribunal, o da Casa de Suplicação, tornou-se autônomo 

logo no início do governo de D. João III, em ordenamento especial de 1521, disponível na 

segunda reimpressão das OM. Ainda na administração desse monarca, uma série de leis foi feita 

visando a crescente institucionalização desse tribunal, como a transferência do chanceler-mor 

da Casa de Suplicação para acompanhar o rei em sua itinerância com o Desembargo do Paço, 

apontando para a natureza híbrida de tribunal e conselho desse órgão.382 Para suprir a ausência 

no quadro de oficiais da Casa da Suplicação, dois novos cargos foram criados, o chanceler e 

juiz da chancelaria para validação jurídica dos documentos do tribunal. A dinâmica relacional 

entre as instituições da Justiça se colocava, demonstrando que mudanças em um deles implicava 

alterações também nos outros. 

A morte de D. João III não significou o fim do processo de institucionalização desse 

órgão. Ao final da regência de D. Catarina, precisamente em 11 de maio de 1562, a rainha emitiu 

o alvará do Regimento da Casa do Despacho dos desembargadores do Paço (Anexo V), cuja 

finalidade era regular o funcionamento do tribunal.383 Nesse documento era estabelecido o 

horário de trabalho, o funcionamento diário; a distribuição das atividades durante a semana e 

os dias nos quais o monarca se reuniria com os funcionários do Desembargo, além da 

 
381 As atribuições desse órgão foram definidas paulatinamente ao longo dos séculos. Isso porque, apesar de criado 

no final do século XIV, foi com D. Manuel que o corpo de magistrados que realizava as atividades do desembargo 

constituiu-se de fato num órgão, presidido à época pelo próprio monarca. Sua regulamentação continuaria nos 

séculos seguintes. Ver: SUBTIL, José. O Desembargo do Paço (1750-1833). Lisboa: Universidade Autónoma 

de Lisboa, 1996, p. 32-33. 
382 TESTOS, Jorge. Reforma e carreiras nos tribunais superiores (séculos XVI-XVII). Reform and careers in High 

Courts (16th-17th centuries). Revista Teoria e História do Direito, Centro de Investigação da Universidade de 

Lisboa, n. 1, 2016, p. 111. Disponível em: <https://bit.ly/2N4jMcr>. Acesso em: 20 out. 2019. 
383 Vale ressaltar que desde o início da regência uma modificação significativa fora proposta por alguns setores da 

sociedade: a dotação de um presidente para esse tribunal. Segundo Maria do Rosário Cruz, um dos defensores 

dessa proposta era Frei Baltasar Limpo (1550-1558), arcebispo de Braga, que aconselhara a rainha a instituir o 

cargo. Por razões que nos escapam em decorrência da escassez documental, D. Catarina não o fez, decisão que 

posteriormente se revelou sensata, tendo em vista a reação negativa dos desembargadores em 1564, quando o 

Cardeal D. Henrique tentou instituir presidente para o órgão. Argumentavam os desembargadores que seu serviço 

era diretamente ligado ao rei e que não serviriam outra pessoa. Ver: CRUZ, Maria do Rosário. As regências 

na...., op. cit., p. 50.  
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possibilidade de convocatória. As questões reguladas por esse regimento permitem depreender 

o caráter incipiente que o tribunal possuía como instituição autônoma, apontando também para 

a relevância de sua elaboração por parte da regente.  

No início da regência de D. Catarina o Desembargo do Paço era composto pelos 

seguintes magistrados:384 Francisco Dias do Amaral, oficial da justiça que exercera os cargos 

de chanceler e ouvidor da casa do príncipe D. João, nomeado como desembargador em 1553; o 

desembargador Baltazar de Faria, embaixador em Roma na década de 1540 e conselheiro do 

rei; Brás de Alvide, juiz dos feitos do rei em 1546, embaixador na França no início da década 

de 1550 – período em que trocara intensa correspondência com a rainha,385 desembargador da 

Casa da Suplicação e nomeado para o desembargo do Paço em 1555 e o chanceler-mor Gaspar 

de Carvalho, um dos juristas consultados por D. João III a respeito da legalidade da regência de 

D. Catarina e responsável por acompanhar a infanta D. Maria como embaixador até a Espanha, 

em 1558.386 Percebe-se, portanto, que dos quatro magistrados identificados, pelo menos dois 

eram apoiadores da rainha: Francisco Dias do Amaral, elevado à fidalgo da Casa Real na 

regência de D. Catarina, e o próprio Gaspar de Carvalho que, como visto, emitira parecer 

favorável ao governo da rainha. 

Ao longo da regência encontramos a nomeação de outros desembargadores para atuar 

nesse tribunal, totalizando cinco nomeações, como é possível perceber pelo quadro abaixo: 

Quadro 9 – Nomeações para o Desembargo do Paço durante a regência de D. Catarina 

Data Nome Ofício Original Ofício Categoria 

18 out. 1557 
Cristóvão Mendes 

Carvalho 
N/I Desembargador 

Doutor; Fidalgo da 

Casa Real 

04 mar. 1558 Gaspar Figueiredo N/I Desembargador Doutor 

22 fev. 1559 Luís Afonso N/I Desembargador Doutor 

08 abr. 1559 Filipe Antunes 

Corregedor dos feitos 

cíveis da Casa de 

Suplicação 

Desembargador 
Doutor; Fidalgo da 

Casa Real 

22 jun. 1560 
Simão Gonçalves 

Cardoso 
N/I Desembargador Doutor 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
384 Ibid., p. 115. 
385 Os conflitos entre os Valois e os Habsburgo pela Borgonha foram acompanhados por Baltazar de Faria como 

embaixador da França na época e por ele foram comunicados ao rei e à rainha, considerando que era de interesse 

da mesma ter ciência dos acontecimentos que envolviam seu irmão Carlos V. Ver: MAINKA, Peter Johann. A 

Luta Europeia entre as Dinastias dos Habsburgos e dos Valois pela Borgonha e Itália (1477-1559). História: 

questões e debates, v. 38, n. 1, 2003. 
386 GAYO, Manuel. Nobiliário das famílias de Portugal. Braga: Carvalhos de Basto, 1989, v. III, p. 16.  
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A totalidade dos magistrados nomeados como desembargadores do Paço era de doutores 

em Leis e fidalgos, o que permite compreender o perfil desses funcionários, mas também a 

presença da nobreza letrada nesse tribunal. De acordo com carta de D. João III de 1539,387 os 

nomeados para desembargador deveriam ter formação em direito canônico, civil ou ambos, 

totalizando no mínimo oito anos de estudos na Universidade de Coimbra, seguidos de quatro 

anos como juízes de fora, corregedores ou procuradores na Casa de Suplicação. Com esse alvará 

o rei não apenas exigiu a formação jurídica para esse cargo – apontando a Universidade de 

Coimbra como local privilegiado para a instrução necessária ao desempenho dos cargos – mas 

também a necessidade de trajetória em outras instâncias jurídicas da judicatura.  

Sustentamos que o perfil dos oficiais indicados pela regente permite depreender as 

relações estabelecidas entre D. Catarina e essa instituição, mas também suas pretensões na 

eleição desses magistrados. No que se refere ao primeiro deles, Cristóvão Mendes de Carvalho 

(1495-1570), tratava-se de oficial que servira a D. Manuel388 e a D. João III, fidalgo da Casa 

Real, desembargador e ouvidor da Casa de Suplicação na década de 1520, chanceler do Cível, 

cavaleiro da Ordem de Cristo, fundador do hospital de Tentúgal, do mosteiro de Santa Clara de 

Trancoso, filho e neto de altos funcionários no serviço ao rei.389 O ingresso no órgão fora 

resultado de pedido feito pelo magistrado à rainha dirigido ao rei D. Sebastião logo no início 

da regência, em missiva sem data – mas possivelmente redigida entre 1557 e 1558 – na qual 

listava os muitos serviços feitos a D. João III, a penúria que daí resultou para sua fazenda e as 

poucas mercês que recebera.390  

Portanto, foi após o envio de sua carta que Cristóvão Mendes de Carvalho fora indicado 

para Desembargador do Paço em 18 de outubro de 1557,391 demonstrando a interferência direta 

da rainha em sua indicação. Muito provavelmente a regente assim procedera considerando os 

serviços prestados por ele ao rei falecido, cuja memória ela representava, como vimos nas 

respostas da consulta aos três Estados em 1560. Mas outras razões motivaram D. Catarina, 

 
387 Carta de Lei do Senhor Rei D. João III, de 13 de janeiro de 1539, em que se trata dos letrados que usam dos 

ofícios de julgar ou advogar. In: FIGUEIREDO, José. Synopsis chronologica de subsidios ainda os mais raros 

para a historia e estudo critico da legislação portugueza, desde 1143 até 1603. Lisboa: Academia Real das 

Sciencias de Lisboa, f. 383v-384v. 
388 Foi nomeado como juiz de fora de Coimbra em 20 de março de 1518. Carta para juiz de fora da cidade de 

Coimbra, com 30.000 réis de mantimento. ANTT. Chancelaria de D. Manuel I, Mercês, livro 10, f. 127v. Ainda 

durante o governo de D. Manuel foi nomeado como escrivão dos contos da cidade de Lisboa, corregedor-mor da 

comarca de Beira e Riba-Côa e provedor-mor dos portos.  
389 ANDRADE, Ernesto de Campos de. Relações de Pero de Alcáçova Carneiro, Conde da Idanha do tempo que 

êle e seu pai, António Carneiro, serviram de secretários: 1515 a 1568. Lisboa: Imprensa Nacional, 1937, p. 349. 
390 SOVERAL, Manuel. Cristóvão Mendes de Carvalho. História de um alto magistrado quinhentista e sua família. 

Fragmenta Historica. Revista do Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, 2017, p. 12. 
391 Alvará de nomeação do doutor Cristóvão Mendes de Carvalho para desembargador do Desembargo do Paço, 

de 18 de outubro de 1557. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 385r.  
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como as relações pessoais desse magistrado – era primo do bispo de Miranda, D. Rodrigo de 

Carvalho, figura de apreço da rainha –; a vasta experiência que possuía na lida com a estrutura 

administrativa e a possibilidade de ter no tribunal alguém grato pela mercê recebida, o que 

tornava, portanto, aliado para eventuais necessidades. 

Em relação ao segundo desembargador, Gaspar de Figueiredo, foi membro da Ordem 

de Santiago a partir de 1538,392 serviu como deputado na França para tratar das questões do 

apresamento de embarcações portuguesas por corsários franceses entre 1539 e 1540;393 foi 

também embaixador na Inglaterra na década de 1540,394 promotor da inquisição de Lisboa em 

1544395 e embaixador na França pelo menos até 1557.396 Sobre ele não encontramos maiores 

dados relativos à sua genealogia. Todavia, tratava-se de oficial de carreira fortemente vinculado 

às questões religiosas e que exercera o ofício de embaixador em regiões marcadas pelos 

movimentos protestantes, sobretudo no período de maior ascendência da rainha sobre D. João 

III. Sua nomeação como desembargador do Paço logo após o seu retorno da França, em março 

de 1558,397 pode ser interpretada como expressão dos interesses políticos e religiosos de D. 

Catarina. Além do mais, integrava uma rede política de peso, por ser membro de uma das ordens 

militares e conhecedor das questões que diziam respeito à política externa. 

O doutor Luís Afonso, desembargador da Casa do Cardeal Infante, era lente de prima 

de Cânones no Estudo de Lisboa e recebeu mercê de D. João III para manter em vida todos os 

privilégios que tinha como catedrático do dito estudo.398 Foi enviado pelo rei a Roma para o 

despacho na Inquisição, segundo carta do monarca para a irmã, a Imperatriz D. Isabel, em 25 

de setembro de 1531.399 Em fevereiro de 1553, foi designado por D. João III como procurador 

 
392 Diligência de habilitação para a Ordem de Santiago de Gaspar de Figueiredo, de 05 de julho de 1538. ANTT, 

Mesa da Consciência e Ordens. Habilitações para a Ordem de Santiago, Letra G, Maço 2, Doc. 4. 
393 Procuração de João Rodrigues, o surdo, a Jorge Martins e Gaspar de Figueiredo para eles poderem demandar 

as pessoas francesas que roubaram suas fazendas, vindo das Ilhas de São Miguel ao Cabo de São Vicente, de 16 

de julho de 1539. ANTT, CC, Parte 2, Maço 169, Doc. 118; Procuração que Pero da Nova fez aos Drs. Jorge 

Nunes e Gaspar Figueiredo que D. João III tinha mandado ao juízo entre França e Portugal, que se ordenou sobre 

as tomadas que os franceses faziam aos portugueses para arrecadar toda a fazenda que Pêro da Nova tinha 

roubado os ditos franceses, que constaria pela inquirição que Sua Alteza tinha mandado tirar, de 13 de março de 

1540. ANTT, CC, Parte 1, Maço 67, Doc. 46.  
394 Carta do Doutor Gaspar de Figueiredo para o secretário do rei dando-lhe conta dos favores e agrado que tem 

recebido do rei da Inglaterra, de 18 de outubro de 1548. ANTT, CC, Parte 1, Maço 79, Doc. 110.  
395 SYLVA, Manoel Telles da (org.). Colecçam dos documentos estatutos e memorias da Academia Real da 

Historia..., Lisboa Ocidental, 1723, p. 463. 
396 Carta de Gaspar de Figueiredo dando conta ao rei mandar o rei de França pôr guardas ao embaixador do 

imperador, que lhe diziam ter saído para fora do reino, do que se supunha certa a guerra, de 12 de fevereiro de 

1557. ANTT, CC, Parte 1, Maço 100, Doc. 101.  
397 Alvará de nomeação do doutor Gaspar de Figueiredo para desembargador do Desembargo do Paço, de 4 de 

março de 1558. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 385 v. 
398 ESTORNINHO, Alice (ed.). Chartularium Universitatis Portucalensis (1288-1537). Lisboa: Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, 2003, v. XV, p. 622-623. 
399 SOUSA, Frei João de. Anais de D. João III. Lisboa: Sá da Costa, v. II, p. 231. 
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da Ordem de Cristo, a mover ação contra o prior da Igreja de Santa Marinha de Lisboa por esta 

tomar parte no processo das comendas novas que o Papa Leão X concedera à dita Ordem.400 

Seu provimento para o desembargo do Paço data de 22 de fevereiro de 1559,401 conforme 

quadro acima. Foi ainda deputado da Mesa da Consciência e Ordens a partir de 1559.402 Esse 

magistrado estabeleceu relações importantes com D. João III, além de estar vinculado às 

questões de consciência e, a julgar por suas indicações para interceder por casos importantes 

numa época quando quem governava era a rainha, era provável que se tratava de um 

colaborador político com quem a regente partilhava interesses em comum. 

Outro jurista indicado para o Desembargo do Paço foi o Doutor Filipe Antunes, fidalgo 

da Casa Real e nomeado para o tribunal com alvará datado de 8 de maio de 1559403. Sobre esse 

magistrado, sabemos que em 1538, era promotor da Inquisição de Lisboa404 e posteriormente 

corregedor dos feitos cíveis da Casa de Suplicação pelo menos até 1540. Em 1552, como 

desembargador e corregedor do crime da corte, foi encarregado pelo rei para ir à fronteira buscar 

a infanta D. Joana de Áustria.405 Como corregedor, ele estava há mais de vinte anos no trato de 

matérias da Justiça, sendo experimentado na área. Essa experiência e seu status de fidalguia 

devem ter contribuído para essa indicação. Além disso, segundo carta de Jorge Moreira a D. 

Catarina, em 21 de outubro de 1557, Filipe Antunes e Francisco Dias do Amaral, faziam 

depender deles quase tudo no paço,406 queixa que merece atenção, sobretudo quando se tem em 

vista a proximidade de Francisco Dias com a rainha. Provavelmente estaria D. Catarina 

nomeando para esse tribunal magistrados centralizadores e capazes de lhe informar das 

diligências do órgão.  

O último magistrado indicado para esse tribunal foi Simão Gonçalves Cardoso, filho de 

Gonçalo Fernandes Cardoso.407 Foi um dos juízes que, como desembargador dos agravos na 

Casa da Suplicação, sentenciou a causa da capitania de Azamor, excluindo D. Álvaro de 

 
400 LEAL, José da Silva Mendes (ed.). Corpo Diplomatico Portuguez. Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1884, 

v. VIII, p. 207-209. 
401 Alvará de nomeação do doutor Luís Afonso para desembargador do Desembargo do Paço, de 22 de fevereiro 

de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 1, f. 260r-261r. 
402 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., v. II, p. 42.  
403 Alvará de nomeação do doutor Filipe Antunes para desembargador do Desembargo do Paço, de 8 de maio de 

1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 1, f. 308v. 
404 Processo de Álvaro do Rego, acusado de heresia pela Inquisição de Lisboa .ANTT, Inquisição de Lisboa, 

Processo 4122, f. 1v. 
405 Alvará de D. João III pelo qual mandava ao Doutor Filipe Antunes Fidalgo da sua casa e seu Desembargador e 

Corregedor do crime da sua corte, à raia com a princesa para usar de todos os poderes do dito ofício em todos os 

lugares e caminhos por onde fosse a mesma princesa, s./d.ANTT, Colecção de São Vicente, Livro 2, f. 82v. 
406Carta de Jorge Moreira à rainha em que lhe pede favoreça com justiça e favor a um João Henriques que vem à 

corte a tratar de uma demanda, de 21 de outubro de 1557. ANTT, CC, Parte 1, Maço 102, Doc. 6. 
407 MORAIS, Cristovão Alão de. Pedatura Lusitana. Braga: Carvalhos de Basto, 1997, Tomo VI, p. 108. 



 

176 

 

Abranches de quaisquer direitos a ela, em 1º de setembro de 1551.408 Ocupou o cargo até 19 de 

maio de 1559,409 porém pouco mais de um ano depois transferido para o Desembargo do Paço. 

Antes, também havia sido chanceler da Casa do Cível, apresentando uma carreira que passou 

pelos três grandes tribunais de justiça do reino. As nomeações para a Casa da Suplicação e 

depois para o Desembargo do Paço410 permitem entrever o interesse que D. Catarina possuía 

por esse magistrado, provavelmente apoiador da regente. 

Como visto, todos os indicados para o cargo de desembargador do Paço tinham alguma 

relação com D. Catarina enquanto regente ou estavam diretamente relacionados a ela: Cristóvão 

Mendes Carvalho fora indicado após enviar à regente pedido de mercê, o que implicaria em 

débito de favores à rainha; Gaspar Figueiredo era ativo em questões religiosas de âmbito 

nacional – era deputado da Inquisição em Lisboa – e internacional – como embaixador em 

França e Inglaterra –, representando em muitos aspectos as preocupações da rainha com os 

destinos do cristianismo à época; Luís Afonso tinha proximidade com a corte durante o governo 

de D. João III, fora agraciado com mercês pelo falecido rei e era atuante nas questões da 

consciência; Filipe Antunes servira pessoalmente à corte ao buscar D. Joana na fronteira com 

Espanha e, junto com outro favorito da rainha, era responsável por monopolizar processos no 

tribunal; e Simão Gonçalves Cardoso, que foi duas vezes indicado pela regente para altos 

tribunais durante a regência. 

Assim, enquanto regente, a rainha indicou para os cargos de desembargador do Paço 

magistrados com os quais possuía alguma relação, provavelmente como modo de facilitar sua 

relação com esse órgão, que progressivamente ganhava importância na estrutura administrativa. 

Se no início do período regencial identificamos dois desembargadores do paço vinculados à 

rainha, ao final de regência esse número alcançou a totalidade deles, o que nos leva a defender 

que, em relação ao Desembargo do Paço, houve intervenção da rainha na nomeação de 

magistrados de modo a fortalecer o apoio político da regente. 

Nomeados ou confirmados pelas mercês de D. Catarina, esses juristas teriam que 

considerar as obrigações e favores devidos a ela no ingresso na magistratura, os quais seriam 

cumpridos por meio do exercício do ofício, de modo a contribuir para o funcionamento da 

estrutura jurídica-política moderna. Em tempos de regência, essa relação – baseada na mercê e 

 
408 REGO, A. da Silva. As Gavetas da Torre do Tombo. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1962, 

v. II,  p. 633-641. 
409 Alvará de nomeação do doutor Simão Gonçalves Cardoso desembargador dos agravos da Casa da Suplicação 

para Chanceler da Casa do Cível, de 19 de maio de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 

3, f. 316r.  
410 Alvará de nomeação do doutor Simão Gonçalves Cardoso para Desembargador do Paço, de 22 de junho de 

1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 50v. 
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graça régia – permitiu à rainha construir uma base de poder no núcleo jurídico da monarquia, 

agregando em torno de si juristas com alto nível de especialização e cientes das retribuições 

que lhe deviam. 

Por outro lado, a rainha dava continuidade às políticas dos reis anteriores – intensificada 

com D. João III – de nomear um número cada vez maior de letrados. Ao prosseguir com as 

práticas do falecido rei, D. Catarina mantinha a conjuntura política exatamente como estava ao 

tempo de D. João III – sem se esquecer que nos últimos anos essa política era a dela própria –, 

o que acabava por dialogar com os discursos que associavam sua regência à manutenção da 

memória do rei, analisados no capítulo anterior. 

Finalmente, no que se refere às instituições e grupos políticos aos quais esses 

desembargadores estavam ligados, identificamos a existência dos fidalgos e membros da 

nobreza, grupo no qual era imprescindível ter apoiadores, ao considerarmos as tensões políticas 

que envolviam as casas senhoriais e a monarquia. Aspecto relevante nesse sentido é ainda o 

fato de vários deles terem servido a membros da Casa Real e de terem pertencido ou prestado 

serviços a instituições importantes na dinâmica do poder do período, como as ordens militares; 

terem sido servidores de longa data de outros tribunais da justiça, como a Casa da Suplicação e 

do Cível. Destaca-se, além disso, os vínculos que eles tinham com as questões religiosas, ao 

estarem ligados à Inquisição, à Mesa de Consciência e Ordens, de terem servido no exterior em 

locais onde a religião era assunto privilegiado, como em Roma ou na França, durante os 

conflitos religiosos e de se envolverem pessoalmente na construção de mosteiros e hospitais. 

Estaria a rainha nomeando para o mais alto tribunal do reino homens que tinham especial apreço 

pela religiosidade? Seria um meio de fazer corresponder, na sua prática governativa, as 

representações de uma rainha cristã? Embora essas temáticas fossem assuntos caros para a 

política na época, não podemos deixar de ignorar esse aspecto, que marcou a trajetória de quatro 

dos cinco desembargadores nomeados por D. Catarina.  

Além do mais, os magistrados providos pela regente para o Desembargo do Paço eram 

ao mesmo tempo figuras representativas do ponto de vista institucional, por pertencerem a 

órgãos, segmentos e setores significativos das redes nas quais o poder se estruturava do período, 

mas também agraciados com mercês régias e com vínculos muitas vezes pessoais com a rainha. 

Ao cercar-se de oficiais com esse perfil, defendemos que a rainha buscava reunir em torno de 

si – importante relembrar que o despacho nesse tribunal era feito diretamente com a presença 

do monarca – magistrados capazes de aquietar ânimos, por serem representantes de setores que 

poderiam significar obstáculos ao governo da rainha por sua relevância política, mas que, 
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simultaneamente, eram próximos a ela, garantindo assim, meios de ampliar sua autoridade num 

momento de fragilidade política.  

 

 

3.1.2 A Casa da Suplicação  

 

A Casa da Suplicação era considerada um dos mais altos tribunais do reino. Inicialmente 

chamada de Casa da Justiça da Corte, sua designação mudou ao final do século XV por 

influência do direito romano. O órgão era dividido em cinco núcleos principais: o Juízo dos 

Agravos e Apelações, composto por sete desembargadores que exerciam jurisdição de recurso; 

o Juízo da Correição da Corte, composto por dois corregedores do crime e dois corregedores 

das causas cíveis; o Juízo dos Feitos do Rei, formado por um juiz e um procurador, cuja função 

era o despacho e a defesa dos direitos reais, da Coroa e da Fazenda do rei; o Juízo da Ouvidoria 

do crime, composto por ouvidores das apelações dos feitos crimes, responsáveis pelos recursos 

de apelação dos delitos e, por último, a Chancelaria, criada em 1534 e composta por um 

chanceler e um juiz dos feitos, responsável pelo julgamento dos erros dos escrivães, tabeliães e 

demais funcionários da casa.  

Segundo as OM esse tribunal tinha como incumbência a concessão de posse a todos os 

oficiais da justiça do reino e a conferência de documentos feitos pelo rei, pelos desembargadores 

do Paço, vedores da Fazenda, desembargadores da própria casa e outros oficiais da corte. Sua 

jurisdição compreendia em segunda instância as províncias da Extremadura, Alentejo, Algarve, 

comarca de Castelo Branco e Ultramar. Finalmente, era sua competência pronunciar-se, 

enquanto poder secular, acerca de questões relacionadas à jurisdição eclesiástica, sobretudo a 

Inquisição411. Esse tribunal era composto por outros funcionários menores que concorriam para 

o funcionamento da instituição, como o guarda-mor; porteiros, escrivães, solicitadores, 

meirinhos, executores, tesoureiros, carcereiros, caminheiros, guardas das cadeias, guarda-

livros, pajem de bastão, alcaides, médico, cirurgião e ministro das execuções. 

Durante a regência de D. Catarina, o órgão foi alvo de leis para aperfeiçoar o trabalho 

na casa. Entre elas, o Alvará do número dos oficiais e desembargadores que hã daver na casa 

da supllicaçã, de 15 de março de 1561 (Anexo R),412 e que tinha como objetivo, como o próprio 

título sugere, fixar o número de desembargadores do tribunal, considerando os “[...] 

 
411 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., v. 1, p. 130-131. 
412 Treslado do alvará do número de officiais e desembargadores que ha d aver na casa da suplicaçam, de 15 de 

março de 1561. ANTT, Manuscritos da Livraria, 870, f. 201v 
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jnconvenientes que se seguiam por ate ora nam aver na Casa da Suplicaçam numero çerto dos 

desembargadores que me nela ham de serujr.” O texto desse documento tratava, de início, todos 

os magistrados da casa como desembargadores e apontava para a existência de servidores em 

demasia, estabelecendo o número de chanceleres, desembargadores, corregedores, juízes e 

promotores que deveriam atuar na casa a partir de então. 

As audiências eram realizadas diariamente durante quatro horas e controladas pelo 

regedor, principal cargo não apenas dessa casa, mas da própria Justiça régia. Segundo 

afirmavam as OM esse era “[...] o maior e mais principal ofício da justiça de nossos reinos e 

senhorios”, o qual “pola maior parte do tempo aa [...] pessoa real he sempre conjunta”,413 o que 

implicava na exigência de altas qualidades para a ocupação do cargo. Como ofício superior da 

Casa de Suplicação, o regedor era o responsável pela distribuição dos desembargadores em cada 

uma das mesas de reunião e pela decisão dos casos nos quais tivesse empate de votos. Além 

disso, deveria supervisionar o trabalho dos oficiais da justiça e dos oficiais; impedir a entrada 

de fidalgos na casa; punir desembargadores acusados de prevaricação e comunicar ao rei os 

serviços prestados para a concessão de mercês.  

Considerando a importância do cargo e o tempo no qual o regedor anterior havia servido 

– João da Silva ocupou-o por mais de trinta anos – chama a atenção a troca de magistrados 

nomeados para o cargo no início da regência.414 Em 17 de setembro de 1557, foi nomeado para 

regedor D. João de Mello, bispo de Silves em 1549, arcebispo de Évora em 1564, futuramente 

primeiro presidente do Desembargo do Paço415 e inquisidor-mor do reino. Era figura próxima 

do Cardeal D. Henrique, que possivelmente influenciara na indicação, e exerceu o ofício por 

três anos. Já em 1560, D. Francisco Coutinho, conde de Redondo, assumiu o cargo, mas por 

pouco tempo, devido a sua nomeação para vice-rei da Índia, no ano de 1561. 

Por fim, para regedor desse tribunal a rainha nomeou em 16 de novembro de 1561416 o 

licenciado Lourenço da Silva,417 do conselho do rei e neto de João da Silva, regedor durante o 

 
413 Do regimento do regedor da justiça na Casa de Suplicação. OM, Livro I, título I. 
414 Anselmo Braamcamp Freire afirma que o ofício fora vitalício durante o governo de D. João III, mas deixou de 

ser durante a regência, embora o autor não tenha informado as fontes nas quais se baseou para tal informação. 

Ver: FREIRE, Anselmo. Brasões da Sala de Sintra. Coimbra: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1930, tomo 

II, p. 156. 
415 SALGADO, Jozé. Bibliotheca lusitana escolhida; ou Catalogo dos escriptores portuguezes de melhor nota 

quanto a lingoagem, com a relação de suas principaes obras colligido de diversos autores. Porto: Typographia 

commercial portuense, 1841, p. 31.  
416 Alvará de nomeação do licenciado Lourenço da Silva para regedor da Casa da Suplicação, em 16 de novembro 

de 1561. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 6, f. 224v. 
417 Posteriormente, em 1564, o cardeal D. Henrique tornou-o definitivamente regedor vitalício desse tribunal, cargo 

que ocupou até 1569. Após a saída do ofício, continuou próximo à corte, acompanhando D. Sebastião em 

Alcácer-Quibir, onde faleceu. Ver: FREIRE. Brasões da Sala ...., op. cit., p. 156. 
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governo de D. João III. Além de neto de importante servidor, o era também do Barão de Alvito, 

pois seu pai, D. Diogo da Silva, casara-se com D. Ana de Vilhena, filha de D. Diogo Lobo. A 

nomeação desse magistrado inseria-se, portanto, nas relações clientelares forjadas pela regente 

e na continuidade da prática iniciada desde D. Manuel,418 ao apontar para regedor um membro 

da família Silva. Provavelmente D. Catarina buscava também satisfazer os pedidos de mercê 

de João da Silva ao rei D. João III e evitar críticas em relação a cargo tão importante, atentando-

se para as tensões políticas que envolviam a escolha desse servidor. 

O segundo cargo na hierarquia desse órgão era o chanceler. Durante a regência foi 

nomeado António de Macedo, pertencente ao ramo dos Macedo Magalhães Barbosa, de Ponte 

de Lima. Sobre ele, identificamo-lo servindo no cargo de ouvidor da Índia em 1530, no de juiz 

dos feitos, e no de juiz das jugadas de Coimbra em 1542.419 À época da sua nomeação para 

chanceler desse tribunal em 1559,420 exercia o ofício de desembargador da Casa do Cível. 

Provido no cargo da Casa da Suplicação, deveria coordenar o trabalho dos escrivães na 

elaboração das sentenças e cartas dos desembargos; selar tais documentos; ter o conhecimento 

das suspeições postas aos vedores da Fazenda, desembargadores e demais oficiais da Corte; 

executar as comissões de averiguação desses servidores; publicar as leis na chancelaria régia e 

na Casa da Suplicação e garantir o envio dos traslados assinados com o seu selo e o régio para 

as comarcas.421 

No que se refere aos desembargadores, encontramos no livro de Doações, Ofícios e 

Mercês da chancelaria de D. Sebastião as seguintes nomeações para esse tribunal durante a 

regência de D. Catarina: 

Quadro 10 – Desembargadores nomeados para a Casa de Suplicação durante a regência de D. 

Catarina 

Data Nome Ofício Original Ofício Categoria 

7 jan. 1558 
Tomé Nunes 

Gaula 

Procurador dos 

resíduos de Elvas; 

Contador de Elvas 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

12 fev. 1558 
Belchior 

Serrão 
N/I422 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 

Licenciado; Fidalgo 

da Casa Real 

 

 
418 O bisavô de Lourenço da Silva, o magistrado Aires da Silva fora nomeado regedor da Casa de Suplicação em 

dezembro de 1505, cargo que, como visto, foi passado ao filho, João da Silva. Ibid., p. 154.  
419 Traslado do Alvará de D. João III para o licenciado António de Macedo, juiz dos feitos, ocupar o lugar das 

jugadas de Coimbra que vagou por D. Filipe de Sousa, de 09 de dezembro de 1542. ANTT, CC, Parte 2, maço 

238, Doc. 31.  
420 Alvará de nomeação do doutor António de Macedo, desembargador dos agravos da Casa do Cível, para 

chanceler da Casa da Suplicação, em 19 de maio de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 

2, f. 393r. 
421 OM, Livro I, Título II. 
422 N/I – Não informado. 
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Data Nome Ofício Original Ofício Categoria 

08 ago. 1558 
Garcia 

Mendes Abreu 

Corregedor da comarca 

e correição de Miranda 

do Douro 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
N/I 

17 set. 1558 
António 

Cardoso 

Desembargador da 

Casa da Suplicação e 

Ouvidor dos defuntos 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Licenciado 

03 out. 1558 
Belchior 

Cornejo 

Lente da cadeira de 

direito na Universidade 

de Coimbra 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

03 out. 1558 
Manuel da 

Fonseca 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

06 out. 1558 
Jerónimo 

Pereira de Sá 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

07 out. 1558 
Manuel de 

Oliveira 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

16 mar. 1559 Gomes Soares N/I 
Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

14 abr. 1559 
Miguel de 

Cabedo 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

16 out. 1559 
Jorge Vaz de 

Campos 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

10 nov. 1559 Álvaro Quintal N/I 

Desembargador dos 

agravos da Casa dá 

Suplicação 

Doutor 

29 dez. 1559 Gaspar Pereira N/I 

Desembargador dos 

agravos da Casa 

Suplicação 

Doutor 

22 fev. 1560 
Aleixo Dias 

Falcão 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

13 maio 1560 Gaspar Gomes N/I 

Desembargador dos 

agravos da Casa da 

Suplicação 

Doutor 

25 maio 1560 

Cristóvão 

Esteves de 

Alte 

N/I 
Desembargador da 

Casa da Suplicação 

Doutor; Fidalgo da 

Casa Real 

28 maio 1560 Lopo Barros N/I 
Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

30 maio 1560 
Martinho 

Lopes 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

08 jul. 1560 
D. António 

Castro 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

16 jul. 1560 
Belchior do 

Amaral 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

23 jul. 1560 
Estevão de 

Aguiar 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

29 jul. 1560 
Baltazar 

Fonseca 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

23 out. 1560 
Pedro 

Fernandes 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

10 nov. 1560 

Duarte 

Carneiro 

Rangel 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 

Desembargador dos 

agravos da Casa da 

Suplicação 

Doutor 

20 dez. 1560 Paulo Afonso 
Capelão da Rainha D. 

Catarina 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 

Doutor; Capelão; 

Servidor da Rainha 

D. Catarina 

23 jan. 1561 

Manuel 

Castelo 

Branco 

N/I 
Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 
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Data Nome Ofício Original Ofício Categoria 

10 maio 1561 
Francisco Pais 

Amaral 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Licenciado 

19 maio 1561 
D. António da 

Gama 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

23 jun. 1561 

Fernão 

Cerveira 

Raposo 

N/I 
Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

16 jul. 1561 
João Pires da 

Fonseca 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

12 jul. 1562 Pedro Borges N/I 
Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

01 ago. 1562 
Jerónimo 

Serrão 
N/I 

Desembargador da 

Casa da Suplicação 
Doutor 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Observamos, portanto, um fluxo maior de desembargadores nesse tribunal quando 

comparado ao Desembargo do Paço, fato explicável pela própria composição do órgão, mas 

também pelo excesso de oficiais que o caracterizava. Como vimos, o já citado Alvará do número 

dos oficiais e desembargadores que hã daver na casa da supllicaçã, apontava para a essa 

problemática e buscava normatizar a questão, fixando o número exato de magistrados. No 

entanto, pela quantidade de oficiais que encontramos em nosso levantamento, acreditamos que 

essa disposição enfrentou dificuldades para ser colocada em prática, presumivelmente pela 

importância que o cargo possuía do ponto de vista social e simbólico. De todo modo, não 

podemos deixar de ponderar que o fato de haver mais doze desembargadores extravagantes – 

oficiais sem cargo definido e distribuídos pelo regedor de acordo com as necessidades do 

tribunal, enquanto aguardavam seu estabelecimento definitivo – pode distorcer os dados, já que 

não sabemos por quanto tempo serviram na casa e quantos foram efetivados. Outra questão que 

avolumou a quantidade de magistrados foi o fato de que alguns deles já eram desembargadores 

dessa casa antes da regência e que nesse período apenas tiveram a confirmação do ofício. São 

questões que provavelmente se entrecruzam para explicar o número de oficiais no tribunal. 

Em relação aos nomeados ou confirmados para o cargo de desembargador da Casa da 

Suplicação – seja dos agravos ou extravagante423 – durante a regência, não nos foi possível 

identificar a genealogia e a trajetória de todos. Do total dos trinta e dois nomeados levantados 

nos Livros de Doações, Ofícios e Mercês de D. Sebastião para a Casa da Suplicação, 

 
423 Optamos por não diferenciar, no quadro acima, a categoria específica de nomeação do desembargador (se 

extravagante ou dos agravos) porque, na documentação consultada, nem sempre isso ficou expresso. Portanto, 

para evitar imprecisões, mantivemos a diferenciação quando a encontramos na documentação, mas consideramos 

todos apenas como desembargadores, embora estejamos cientes de que a distinção implica questões substanciais 

de hierarquia, o que alteraria as reflexões que buscamos desenvolver.   
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conseguimos identificar rudimentarmente vinte e nove deles, todos indicados a partir de 

1558,424 os quais apresentamos a seguir. 

O primeiro magistrado, nomeado em 27 de janeiro de 1557, foi o doutor Tomé Nunes 

Gaula,425 contador e procurador dos resíduos de Elvas. Possuía descendência nobre e seu pai, 

Diogo Nunes de Gaula, já havia servido na função de desembargador.426 O segundo provimento 

no cargo, feito em 12 de fevereiro de 1558, foi o do fidalgo e licenciado Belchior Serrão,427 

casado com D. Margarida de Sousa, filha de Pero de Moura, senhor da Póvoa e Meadas.428 Era 

ouvidor da casa de D. António e desembargador de sua fazenda, provavelmente logo depois da 

morte do Infante D. Luís, em 1555.429 No mesmo ano de ingresso na Casa da Suplicação, foi 

nomeado para desembargador dos agravos na Índia e secretário de estado em Goa em 1558430, 

acumulando os dois cargos e, a julgar pelos dados que encontramos, permaneceu no ultramar, 

pois posteriormente foi provido no cargo de vedor-geral interino da fazenda na Índia em 1560-

1561 e renomeado por D. Francisco Coutinho em 1562, cargo que exerceu até 1564.431 Sobre 

ele, sabemos que D. Catarina escreveu-lhe na primavera de 1558 com instruções detalhadas 

sobre as vias de sucessão no Governo do Estado da Índia, caso D. Constantino de Bragança 

falecesse.432 

A terceira nomeação para a magistratura nesse tribunal foi feita em 8 de agosto de 1558 

e tratava-se do corregedor da comarca e correição de Miranda do Douro, Garcia Mendes 

Abreu,433 doutor em Leis pela Universidade de Coimbra em 1555, lente dessa instituição e 

 
424 Não encontramos nomeações para o ofício de desembargador da Casa da Suplicação para o ano de 1557, 

momento inicial da regência.  
425 Alvará de nomeação do doutor Tomé Nunes de Gaula, contador e procurador dos resíduos de Elvas para 

desembargador da Casa de Suplicação em 27 de janeiro de 1558. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, 

Livro 5, f. 143v-143r. Teve confirmação no cargo em 25 de agosto de 1562, de acordo com o Alvará de nomeação 

do doutor Tomé Nunes de Gaula, contador e procurador dos resíduos de Elvas para desembargador da Casa de 

Suplicação em 25 de agosto de 1562. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 12, f. 56r. 
426 GAYO, Manuel. Nobiliário das famílias..., op.cit, tomo XV, p. 166.  
427 Alvará de nomeação do licenciado e fidalgo da Casa Real Belchior Serrão para desembargador da Casa de 

Suplicação em 12 de fevereiro de 1558. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 1, f. 52v.  
428 MORAIS, Cristovão Alão de., Pedatura Lusitana..., op. cit., Tomo IV, v. 2, p. 317.  
429 Lista dos ministros, oficiais e criados que deviam servir ao senhor Dom António, Prior do Crato, com declaração 

dos seus empregos, moradias e ordenados, s.d. ANTT, Colecção de São Vicente, Livro 2, f. 314. 
430 SÃO BENTO, Luís de; SOARES, António. Memorial de ministro. Catálogo alfabético dos ministros de letras. 

Editado por CAMARINHAS, Nuno. Lisboa, São Paulo: Bibliotheca Nacional de Portugal. Colégio Permanente 

de Diretores de Escolas Estaduais de Magistratura, 2017, v. 1, p.  316. 
431 MIRANDA, S. M. A administração da Fazenda Real no Estado da Índia (1517-1640). 2007. Tese (Doutorado) 

– Univ. Nova, Fac. de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, 2007, p. 605-607. 
432 JOAQUIM, Cláudia, As vias de sucessão no estado português da Índia (1524-1581). 2014. Dissertação 

(Mestrado) - Univ. Nova, Fac. de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, 2014, p. 73-74. 
433 Alvará de nomeação do doutor Garcia Mendes Abreu, corregedor da comarca e correição de Miranda do Douro, 

para desembargador da Casa de Suplicação em 8 de agosto de 1558. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, 

Doações, Livro 1, f. 166v-166r. 
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procurador da Coroa. Foi provido com o cargo de corregedor de Tavira em 1558434, após a 

nomeação como desembargador da Casa de Suplicação. No ano seguinte, foi incumbido por D. 

Catarina de uma devassa geral sobre os casos de bruxaria435sendo apontado posteriormente em 

17 de dezembro de 1562 como ouvidor do crime da Casa Cível. Faleceu antes de 5 de novembro 

de 1566, quando foi substituído pelo Dr. Pero Fernandes como ouvidor dos feitos crime da Casa 

do Cível.436 

Pouco mais de um mês depois, em 17 de setembro de 1558, foi indicado ao cargo o 

licenciado Antonio Cardoso,437 executor das dívidas de Machico em 1532,438 provedor da Ilha 

da Madeira em 1539439 e secretário à Índia em 1541,440 onde ficou até 1554.441Antes de sua 

nomeação para o tribunal, foi também provedor-mor de Salvador em 1556442 e se aposentou na 

própria Casa da Suplicação como ouvidor do crime, pouco tempo depois de ter sido nomeado 

como desembargador.  

O doutor em Cânones pela Universidade de Coimbra Belchior Cornejo443 foi o quinto 

magistrado nomeado por D. Catarina como desembargador da Casa da Suplicação em 3 de 

outubro de 1558 – o provimento era uma confirmação de privilégio dado por D. João III. Antes, 

doutorou-se em 1549 e exerceu, entre os anos de 1555 e 1559, a função de lente de Decreto 

nessa instituição. Possuía vínculos próximos com a rainha, pois seu pai, Baltasar Cornejo, era 

reposteiro da monarca. Belchior era ainda clérigo e fora provido com o cargo de prior na Igreja 

de São Pedro, no termo da Covilhã, em 1558. A proximidade com o rei e a rainha revelou-se no 

fato de esse clérigo ter sido o responsável pela oração fúnebre nas exéquias de D. João III.444 

 
434 SÃO BENTO, Luís de; SOARES, António. Memorial de ministro..., op. cit., v. 1, p. 707. 
435 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 143; 256.  
436 Ibid., p. 143-144; 151. 
437 Alvará de nomeação do licenciado Antonio Cardoso para desembargador da Casa de Suplicação em 17 de 

setembro de 1558. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 214v. 
438 Auto do requerimento feito por Jorge Rodrigues, recebedor do Almoxarifado de Machico, ao licenciado 

António Cardoso, executor das dívidas, contra Pedro Fernandes, como fiador de Afonso Furtado, na sua terça do 

arrendamento das miúças da costa sul da capitania de Machico nos anos de 1532 e 1533, de 9 de julho de 1532. 

ANTT, CC, Parte 2, Maço 192, Doc. 19. 
439 Traslado do capítulo que se remeteu ao licenciado António Cardoso, morador na Ilha da Madeira, sobre mandar 

pagar aos escrivães o salário do seu trabalho, de 10 de julho de 1539. ANTT, CC, Parte 2, Maço 229, Doc. 18. 
440 Alvará para se dar a António Cardoso que enviava por secretário à Índia 100 mil réis à conta de seu ordenado, 

de 29 de janeiro de 1451. ANTT, CC, Parte 1, Maço 69, n. 24.  
441 Carta de António Cardoso para o rei D. João III, de 16 de dezembro de 1554. ANTT, CC, Parte 1, Maço 94, 

Doc. 57. 
442 Carta de D. Duarte da Costa, governador da Baía, dando parte ao rei proceder contra António Cardoso, 

provedor-mor da dita cidade, pelos descaminhos que fazia à real fazenda, de que remetia os autos, de 04 de abril 

de 1555. ANTT, CC, Parte 1, Maço 95, Doc. 37. 
443 Alvará de nomeação do doutor Belchior Cornejo para desembargador da Casa da Suplicação em 3 de outubro 

de 1558. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 231r. 
444 SÃO BENTO, Luís de; SOARES, António. Memorial de ministro..., op. cit., v. 1, p. 309. 
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Finalmente, foi enviado por D. Catarina ao Conselho de Trento e se aposentou por seu próprio 

pedido em 1560 por motivos de saúde.445 

No mesmo dia de nomeação de Belchior Cornejo foi provido para esse tribunal o filho 

do Desembargador Afonso Fernandes, o doutor em leis Manuel da Fonseca,446 moço fidalgo 

em 1524447 e fidalgo da Casa Real em 1535.448 Lente da Universidade de Coimbra em 1551, foi 

juiz do fisco e corregedor da corte a partir de 1552449 até sua nomeação para a Casa da 

Suplicação e possuía um perfil comum e desejado para os maiores tribunais do reino: a 

fidalguia, a formação acadêmica e a trajetória em instâncias hierarquicamente inferiores da 

justiça. 

Três dias após a dupla indicação, era nomeado para o despacho na Casa da Suplicação 

o também doutor Jerónimo Pereira de Sá,450 cavaleiro da Ordem de Cristo e fidalgo da Casa 

Real, senhor do prazo de Regalado e de outros morgados451 e sobrinho de Mem de Sá. 

Anteriormente havia sido corregedor do cível da corte e procurador da Coroa. Ainda no mês de 

outubro de 1558, foi provido para desembargador o doutor em Leis e Cânones e lente na 

Universidade de Coimbra Manuel de Oliveira,452 que leu nessa instituição entre os anos de 1554 

e 1555. Foi também abade de uma igreja não identificada localizada no bispado de Viseu e 

chantre de Coimbra, exercendo ainda o cargo de juiz dos feitos da fazenda da rainha. Em 

reconhecimento aos seus serviços, D. Catarina o favoreceu no codicilo do seu testamento, 

lavrado em 1577, com tença relativa aos ordenados que tinha pela carta de seu ofício,453 dado 

que revelava a proximidade entre a regente e o magistrado.  

 
445 RODRIGUES, Manuel (dir). Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis (1290-1772). Coimbra: 

Arquivo da Universidade de Coimbra, 2003, v. 1, p. 77. 
446 Alvará de nomeação do doutor Manuel da Fonseca, filho do desembargador Afonso Fernandes para 

desembargador da Casa da Suplicação, de 3 de outubro de 1558. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, 

Livro 1, f. 178v. 
447 Provisão para se pegar a Manuel da Fonseca, moço fidalgo, 14.000 réis de tença, de 12 de maio de 1524. ANTT, 

CC, Parte 2, Maço 155, Doc. 53.  
448 Provisão de D. João III para Brás de Araújo dar 13.913 réis a Manuel da Fonseca, Fidalgo da Casa Real, de sua 

graça e tença, e conhecimento, de 08 de julho de 1535. ANTT, CC, Parte 2, Maço 202, Doc. 108.  
449 Alvará assinado por D. João III nomeando a Pedro Almirante escrivão da Correição da Corte, servir de escrivão 

do corregedor Manuel da Fonseca, que SA mandava na jornada da Infanta para servir de Corregedor da Corte e 

Almotacé-Mor, s./d. ANTT, Colecção São Vicente, Livro 2, f. 130v. 
450 Alvará de nomeação do doutor Jerónimo Pereira de Sá para desembargador da Casa da Suplicação em 6 de 

outubro de 1558. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 171v-171r. 
451 SÃO BENTO, Luís de; SOARES, António. Memorial de ministro..., op. cit., v. 2, p. 809.  
452 Alvará de nomeação do doutor Manuel de Oliveira para desembargador da Casa da Suplicação em 7 de outubro 

de 1558. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 174r-175v. 
453 REGO, A. da Silva. As Gavetas da Torre..., op. cit., v. VI, p. 34.  
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O nono nome para a Casa da Suplicação apontado durante a regência da rainha foi o 

licenciado Gomes Soares,454 primeira indicação para o tribunal no ano de 1559, datada de 16 

de março. Tratava-se, na verdade, de confirmação de ofício, visto que esse jurista já havia 

recebido a carta de privilégio dos desembargadores da Casa da Suplicação desde 1520,455 sendo 

ainda membro do conselho do rei. Além dessas atividades, havia sido anteriormente ouvidor do 

Duque de Aveiro em 1556.456 Em 1559, mesmo ano de renovação de sua carta de 

desembargador, foi incumbido pela rainha, junto com o já citado Garcia Mendes Abreu, de uma 

devassa geral sobre casos de bruxaria457. 

O próximo indicado foi o fidalgo Miguel de Cabedo (1525-1577),458 natural de Setúbal, 

filho do também fidalgo da Casa Real Jorge de Cabedo e de D. Thereza Pinheiro – irmã de D. 

Gonçalo Pinheiro, bispo de Viseu.459 Além de pertencer à fidalguia portuguesa, era doutor em 

Leis pela Universidade de Coimbra e poeta. Foi autor de um opúsculo redigido na ocasião do 

nascimento de D. Sebastião, em 1554, intitulado Michael Cabedius in partum Ioannae 

Serenissimae Lusitaniae Principis – obra que provavelmente contribuiu para que Cabedo, como 

outros juristas,460 fosse indicado para esse tribunal. 

Vinculado ao Colégio dos Jesuítas da Universidade de Coimbra estava Jorge Vaz de 

Campos, indicado em 16 de outubro de 1559.461 A única informação a que tivemos acesso ao 

seu respeito foi o fato de ter servido em diligências sobre os bens dessa instituição e nas 

comarcas de Lamego e Pinhel antes de ser nomeado desembargador desse tribunal em 1559462. 

Também com relações com a universidade, foi nomeado o doutor em cânones Álvaro do 

Quintal.463 Esse magistrado havia sido conselheiro inicialmente na Universidade de Lisboa, 

onde também se bacharelou em 16 de novembro de 1538.464 Transferida a instituição para 

 
454 Alvará de confirmação de ofício do licenciado Gomes Soares para desembargador da Casa da Suplicação, de 

16 de março de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 4, f. 23v. 
455 Alvará de nomeação do licenciado Gomes Soares para desembargador da Casa da Suplicação, de 9 de novembro 

de 1520. ANTT, Chancelaria de D. Manuel I,  Livro 35, f. 121v. 
456 Alvará pelo qual o rei ordena ao licenciado Gomes Soares, ouvidor do duque de Aveiro para que, nas terras do 

dito duque, possa prender quaisquer culpados por furtos ou assassínios, de 6 de maio de 1556. ANTT, CC, Parte 

1, Maço 98, Doc. 40.  
457 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 143-256.  
458 Alvará de nomeação do fidalgo Miguel de Cabedo para desembargador da Casa da Suplicação em 14 de abril 

de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 301v. 
459 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na..., op. cit., v.2., p. 149. 
460 Caso de Rui Gonçalves, autor de Dos privilegios & praerogativas que o genero feminino tem por direito comum 

& ordenações do Reyno mais que o genero masculino, analisado no primeiro capítulo dessa investigação.  
461 Alvará de nomeação do doutor Jorge Vaz de Campos, desembargador da Casa da Suplicação, indicado em 16 

de outubro de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 4, f. 116v. 
462 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 169. 
463 Alvará de nomeação do doutor Álvaro do Quintal, desembargador da Casa da Suplicação, em 10 de novembro 

de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 405v. 
464 ESTORNINHO, A. (ed.). Chartularium Universitatis...op.cit., v. XII, p. 450-452.  
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Coimbra, atuou como lente em 1539 e alcançou posteriormente o cargo de desembargador do 

Paço.465 

Gaspar Pereira, último registro para o ano de 1559,466 havia sido regedor da justiça em 

1522467 e desembargador do Paço desde 1545, quando passou por exame avaliativo e foi 

aprovado.468 Não há maiores informações sobre sua genealogia, nem sobre sua formação, mas 

considerando a relevância dos cargos que ocupara anteriormente, devia se tratar de uma 

confirmação de ofício.  

O décimo quarto nomeado para o despacho na Casa da Suplicação foi o clérigo Aleixo 

Dias Falcão, com alvará de 22 de fevereiro de 1560.469 De família com tradição no oficialato 

régio – filho do licenciado Francisco Dias e de Isael de Sela –, era cavaleiro da Ordem de 

Cristo,470 capelão do rei, vigário de São Salvador de Pinhel e mestre-escola na Sé de Portalegre. 

Foi ainda nomeado em 1560 pelo Cardeal D. Henrique como Inquisidor de Goa, partindo para 

lá em abril do mesmo ano, após ter ocupado o cargo equivalente no Arcebispado de Braga.471 

Era, portanto, sujeito com proximidade à corte e a D. Catarina, tendo em vista o fato de ter 

administrado a capela real.  

Outro magistrado próximo à rainha era o doutor Gaspar Gomes, que foi procurador na 

corte e na Casa da Suplicação em 5 de outubro de 1548, quando testemunhou o contrato de 

casamento de Gaspar de Torres, filho de Afonso de Torres, fidalgo da Casa Real, com D. Leonor 

de Alarcão, donzela da rainha D. Catarina.472 Posteriormente tornou-se procurador dos feitos 

da fazenda da rainha no início da década de 1550473 e indicado desembargador dos agravos 

desse tribunal em 13 de maio de 1560, por conta dos serviços prestados a D. João III, segundo 

o seu alvará de nomeação.474 

 
465 RODRIGUES, Manuel (dir.). Memoria Professorvm..., op. cit., p. 93.  
466 Alvará de nomeação doutor Gaspar Pereira para desembargador dos agravos da Casa da Suplicação em 29 de 

dezembro de 1559.  ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 8, f. 6r. 
467 Alvará de Gaspar Pereira, desembargador dos agravos, servindo de regedor da justiça, para os caminheiros não 

poderem cobrar os seus salários das partes, sem primeiro mostrarem certidão de haverem cumprido com a 

diligência de que eram encarregados, de 03 de janeiro de 1522. ANTT, CC, Parte 2, Maço 99, Doc. 57 
468 Votos que teve o Doutor Gaspar Pereira no Desembargo do Paço, de 13 de abril de 1545. ANTT, CC, Parte 3, 

Maço 16, Doc. 14 
469 Alvará de nomeação do doutor Aleixo Dias Falcão para desembargador da Casa da Suplicação, em 22 de 

fevereiro de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 5, f. 31v-31r. 
470 CASTILHO, Júlio de. Amores de Vieira Lusitano: apontamentos biographicos. Lisboa: Parceria António Maria 

Pereira, 1901, p. 245. 
471 QUEIROZ VELOSO, J. D. Sebastião, 1554-1578. 2 ed. Lisboa: Emprêsa Nacional de Publicidade, 1935, p. 47. 
472 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, Livro da Escritura da Instituição do Morgado de Afonso 

de Torres, f. 15v-15r; 19v-30r. 
473 Alvará da rainha D. Catarina para se dar ao Doutor Gaspar Gomes, procurador da dita senhora, 12.000 réis de 

ajudas de custo anual, de 28 de julho de 1552. ANTT, CC, Parte 1, Maço 88, Doc. 53.  
474 Alvará de nomeação do doutor Gaspar Gomes para desembargador dos agravos da Casa da Suplicação em 13 

de maio de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 8, f. 74v-74r. 
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O décimo sexto jurista provido com ofício nessa casa foi o doutor e fidalgo da Casa Real 

Cristóvão Esteves de Alte, nomeado para dois tribunais durante a regência: a primeira vez em 

1558 para desembargador da Casa do Cível – como veremos adiante ao analisar os magistrados 

indicados para esse tribunal – e a segunda para desembargador da Casa da Suplicação.475 

Cristóvão de Alte era membro de família nobilitada  e com tradição na judicatura: era filho de 

Bernardino Esteves Alte,476 fidalgo da Casa Real, Senhor da Quinta de Salsa de Alte no termo 

da Vila de Serpa,477 oficial que entre outros cargos exercera o de juiz dos feitos do rei e da 

fazenda.478  

Em 28 de maio de 1560 foi indicado ao cargo Lopo Barros,479 cavaleiro da Casa Real 

desde 1530.480 Cónego da Sé de Évora, mandou imprimir em Coimbra a Chorographia de 

algvns lvgares que stam em hum caminho, que fez Gaspar de Barreiros o anno de M. 

D.XXXXVJ, da autoria de seu sobrinho Gaspar de Barreiros, em 1561 e dedicado ao Cardeal 

Infante D. Henrique.481 Sua carreira estendeu-se até o século XVII, pois em 1601, ainda 

mantinha o ofício de desembargador dos agravos na Corte e Casa da Suplicação e juiz dos feitos 

da Coroa e da Fazenda.482  

Dois dias depois dessa provisão, foi chamado para exercer o ofício o doutor Martinho 

Lopes, sobre que não encontramos nenhum dado, exceto o grau que alcançara, informação 

presente no próprio alvará de nomeação.483 Situação semelhante é a do doutor António de 

Castro, nomeado em 8 de julho de 1560484 para a Casa de Suplicação, para quem o único dado 

encontrado foi ter sido promotor fiscal do Santo Ofício na comarca de Évora,485 nos anos 

iniciais da década de 1540. 

 
475 Alvará de nomeação do doutor Cristóvão Esteves de Alte, fidalgo da Casa Real, para desembargador da Casa 

da Suplicação, de 25 de maio de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 5, f. 77v. 
476 Bernardino Esteves Alte ou d’Alte obteve de D. João III carta com brasão de armas em 21 de fevereiro de 1550. 
477 GAYO, Manuel. Nobiliário das famílias...op. cit., v. I, p. 130.  
478 Provisão para se pagar ao Doutor Bernardino Esteves Alte, juiz dos feitos da Fazenda, 4.000 réis para uma 

escrivaninha, de 06 de janeiro de 1552. ANTT, CC, Parte 1, Maço 87, Doc. 53. 
479 Alvará de nomeação do doutor Lopo Barros para desembargador da Casa da Suplicação em 28 de maio de 

1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 8, f. 62v. 
480 Conhecimento por que consta que Lopo de Barros, cavaleiro da casa do rei, recebera do recebedor que fora da 

sisa do concelho de Penela, 10.000 réis de sua tença, de 15 de janeiro de 1530. ANTT, CC, Parte 2, Maço 161, 

Doc. 19.  
481 PERICÃO, Maria da Graça. Livros quinhentistas da Colecção Visconde da Trindade. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2016, p. 49-50. 
482 BOLETIM do Arquivo Histórico Colonial, Lisboa, v. I, 1950, p. 145. 
483 Alvará de nomeação do doutor Martinho Lopes para desembargador da Casa da Suplicação em 30 de maio de 

1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 47r. 
484 Alvará de nomeação do doutor António de Castro para desembargador da Casa da Suplicação em 8 de julho de 

1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 62v. 
485 Processo de Diogo de Leão, acusado de judaísmo pela Inquisição de Évora, e denunciado pelo Dr. António de 

Castro. ANTT, Inquisição de Évora, Processo 9363. 
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O vigésimo escolhido para desembargador nesse tribunal foi o doutor em Leis pela 

Universidade de Coimbra e cavaleiro da Ordem de Cristo Belchior do Amaral, com alvará 

datado de 16 de julho de 1560,486 nomeação essa mercê pelos serviços prestados pelo pai a D. 

João III e a D. Catarina.487 Além disso, acompanhou D. Sebastião na jornada de Alcácer-

Quibir,488 sendo um dos que reconheceu o cadáver no dia seguinte à batalha e que acompanhou 

o préstito fúnebre quando o Xerife entregou o corpo aos portugueses.489 

Outro magistrado nomeado em julho de 1560 foi o doutor Estevão de Aguiar,490 juiz de 

fora em Évora em 1544491 provedor da comarca de Évora em 1551492 e nomeado anteriormente 

como desembargador dos agravos da Casa do Cível em 1559. Fazia parte, portanto, do grupo 

de oficiais que transitava entre esses dois tribunais. Pouco menos de uma semana depois dessa 

indicação, também fora provido ao cargo Baltazar Fonseca, sobre quem não encontramos 

informações, exceto o fato de possuir o grau de doutor e a data do alvará.493 

Vigésimo terceiro nomeado ao desembargo da Casa da Suplicação, a 23 de outubro de 

1560,494 Pedro Fernandes foi um dos magistrados cuja trajetória passou anteriormente pela 

ocupação de cargos no ultramar. Em Ormuz exercera ofício não identificado no ano de 1532;495 

posteriormente ouvidor geral da Índia496 e, de volta a Portugal, foi promovido a corregedor da 

corte dos feitos crime da corte desde 1559 e, posteriormente, a ouvidor dos feitos crime da Casa 

do Cível, em novembro de 1566.497 

Em 10 de novembro de 1560 era confirmado no cargo o doutor Duarte Carneiro 

Rangel,498 filho de Luiz Alvarez de Rangel, fidalgo da Casa Real dos reis D. João II e D. 

 
486 Alvará de nomeação do doutor Belchior do Amaral para desembargador da Casa da Suplicação, de 16 de julho 

de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 60r. 
487 Belchior do Amaral integrava família conhecida nos ofícios de justiça: era filho de Francisco Dias do Amaral, 

desembargador do Paço, do qual tratamos no subtópico anterior.  
488 SÃO BENTO, Luís de; SOARES, António. Memorial de ministro..., op. cit., v. 1, p.  306. 
489 CRUZ, Maria Augusta Lima. D. Sebastião. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 2006, p. 283-285. 
490 Alvará de nomeação do doutor Estevão de Aguiar para desembargador da Casa da Suplicação, de 23 de julho 

de 1560.ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 60v. 
491 Arquivo Distrital de Évora, Notariais de Évora, Livro 2, f. 14r-15v. 
492 Convento de Palmela. Data: Estremoz, 23.[--].1551. ANTT, Colecção de cartas, Núcleo Antigo 877, n. 219. 
493 Alvará de nomeação do doutor Baltazar Fonseca para desembargador da Casa da Suplicação em 29 de julho de 

1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 59r. 
494 Alvará de nomeação do doutor Pedro Fernandes para desembargador da Casa da Suplicação em 23 de outubro 

de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 102v-103v. 
495 Carta do Doutor Pedro Fernandes dando parte ao rei do estado em que se achava Ormuz na administração da 

justiça e fazenda quando Nuno da Cunha mandou a dita fortaleza suspender D. Pedro e ficar no governo dela até 

chegar D. Fernando de Lima, de 20 de outubro de 1538. ANTT, CC, Parte 1, Maço 63, Doc. 22.  
496 SÃO BENTO, Luís de; SOARES, António. Memorial de ministro..., op. cit., v. 2, p.  1507.  
497 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 143.  
498 Alvará de nomeação do doutor Duarte Carneiro Rangel para desembargador da Casa da Suplicação em 10 de 

novembro de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 8, f. 64v-64r. 
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Manuel,499 doutor em leis pela Universidade de Salamanca500 e desembargador da Casa do 

Cível a partir de 13 de julho de 1548. Exercia o cargo de desembargador dos agravos da 

Suplicação desde setembro de 1554,501 sendo, portanto, magistrado da época de D. João III e 

exatamente pelos serviços prestados ao falecido monarca fora confirmado no cargo.  

O capelão da rainha, o doutor em cânones Paulo Afonso, foi a última nomeação para a 

Casa da Suplicação no ano de 1560.502 Esse clérigo ocupou ainda os cargos de chantre de 

Portalegre, freire da Ordem de Santiago, juiz geral, auditor e conservador das ordens, 

conservador da Ordem de Santiago em 1561, subdelegado e executor apostólico da bula de 

Leão X sobre as comendas novas da Ordem de Cristo em 1562, do Conselho de Sua Majestade, 

do Geral do Santo Ofício, desembargador do Paço e simultaneamente deputado da Mesa de 

Consciência e Ordens.503 Fora ainda testamenteiro de D. Catarina e do Cardeal D. Henrique.504 

No ano de 1561 cinco magistrados passaram a compor esse tribunal ou tiveram seus 

ofícios renovados. Manuel Vilhega de Castelo Branco, desembargador da Casa da Suplicação 

desde 1553,505 teve renovação de ofício datada de 23 de janeiro,506 de quem não obtivemos 

maiores informações exceto o fato de ter sido provedor-mor dos defuntos da Índia.507 A próxima 

nomeação ocorreu em 10 de maio de 1561 e contemplava o licenciado Francisco Pais do 

Amaral, enviado como corregedor e feitor à Ilha de São Tomé em 1527,508 onde serviu até 

1531.509 Posteriormente, em 1553, fora corregedor da comarca da Guarda510 e da comarca do 

Porto511 e ao seu respeito encontramos um depoimento interessante do bispo do Porto, Dom 

Rodrigo Pinheiro. Interrogado por D. Catarina sobre a reputação do magistrado quando ainda 

considerava a possibilidade de nomeá-lo para desembargador da Casa da Suplicação, o clérigo 

levantou reservas ao provimento, por ser pessoa que apenas servira a justiça localmente, sendo 

 
499 SÃO BENTO, Luís de; SOARES, António. Memorial de ministro..., op. cit., v. 1, p.  510. 
500 Ibid., p. 511. 
501 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na..., op. cit., p. 139. 
502 Alvará de nomeação do doutor Paulo Afonso, capelão da rainha, nomeado para desembargador da Casa da 

Suplicação em 20 de dezembro de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 6, f. 6r-7v. 
503 CRUZ, Maria do Rosário, As regências na..., op. cit, v. 2, p. 37. 
504 REGO, A. da Silva. As Gavetas da Torre...op. cit., v. VI, p. 86. 
505 SÃO BENTO, Luís de; SOARES. António. Memorial de ministro...., op. cit., v. 2, p. 1422. 
506 Alvará de confirmação no ofício do doutor Manuel Vilhega de Castelo Branco, desembargador da Casa da 

Suplicação, de 24 de janeiro. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 5, f. 190v-190r. 
507 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na..., op. cit., p. 168. 
508 ESTORNINHO, Alice (ed.). Chartularium Universitatis..., op.cit., v. XIII, p. 221.  
509 Certidão de Francisco Pais de Amaral, Corregedor e feitor da Ilha de São Tomé, passada a requerimento de 

Manuel Vaz por que consta que entregou certas mercadorias ao feitor João Lobato, de 12 de agosto de 1531. 

ANTT, CC, Parte 2, Maço 170, Doc. 47. 
510 Carta do corregedor da comarca da Guarda, Francisco Pais de Amaral, dando parte ao rei arrendar, com o cabido 

da Sé da dita cidade, as rendas do bispado, conforme as ordens do mesmo senhor por, 3.691.480 réis e 12 arráteis 

de cera, de 28 de agosto de 1553. ANTT, CC Parte 1, Maço 90, Doc. 108. 
511 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 126.  
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preferível pessoas com doze a quinze anos de estudos. A despeito de ser desaconselhada, a 

rainha seguiu com o processo de nomeação. Uma explicação possível para essa nomeação pode 

residir em vínculos pessoais que desconhecemos, pois ao longo dos anos D. Catarina insistiu 

em beneficiar esse magistrado, ao solicitar que ele servisse como revisor de todas as 

confirmações do rei anos depois, em 1568.  

Em 1561 também foi nomeado, dessa vez como desembargador dos agravos,512 o doutor 

em leis pela Universidade de Bolonha António da Gama (1520-1595), designado, todavia, para 

esse tribunal desde 1552 como desembargador extravagante513 e como ouvidor em 1560.514 Seu 

provimento ocorrera por conta dos serviços prestados a D. João III. Posteriormente, foi autor 

de obras relativamente bem divulgadas no período, como as Decisões do Reino, de 1578.515 

Finalmente, em relação aos últimos providos para a Casa da Suplicação não 

encontramos muitos dados a seu respeito. Sobre o doutor Fernão Cerveira Raposo, sabemos 

que teve renovação no ofício em 23 de junho de 1561,516 que fora lente da Universidade de 

Coimbra entre os anos de 1553 e 1556 e procurador da Coroa.517 João da Fonseca, outro 

magistrado com ofício de desembargador renovado em 16 de julho do mesmo ano,518 fora juiz 

de fora de Moncorvo em 1524;519 juiz de fora da Vila de Moura em 1525-1526;520 corregedor 

de Machico em 1530521 e tesoureiro do Armazém da Guiné e Índias em 1541.522 Em relação ao 

 
512 Alvará de nomeação do doutor António da Gama, ouvidor do crime da Casa da Suplicação para desembargador 

dos agravos da dita casa, em 19 de maio de 1561. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 5, f. 270r-

271v. 
513 Por carta datada em Lisboa em 28 de setembro de 1552. Alvará de nomeação do doutor António da Gama para 

desembargador extravagante da Casa da Suplicação, em 28 de setembro de 1552. ANTT, Chancelaria de D. João 

III, Doações, Livro 68, f. 120r. 
514 Alvará de nomeação do doutor António da Gama, desembargador da Casa da Suplicação para ouvidor do crime 

da dita casa, em 1 de abril de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 8, f. 53r.   
515 TESTOS, Jorge. Ofícios da justiça e julgadores: reforma e carreiras nos tribunais superiores (séculos XVI-

XVII). Revista Teoria e História do Direito, Lisboa: Centro de Investigação da Universidade de Lisboa, n. 1, 

2016. Disponível em: https:<//bit.ly/32f.qZF>. Acesso em: 30 ago. 2019. 
516 Alvará de confirmação no ofício do doutor Fernão Cerveira Raposo para o desembargo da Casa da Suplicação, 

em 23 de junho de 1561.ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 5, f. 80v-80r. 
517 RODRIGUES, Manuel (dir.). Memoria Professorvm..., op. cit., v. 1, p. 135.  
518 Alvará de confirmação no ofício do doutor João da Fonseca para o desembargo da Casa da Suplicação, em 16 

de julho de 1561. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 6, f. 361v-361r. 
519 Conhecimento em que se declara que o licenciado João da Fonseca, juiz de fora da Vila da Torre de Moncorvo, 

recebeu do almoxarife Cristóvão Sobrinho 5.000 réis de seu mantimento, de 30 de dezembro de 1524. ANTT, 

CC, Parte 2, Maço 122, Doc. 127.  
520 Conhecimento em que se declara que João da Fonseca, juiz de fora, da Vila de Moura, recebeu 22.800 réis de 

Estevão Pimenta, recebedor do almoxarifado da dita vila, de 03 de janeiro de 1526. ANTT, CC, Parte 2, Maço 

130, Doc. 188. 
521 Alvará para se pagar a João da Fonseca, corregedor de Machico, seu mantimento, de 28 de julho de 1530. 

ANTT, CC, Parte 1, Maço 45, Doc. 86.  
522 Certidão por que consta que João da Fonseca, tesoureiro do Armazém da Guiné e Índias, recebera de Antão da 

Costa, capitão, 50.000 réis em satisfação do caravelão São João que vencera em Cabo Verde, de 06 de maio de 

1541. ANTT, CC, Parte 2, Maço 234, Doc. 156.  
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doutor Pedro Borges, provido no cargo em 12 de setembro de 1562,523 o único dado que 

encontramos é que foi ouvidor geral do Brasil desde 1542 até a década 1550,524 e sobre o doutor 

Jerónimo Serrão não localizamos nenhuma informação, exceto o seu alvará de nomeação, 

datado de 01 de agosto de 1562.525 

A análise do conjunto desta massa de dados biográficos permite identificar traços em 

comum na trajetória desses sujeitos. Como visto, encontramos informações fragmentadas para 

vários indivíduos, mas reunidas, acreditamos que elas sejam suficientes para esboçar o perfil 

coletivo deles, as afiliações sociais dos agrupamentos dos quais faziam parte526 e, daí, 

depreender algumas das linhas que nortearam a eleição de D. Catarina para que compusessem 

a Casa da Suplicação.  

Assim, no que diz respeito à formação intelectual desses magistrados, a totalidade deles 

possuía formação jurídica, sendo a grande maioria doutores – apenas três eram licenciados em 

Cânones, Leis ou em Utrumque ius. Não há dados maiores sobre o local de sua formação, mas 

considerando o fato de que sete deles (Garcia Mendes Abreu; Belchior Cornejo; Manuel da 

Fonseca; Manuel de Oliveira; Jorge Vaz Campos; Álvaro de Quental e Fernão Cerveira) foram 

lentes da Universidade de Coimbra e a relevância que essa instituição alcançou na formação 

dos letrados, é plausível supor que a maioria deles obteve sua instrução nessa universidade. 

Exceções devem ter ocorrido, e entre elas encontram-se seguramente o Doutor António Gama, 

cuja formação ocorreu na Universidade de Bolonha, e Duarte Carneiro Rangel, que se doutorou 

em Leis pela Universidade de Salamanca. 

De todo modo, são um indicativo da importância cada vez mais crescente que os letrados 

passaram a ter na administração régia, processo esse intensificado a partir do século XV. 

Portadores de um discurso especialista e simbolicamente autorizado, eram a garantia de que a 

justiça teria a seu serviço um pessoal qualificado e, em teoria, orientado pela boa razão e pelos 

cânones do direito, capaz de impedir desmandos, prevaricações e excessos em nome do bem 

comum. Em um período de regência, a continuidade desse grupo na burocracia adquiria 

 
523 Alvará de nomeação do doutor Pedro Borges para desembargador da Casa da Suplicação em 12 de setembro 

de 1562. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 167v-167r. 
524 Carta do Doutor Pedro Borges representando à rainha os serviços que tinha feito Paulo Dias na Baía sendo os 

primeiros povoadores dela, pelo que pedia a Sua Alteza lhe fizesse mercê da capitania de algum navio, de 07 de 

agosto de 1558. ANTT, CC, Parte 1, maço 102, Doc. 129 e Carta do Doutor Pedro Borges, ouvidor geral do 

Brasil, dando conta ao rei da má ordem em que estava a administração da justiça e provimento de ofícios, causa 

porque se cometiam as maiores injustiças, de 07 de fevereiro de 1542. ANTT, CC, Parte 1, maço 67, Doc. 8. 

Ver: DIAS, Carlos Malheiro (dir.). História da colonização portuguesa do Brasil. Porto, 1924, v. 3, p. 267. 
525 Alvará de nomeação do doutor Jerónimo Serrão para desembargador da Casa da Suplicação em 01 de agosto 

de 1562. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 10, f. 76r-77v. 
526 STONE, Lawrence. Prosopografia. Revista de Sociologia e Política., v. 19, n. 39, 2011, p. 116. Disponível em: 

<https://revistas.ufpr.br/rsp/article/view/31689>. Acesso em: 20 jul. 2019.  
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importância redimensionada, pois representava a salvaguarda de que a governança estaria, pelo 

menos do ponto de vista de sua organização, nas mesmas bases dos governos anteriores e 

assentada num dos pilares do poder régio de então: a Justiça. Desse modo, a legitimidade da 

instituição proporcionava legitimidade para a própria regente. O fato era reforçado, uma vez 

mais, pela presença de membros de famílias que iam se consagrando pelo serviço ao rei e que 

participavam na governança há algumas gerações, caso de pelo menos seis magistrados: Tomé 

Nunes Gaula, Manuel Fonseca, Miguel Cabedo, Aleixo Dias Falcão, Belchior do Amaral e 

Cristóvão Esteves Alte. 

Outro critério interessante para se pensar esse grupo de oficiais régios é o vínculo que 

suas nomeações possuíram com a figura de D. João III, seja por tratar-se de confirmação de 

ofício, seja por ser confirmação de mercê régia. A questão deve ser considerada sobretudo 

quando sopesamos como a memória do falecido rei foi adotada com argumento para a indicação 

de D. Catarina à regência em 1557 e para sua continuidade, em 1560, como abordamos no 

capítulo segundo desse trabalho. Nesse sentido, dos trinta e dois nomeados, pelo menos nove 

deles – Belchior Cornejo, Manuel da Fonseca, Gaspar Gomes, Belchior do Amaral, Duarte 

Rangel Carneiro, António da Gama, Manuel Vilhega de Castelo Branco, João da Fonseca e 

Fernão Cerveira Raposo – o foram por confirmação de mercê de D. João III ou já serviam no 

tempo em que este monarca governava. Esse número provavelmente deve ter sido maior, 

considerando a morte recente do rei, o tempo insuficiente para renovação do pessoal nos 

quadros institucionais e as dinâmicas nobiliárquicas e clientelares do período – nas quais a 

rainha se inseria e deveria, para o bem de sua autoridade política, respeitar – e a existência de 

famílias que, como visto, iam se consagrando na carreira jurídica. Apontamos esse dado 

quantitativo sem esquecer, todavia, que a ausência de informações relativas a esse critério não 

implica negar a possibilidade da existência de outros indivíduos em situação semelhante. 

Em relação aos espaços geográficos e políticos que frequentaram, constatamos que pelo 

menos sete deles serviram no ultramar. Foram eles: Belchior Serrão, António Cardoso, Pedro 

Fernandes, Manuel de Vilhegas, Francisco Pais do Amaral, João da Fonseca e Pedro Borges. 

Em suas trajetórias, o serviço no além-mar configurava-se de duas formas: a ocupação de postos 

menores que serviram como pré-requisito para aspirar a colocações nos grandes tribunais ou 

por meio do exercício de cargos de maior expressividade no ultramar como mercê pelo 

expediente na Casa da Suplicação. Dinâmica iniciada no século anterior e que atravessou a 

regência, o serviço no ultramar consolidava-se como parte importante para galgar postos mais 
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altos na hierarquia administrativa, revestindo-se, cada vez mais, como expressão do ethos da 

nobreza de armas e letras do período.  

No que diz respeito à genealogia e aos laços nobiliárquicos que possuíam, verificamos 

que sete deles eram nobres e mesmo fidalgos da Casa Real, caso de Tomé Nunes Gaula; 

Belchior Serrão; Manuel da Fonseca; Jerónimo Pereira de Sá; Miguel Cabedo; Cristóvão 

Esteves Alte e Lopo Barros. Embora a presença da nobreza fosse cada vez mais crescente, 

sobretudo com a curialização da corte e com sua presença no campo das letras, garantir 

representantes desse grupo na Casa da Suplicação era estratégia importante para amenizar as 

tensões que permeavam as redes de poder no período, aspecto do qual D. Catarina era ciente e 

que deve ter influenciado a escolha desses oficiais. 

Outro grupo social que compôs a magistratura da Casa da Suplicação foi o clero: dos 

vinte e nove sujeitos identificados, cinco eram membros da Igreja Católica, atuando como 

priores, vigários e abades de igreja e como chantres, responsáveis pela entoação de salmos, 

responsórios e pela direção de coros em igrejas e capelas. Foram eles: Belchior Cornejo, Manuel 

de Oliveira, Aleixo Dias, Lopo Barros e Paulo Afonso. Tinham em comum ainda o fato de terem 

desenvolvido relações próximas com a regente, atuando na capela real, participando de 

cerimônias importantes para a monarquia, caso das exéquias de D. João III, celebradas por 

Belchior Cornejo; como testamenteiro e capelão da rainha, caso de Paulo Afonso ou ainda 

ocupando cargos que não tinham relação com sua formação religiosa, como Manuel de Oliveira, 

que exerceu o cargo de juiz dos feitos da rainha. 

Além dos clérigos citados acima, magistrados laicos também estabeleceram relações 

pessoais com D. Catarina, caso de Gaspar Gomes, que foi procurador dos feitos da fazenda da 

rainha na década de 1550, desenvolvendo pela própria natureza do cargo, maior conversação 

com ela. Outro oficial que por razões desconhecidas recebeu os favores da rainha foi Francisco 

Pais do Amaral, a quem a rainha nomeou como desembargador da Casa da Suplicação mesmo 

após parecer contrário do bispo do Porto, clérigo apoiador da regente.  

Considerando o prestígio social que significava ser contemplado com um cargo na alta 

burocracia régia, elegemos ainda como critério para análise da biografia desses juristas a 

quantidade de vezes que foram providos com cargos na administração pública durante a 

regência. Identificamos nove oficiais cuja trajetória foi marcada por esse aspecto: Belchior 

Serrão, Garcia Mendes Abreu, António Cardoso, Cristóvão Esteves Alte, Estevão Aguiar, Pedro 

Fernandes, Paulo Afonso, António da Gama e João da Fonseca, sujeitos que exerceram cargos 
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não apenas na Casa da Suplicação, mas que também foram escolhidos por D. Catarina para a 

Casa do Cível, para o serviço no ultramar ou mesmo para servirem aos interesses da Coroa.   

Do conjunto dessa análise percebemos que os escolhidos ou confirmados para o cargo 

de desembargador, de chanceler e de regedor para a Suplicação possuíam perfil que, embora 

divergente em suas trajetórias individuais, era uniforme nos aspectos gerais: membros na 

nobreza e/ou do clero, nobilitados nas ordens militares, com formação em Leis ou Cânones, 

lentes da Universidade de Coimbra, vinculados à Casa Real e com serviços prestados em outras 

instâncias administrativas, seja no reino ou no além-mar. As instituições às quais estavam 

vinculados esses sujeitos e as convenções e regras delas derivadas; os grupos sociais dos quais 

faziam parte e a existência de práticas de nomeação revelam a postura de continuidade e de 

atenção aos conflitos e assimetrias políticas que atravessaram a sociedade portuguesa durante a 

regência. Ao eleger indivíduos vinculados a esses extratos sociais, a rainha buscava meios de 

atestar a legitimidade de seu poder. 

Na dinâmica de D. Catarina de acalmar ânimos e costurar apoios visando angariar 

autoridade e legitimidade política, ressaltamos ainda dois outros pontos importantes que 

compuseram as trajetórias analisadas: a escolha dos mesmo oficiais para mais de um cargo e a 

existência de vínculos próximos – alguns inclusive de afetividade – entre a rainha e certos 

magistrados, ponto que atingiu pelo menos treze oficiais, ou seja, cerca de 40% do total de 

nomeações. Ao agir desse modo, a rainha criava e/ou reforçava relações de mercê cada vez mais 

pessoais e dependentes de sua figura, ampliando sua influência política no interior da Casa da 

Suplicação. Portanto, a seleção de magistrados com vínculos sociais relevantes, representantes 

dos altos extratos sociais, que transitavam nas maiores instituições políticas do período e com 

vínculos pessoais com a rainha foi uma política concebida para assegurar a autoridade política 

de D. Catarina. Manter essa situação era importante, afinal, a regência dependia também da 

continuidade do funcionamento das instituições. 

 

 

3.1.3 A Casa do Cível  

 

Outro tribunal que compôs a justiça régia até o século XVI foi a Casa do Cível.527 Criado 

a pedido das cortes em 1385, teve inicialmente caráter ambulante, fixando-se em Lisboa em 

 
527 O tribunal foi extinto por D. Felipe II logo no início da União Ibérica em 1582, o que ampliou as competências 

da Casa da Suplicação. Novamente, como já afirmamos, mudanças em um dos tribunais superiores do reino 

implicariam alterações subsequentes nos outros.  
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1433. Essa sedentarização ampliou a autonomia do órgão, responsável pelos casos crimes dessa 

cidade e de seu termo, além do conhecimento e do julgamento de recursos ordinários de todo o 

reino, salvo aqueles oriundos de onde estava a corte ou cinco léguas ao redor, de competência 

da Casa da Suplicação.528 Em relação ao seu funcionamento, afirmava o regimento do Cível, 

disponível nas OM, que o órgão “principalmente emtemde e provee sobre as comtendas e 

litígios que sam acerqua dos bens e fazendas de nossos vassalos e naturaes: e assi sobre o 

regimento da justiça da nossa cidade de Lisboa”.529 Por outro lado, a ele estava ligado o juízo 

dos feitos da Guiné e Índias, relação que implicou na participação desse tribunal nas atividades 

de além-mar, por possuir jurisdição superior aos órgãos responsáveis pela regulamentação das 

atividades marítimas e comerciais. 

Os oficiais da Casa do Cível eram escolhidos entre os moradores de Lisboa, os quais 

eram presididos por um governador, com condutas também regulamentadas pelo Regimento do 

Governador da Justiça da Casa do Cível.530 Sobre esse último recaiam exigências e atribuições 

semelhantes àquelas do regedor da Casa de Suplicação, do mesmo modo que se assemelhavam 

os pontos sobre os quais incidiam as normas, como a aceitação do juramento de funcionários 

subalternos, a vigilância no exercício dos cargos, a obrigatoriedade de prestar relatório ao rei 

sobre a forma como os cargos eram exercidos. Também era de sua responsabilidade a 

distribuição dos desembargadores pelas várias mesas nos dias de despacho, consoante o volume 

e a importância dos casos a examinar, pertencendo a presidência das mesas ao governador, ao 

ouvidor e ao juiz dos feitos da Guiné e Índias. 

Além de regulamentar as atividades do regedor e dos demais oficiais, as OM também 

determinavam o cotidiano do trabalho na Casa do Cível, estabelecendo o período de duas horas 

contínuas para o despacho, que deveria ser realizado com o maior número possível de 

desembargadores e dividido em temáticas por dia da semana. Por fim, no que diz respeito aos 

conflitos por jurisdição, o regimento salientava a expressa observância aos direitos senhoriais, 

haja vista a possibilidade de alguns senhores de terras ou fidalgos se intrometerem e  usarem de 

maior jurisdição do que a que lhes fora atribuída com as doações de suas terras e, para evitar 

tal situação, mandava ao governador que acompanhasse com diligência esses processos. 

Durante a regência de D. Catarina, várias medidas foram adotadas em relação à Casa do 

Cível. A primeira delas, a Ley de apellações de casos ciueis, de 15 de fevereiro de 1559,531 

 
528 FREITAS, Judite. O Estado em Portugal..., op. cit., p. 120.  
529 OM, Livro I, Título XXIX ao XXXVI.  
530 OM, Livro I, Título XXIX, p. 190- 209.  
531 Ley das apellações de casos ciueis, de 15 de fevereiro de 1559. Disponível em: <http://purl.pt/21853>. Acesso 

em: 01 set. 2019.  
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ampliava o valor das sentenças dadas sem apelação nem agravo que deveriam tramitar por esse 

tribunal. Assim, se inicialmente as sentenças giravam em torno de trinta mil reis – de acordo 

com provisão de D. João III – passavam então para quarenta mil réis em caso de bens de raiz e 

cinquenta mil reis em caso de bens móveis. Além disso, o texto colocava as terras da rainha 

como pertencentes à jurisdição da Casa do Cível enquanto não houvesse ouvidor nas mesmas. 

Outras três medidas foram adotadas pela regente em relação a esse tribunal. A primeira 

delas, de 17 de abril de 1559, Que não fação audiências em casa,532 que proibia a realização de 

julgamentos e sessões em pousadas caso as partes o requeressem, prática comum na época e 

tornava nulas todas as audiências efetuadas dessa maneira a partir da publicação da dita norma, 

contribuindo, portanto, para a institucionalização desse tribunal. Finalmente, em 15 de março 

de 1561, publicava-se o Alvará do número dos desembargadores que “hã d’aver na casa do 

cível”533 (Anexo S) Nesse texto, e de modo semelhante à Casa da Suplicação, a rainha fazia 

alusão aos inconvenientes de não se ter número certo de desembargadores nesse tribunal, 

estabelecendo a seguinte quantidade de oficiais: um chanceler, doze desembargadores do 

agravo, dois corregedores do crime e dois corregedores do cível da cidade de Lisboa, um juiz 

dos feitos da Mina, dois ouvidores das apelações crimes e até seis desembargadores 

extravagantes, na mesma dinâmica daqueles previstos para a Casa de Suplicação.534  

Em relação aos servidores nesse tribunal, ocupava o cargo de chanceler no início da 

regência o magistrado Cristóvão Mendes de Carvalho,535 nomeado como vimos para o 

Desembargo do Paço em outubro de 1557.536 A partir de 1559 foi provido no ofício outro doutor 

em Leis, Simão Gonçalves Cardoso, com alvará de 19 de maio, mesma data em que foi nomeado 

desembargador dos agravos da Casa da Suplicação. Esse último oficial passou pelos três 

grandes órgãos da justiça do reino – como vimos foi ainda desembargador do Paço, segundo 

alvará de 22 de junho de 1560 – e esse trânsito nos leva a presumir a existência de boas relações 

com a rainha e com seus pares.  

 
532 Alvará de 17 de abril de 1559 em que se ordena que os corregedores do Cível de Lisboa não façam audiências 

em suas casas e que façam mais uma audiência em cada semana no sábado, além das que faziam nas terças e 

quintas. In: LEÃO, Duarte Nunes. Leis extrauagantes / collegidas..., op. cit., f. 33v-33r.  
533 Alvará do número dos desembargadores que “hã d’aver na casa do cível ANTT, Manuscritos da Livraria, 870, 

f. 201r. 
534 Sobre as leis de regulamentação da Casa do Cível – bem como para os demais tribunais – aprofundaremos a 

análise delas no próximo tópico, ao analisar a legislação aprovada pela rainha durante a regência.  
535 CRUZ, Maria do Rosário. As regências na...., op. cit., p. 149.  
536 Alvará de nomeação do doutor Cristóvão Mendes de Carvalho para desembargador do Desembargo do Paço, 

de 18 de outubro de 1557. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 385r. 
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Entretanto, talvez pelo acúmulo excessivo de cargos, Simão Gonçalves Cardoso foi 

substituído em 18 de maio de 1560537 por Bernardino Esteves Alte,538 figura de expressão no 

governo de D. João III, irmão do licenciado Cristóvão Esteves de Espargosa.539 Cristão-novo, 

esse jurista foi desembargador da Casa da Suplicação540 e procurador dos feitos do rei e da 

fazenda, cargo que exerceu pelo menos desde 1535, quando participou no despacho dos 

capítulos das Cortes reunidas em Torres Novas. Além disso, colaborou na elaboração em 

regimentos de assuntos relacionados à Justiça e à Fazenda e na elaboração dos forais das 

alfândegas, serviços que lhe renderam o cargo de juiz dos feitos da fazenda do negócio da 

Índia.541 Foi feito fidalgo do Solar por carta de 21 de fevereiro de 1550 por mercê aos serviços 

e para “sanar o defeito de nascimento”, recebendo a Quinta da Salsa de Alte, benefícios 

estendidos à sua descendência masculina e aos filhos de Branca de Alte, filha de Bernardino 

com outro jurista renomado no período, Simão Gonçalves Preto, chanceler-mor de Portugal a 

partir de 1572. Vale lembrar que o filho desse magistrado ocupava, à mesma época, o cargo de 

desembargador da Casa da Suplicação. 

Como desembargadores para esse tribunal, encontramos os seguintes nomeados: 

Quadro 11– Oficiais nomeados para a Casa do Cível durante a regência 

Data Nome Ofício Original Ofício Categoria 

22 out. 1558 Gil de Vila Lobos N/I Desembargador Doutor 

04 nov. 1558 
Cristóvão Esteves 

de Alte 
N/I Desembargador 

Doutor; Fidalgo da 

Casa Real 

07 nov. 1558 Aires Mendes N/I Desembargador Doutor 

04 mar. 1559 Estêvão Aguiar N/I Desembargador Doutor 

04 abr. 1559 Fernão de Pina Desembargador Desembargador 
Cavaleiro da Casa 

Real 

23 maio 1559 
Gregório Martins 

Caminha 
N/I Desembargador N/I 

09 out. 1559 João Camões N/I Desembargador Doutor 

27 out. 1559 António Nunes N/I Desembargador Doutor 

21 nov. 1559 Diogo Lopes N/I Desembargador Doutor 

13 fev. 1560 
Antão de 

Mendanha 
N/I Desembargador Licenciado 

 
537 Alvará de nomeação do licenciado Bernardim Esteves, fidalgo da Casa Real para chanceler da Casa do Cível, 

de 18 de maio de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 48r. 
538 Bernardino Esteves Alte obteve de D. João III carta com brasão de armas em 21 de fevereiro de 1550. 
539 As notícias sobre esse licenciado remontam ao governo de D. Manuel, como procurador do infante D. Afonso, 

irmão de D. João III. Foi nomeado desembargador da Casa da Suplicação e ouvidor dos feitos da Fazenda ainda 

no tempo de D. Manuel e recebera em 1533 carta de armas. ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro de Doações, 

Ofícios e Mercês, Livro 46, f. 104v. 
540 ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 16, f. 109v; 182r. 
541 Provisão para se pagar ao Doutor Bernardino Esteves Alte, juiz dos feitos da Fazenda, 4.000 réis para uma 

escrivaninha, de 06 de janeiro de 1552. ANTT, CC, Parte 1, Maço 87, Doc. 53.  



 

199 

 

Data Nome Ofício Original Ofício Categoria 

28 fev. 1561 
João Pires da 

Fonseca 
N/I Desembargador Doutor 

14 jan. 1562 Afonso Figueira 

desembargador 

das Ilhas dos 

Açores 

Desembargador da 

casa cível; Mantimento 

anual de 50.000 reais. 

Doutor 

25 jun. 1562 João Fernandes N/I Desembargador Doutor 

26 jun. 1562 
Sebastião 

Gonçalves Pais 
N/I Desembargador Licenciado 

03 ago. 1562 Luís da Guarda N/I Desembargador Doutor 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Dos quinze desembargadores nomeados e identificados no quadro acima, conseguimos 

a identificação de onze deles. As nomeações tiveram início em 1558 – como na Casa da 

Suplicação –, embora tenham ocorrido mais tardiamente nesse tribunal: a primeira delas se deu 

apenas em outubro de 1558 e beneficiava Gil de Vila Lobos, bacharel e doutor em Leis na 

Universidade de Coimbra, lente dessa instituição no final da década de 1540,542 juiz de fora de 

Évora em 1553543 e nomeado desembargador do Cível em outubro de 1558.544 Encontramos 

ainda um alvará de confirmação de ofício para esse magistrado ocupar o cargo de corregedor 

da correição de Açores, em setembro de 1562,545 embora não saibamos a partir de quando tenha 

começado a encarregar-se da função. Entre as datas de nomeação para a Casa do Cível e a 

confirmação para a correição em Açores, localizamos também um alvará favorável à sua esposa, 

Mécia Cordovil, filha do Licenciado Lourenço Rodrigues, beneficiada com uma tença anual de 

20.000 réis.546  

O já conhecido fidalgo da Casa Real, Cristóvão Esteves de Alte, foi nomeado a seguir, 

em 4 de novembro de 1558, dois anos antes de seu pai se tornar chanceler dessa casa, em 1560, 

quando Cristóvão foi conduzido para desembargador da Casa da Suplicação, como visto. Um 

ano antes, em 10 de fevereiro de 1559, foi privilegiado com o ofício de procurador dos feitos 

da Alfândega do reino547 pelos serviços prestados pelo seu pai que, como discutido, servia à 

 
542 RODRIGUES, Manuel (dir.). Memoria Professorvm..., op. cit., v. 1, p. 143. 
543 SÃO BENTO, Luís de; SOARES, António. Memorial de ministro..., op. cit., v. 1, p.  747.  
544 Alvará de nomeação do doutor Gil de Vila Lobos para desembargador da Casa da Suplicação, de 22 outubro 

de 1558. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 12, f. 67v. 
545 Alvará de nomeação do doutor Gil de Vila Lobos para corregedor da correição de Açores, de 20 de junho de 

1562. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 10, f. 65v. 
546 Padrão de tença anual de 20.000 réis a Mécia Cordovil, filha do Licenciado Lourenço Rodrigues e mulher de 

Gil de Vila Lobos, corregedor dos Açores, de 4 de abril de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, 

Livro 6, f. 94v. 
547 Alvará de nomeação do doutor Cristóvão Esteves de Alte, filho de Bernardim Esteves de Alter, fidalgo da 

Casa Real, desembargador e juiz dos feitos da fazenda do negócio da Índia, para procurador dos feitos da 

Alfândega do reino, de 10 de fevereiro de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 265v 

- 265r. 
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Coroa desde o início do governo de D. João III e era integrante de uma família de cristãos novos 

que se consolidava no oficialato régio. 

Outro magistrado que também circulou pela Casa da Suplicação foi Estêvão Aguiar, 

todavia designado inicialmente para o cargo de desembargador da Casa do Cível, em março de 

1559.548  Como vimos, esse jurista havia trilhado os caminhos tradicionalmente hierárquicos da 

judicatura, passando pelos cargos de juiz de fora e provedor da comarca em Évora e sua 

nomeação para esse tribunal foi parte integrante desse percurso, já que posteriormente ocupou 

cargo em órgão de maior expressividade.  

Itinerário semelhante foi feito por Gregório Martins Caminha, juiz de fora de Trancoso 

e provedor do Algarve em 1558.549 Conforme consta em seu alvará de nomeação, foi indicado 

no ano seguinte, em 23 de maio de 1559,550 para o cargo de desembargador dos agravos da Casa 

do Cível, mas, ao contrário de Estêvão Aguiar que ingressou na Casa da Suplicação, partiu para 

o ultramar pouco mais de um ano depois, com alvará de provimento datado de junho de 1560 

para o cargo de corregedor das Ilhas de Cabo Verde.551 Por lá fez carreira, já que no ano seguinte 

foi indicado ao posto da fazenda de contador das ilhas.552 Escreveu o Tratado a forma dos 

libelos & da forma das alegações judiciais & forma de proceder no juízo secular e eclesiástico 

& da forma dos contratos com sua glosa e cotas de direito, de 1549. A considerar a data do 

tratado, podemos cogitar que sua escrita tivesse contribuído para a inserção nos quadros da 

burocracia régia, como vimos, com Rui Gonçalves e Miguel Cabedo. 

Também foram nomeados como desembargadores desse tribunal o doutor António 

Nunes, juiz ordinário na vila de Sortelha em 1540553 e cujo ingresso na Casa do Cível em 

1559554 parece ter se tratado, segundo os dados pesquisados, de sua primeira nomeação para os 

grandes tribunais de justiça portugueses; Diogo Lopes, doutor em Leis que fora escrivão das 

 
548 Alvará de nomeação do doutor Estevão de Aguiar para desembargador dos agravos na Casa do Cível, de 4 de 

março de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 334v. 
549 SÃO BENTO, Luís de; SOARES, António. Memorial de ministro..., op. cit., v. 1, p.775.  
550 Alvará de nomeação de Gregório Martins Caminha para desembargador dos agravos da Casa do Cível, de 23 

de maio de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 1, f. 332r-333v. 
551 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 71v- 72r. 
552 Carta de D. Sebastião nomeando o licenciado Gregório Martins Caminha para a Casa da Suplicação por o ir 

servir em Cabo Verde como provedor e contador das ilhas, de 3 de julho de 1560. ANTT, Chancelaria de D. 

Sebastião, Doações, Livro 8, f. 96r. 
553 Alvará de António Nunes e João Gonçalves, juízes ordinários da Vila de Sortelha, para que Diogo Pires possa 

arrecadar em cada lugar onde for 1 real e dos lavradores o quinto, por trazer à dita vila 3 lobos que achara, de 03 

de maio de 1540. ANTT, CC, Parte 2, Maço 232, Doc. 3. 
554 Alvará de nomeação do doutor António Nunes para desembargador da Casa do Cível, de 27 de outubro de 1559. 

ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 4, f. 115r. 
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malfeitorias da corte em 1535555 e juiz do cível em 1549;556 o licenciado Antão de Mendanha, 

anteriormente juiz dos órfãos de Lisboa,557 nomeado para a Casa do Cível em 1560; João Pires 

da Fonseca, procurador da Casa da Suplicação e promovido a desembargador do Cível em 

agosto de 1561; João Fernandes, bacharel em direito pela Universidade de Salamanca;558 

Afonso Figueira, anteriormente desembargador das Ilhas dos Açores, nomeado para 

desembargador do Cível em janeiro de 1562 com mantimento anual de 50.000 réis559 e depois 

ouvidor desse tribunal em dezembro do mesmo ano;560 Luis da Guarda, doutor em Leis pela 

Universidade de Coimbra em 1539, lente dessa instituição a partir do mesmo ano,561 juiz e 

contador dos resíduos e provedor das capelas hospitais, órfãos, confrarias e albergarias da Ilha 

da Madeira em 1546,562 corregedor das Ilhas dos Açores em 1552563 e nomeado para o 

desembargo da Casa do Cível em 1562 e do cavaleiro da Casa Real Fernão de Pina, filho de 

Rui de Pina, cronista-mor do reino e guarda-mor da Torre do Tombo, de quem herdou o cargo. 

Esse último teve uma trajetória conturbada, pois foi perseguido pela Inquisição de Lisboa no 

final da década de 1540 por heresia564. Apesar de condenado a abjuração, continuou no ofício 

de cronista-mor, que era vitalício, como podemos verificar em alvará de abril de 1558565 e 

nomeado para o Cível no ano seguinte566. Considerando a expressividade social de Fernão de 

Pina, a nomeação para a Casa do Cível pode ter sido o início da sua reabilitação social.  

 
555 Provisão de D. João III dirigida a Manuel Velho, tesoureiro de sua casa e moradias, para que pague a Diogo 

Lopes, escrivão das malfeitorias da corte, 900 réis de sua vestiaria, seguida do recibo, de 20 de março de 1535. 

ANTT, CC, Parte 2, Maço 199, Doc. 36. 
556 SÃO BENTO, Luís de; SOARES, António. Memorial de ministro..., op. cit., v. 1, p.  447.  
557 Alvará de nomeação do licenciado Antão Mendanha para desembargador da Casa do Cível, de 13 de fevereiro 

de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Livro 7, f. 127v. 
558 RODRIGUES, Manuel (dir.). Memoria Professorvm..., op. cit., v. I, p. 18.  
559 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 11, f. 11v-11r. 
560 Alvará de nomeação do doutor Afonso Figueira para ouvidor da Casa do Cível, de 17 de dezembro de 1562. 

ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 11, f. 95r. 
561 RODRIGUES, Manuel (dir.). Memoria Professorum ..., op. cit., v. I, p. 122. 
562 ARQUIVÍSTICA HISTÓRICA. Disponível em: <http://www.arquivisticahistorica.fcsh.unl. 

pt/index.php/guarda-luis-da-1546-c-1555>. Acesso em: 20 out. 2019.  
563 Carta do Doutor Luís da Guarda, corregedor das Ilhas dos Açores, dando parte ao rei do auto que mandara fazer 

pelos moradores da Ilha de S. Miguel apedrejarem o feitor Afonso Sapico, que ali fora carregar trigo e dos roubos 

que os franceses fizeram em dois navios naquela costa, 16 de março de 1552. ANTT, CC, Parte 1, Maço 87, 

Doc. 131.  
564 Segundo os dados do processo, foi condenado em auto-de-fé privado em 31 de março de 1550 a leve apostaria 

e pagamento de pena pecuniária no valor de 200 cruzados para as obras pias e às custas do processo. Autos do 

processo de Fernão de Pina, de 11 de janeiro de 1546. ANTT, Inquisição de Lisboa, proc. 12091  
565 Alvará de Fernão de Pina para cronista-mor do Reyno, de 2 de abril de 1558. ANTT, Chancelaria D. João III, 

Doações, liv. 3, fl. 36v. 
566 Alvará de nomeação de Fernão de Pina, cavaleiro da Casa Real para desembargador dos resíduos e cativos da 

Casa do Cível, de 4 de abril de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 1, f. 310r.  
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Finalmente, não conseguimos obter maiores informações a respeito da biografia de três 

magistrados, nomeados em momentos diferentes da regência: o doutor Aires Mendes;567 o 

doutor João Camões;568 e o licenciado Sebastião Gonçalves Pais.569 Para esses casos, 

identificamos apenas a data do alvará e a formação do magistrado. 

A trajetória desses indivíduos apresenta um ponto em comum: a formação jurídica. A 

maioria deles possuía o grau de doutor – apenas dois eram licenciados. O dado revela, do 

mesmo modo que para os outros dois grandes tribunais analisados, a formação jurídica como 

requisito fundamental para o exercício da burocracia régia. Além disso, os eleitos para a Casa 

do Cível como visto, apresentavam de modo mais expressivo do que os magistrados da Casa 

da Suplicação, uma trajetória que foi progressivamente se consolidando ao longo dos séculos 

seguintes: a ocupação em cargos concelhios menores, como os de juiz de fora ou juiz ordinário, 

passando para corregedores de comarca até a nomeação para cargos em Lisboa e nos outros 

tribunais aqui analisados. Foi esse o caso de cinco desembargadores: Gil de Vila Lobos, Estêvão 

Aguiar, Gregório Caminha, Antão de Mendanha e Afonso Figueira. 

Verificamos ainda na trajetória desses oficiais um número pouco expressivo de 

magistrados com vínculos estabelecidos com a Casa Real. As exceções foram Cristóvão Esteves 

Alte, cujo tio e pai haviam sido feitos fidalgos por D. João III e Fernão Pina, com histórico 

familiar de relevância junto à Casa Real e provavelmente aceito na Casa do Cível como mercê 

já que havia sido abjurado na Inquisição, conforme afirmamos. Aspectos complementares a 

esse foram a ausência de clérigos, o número percentualmente menor de oficiais membros da 

nobreza e de integrantes das ordens militares, o que comprovava como a Casa do Cível era 

considerada no período como a porta de entrada570 para a grande magistratura, possibilitando o 

ingresso de letrados em ascensão social.571  

Por serem, de modo geral, juristas que buscavam se inserir nos grandes tribunais do 

reino, as graças régias significavam um impacto maior em suas trajetórias, aspecto que, pelo 

 
567 Alvará de nomeação do doutor Aires Mendes para desembargador da Casa do Cìvel, de 7 de novembro de 1558. 

Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 88r-89v. 
568Alvará de nomeação do doutor João Camões para desembargador da Casa do Cível, de 9 de outubro de 1559 

ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 380r. 
569 Alvará de nomeação do licenciado Sebastião Gonçalves Pais para desembargador da Casa do Cível, de 26 de 

junho de 1562. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 160r-161v. 
570 Na provisão de 28 de maio de 1568, D. Sebastião introduz um novo requisito para entrada nos tribunais 

superiores ao determinar que os letrados que fossem destinados a prestar serviços a eles deveriam, antes, servir 

na Casa do Cível, que passou a se tornar uma etapa obrigatória aos que pretendessem chegar na Casa da 

Suplicação. Que se não tomem desembargadores na Casa da Suplicação sem primeiro servir na Casao do Cível, 

de 28 de maio de 1568. In: LEÃO, Duarte Nunes. Leis extrauagantes / collegidas ..., op. cit., f. 27r. 
571 A exceção foram os nomeados para chanceler, indivíduos que já tinham uma trajetória sólida na carreira, como 

Bernardino Esteves Alte e Simão Gonçalves Cardoso e que transitavam pelos três grandes tribunais do reino, 

sobretudo a Casa do Cível e a Casa da Suplicação.  
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menos a julgar pelo número de mercês recebidas, parecia ser de conhecimento da rainha. Assim, 

observamos que dos onze desembargadores cujos traços biográficos foram identificados, oito 

deles foram favorecidos pelo beneplácito régio, seja porque o ingresso na instituição 

representou a primeira nomeação para um tribunal de maior expressão, seja porque foram 

contemplados mais de uma vez com as mercês de D. Catarina. Esse número correspondeu a 

73,3% dos oficiais e a situação, além de alimentar as redes de poder que sustentavam o 

oficialato régio, gerava a possibilidade de novas mercês. 

Esse foi o caso dos desembargadores Gil de Vila Lobos; Cristóvão Esteves Alte,572 

Afonso Figueira e Estevão Aguiar, nomeados para pelo menos dois dos grandes tribunais do 

reino durante a regência ou para cargos diferentes no mesmo tribunal. A indicação subsequente 

e em curto espaço de tempo seria um indício de que esses magistrados tinham a aprovação da 

rainha, seja por serem qualificados, experientes ou de confiança, mas também por 

estabelecerem redes de contato com outros oficiais, facilitando seu trânsito nos tribunais. Outros 

magistrados cujas trajetórias demonstram o respaldo de D. Catarina foram Antão de Mendanha, 

João Peres Fonseca, João Fernandes e Luis da Guarda. Isso porque antes da nomeação para a 

Casa do Cível exerceram cargos menores no reino, como juiz dos órfãos e procuradores. Ao 

serem contemplados com esses ofícios – que adquiriam, como vimos, a característica de mercês 

– se tornavam colaboradores em potencial da regente nesse tribunal e, em consequência, nos 

superiores a ele, já que dessa casa saíam os candidatos para as instâncias jurídicas superiores.   

À guisa de conclusão, observamos que, foram nomeados para o Desembargo do Paço, 

para a Casa da Suplicação e para a Casa do Cível apenas sujeitos com formação jurídica e 

capazes de garantir – pelo menos do ponto de vista simbólico – a autoridade necessária para 

que ela governasse. Além disso, esses oficiais integravam redes de poder com capacidade para 

sustentar e dar legitimidade política a D. Catarina: membros da nobreza e do alto clero e, 

portanto, aptos, por sua pertença social e pelas relações políticas, sociais e econômicas que 

estabeleciam a diminuir ou apaziguar possíveis conflitos e tensões direcionadas à rainha ou de 

atuar favoravelmente em relação a ela; sujeitos vinculados a instituições de expressividade 

política e intelectual, como as ordens militares e a Universidade de Coimbra; oficiais que 

prestavam serviços em outros tribunais, às vezes simultaneamente, e no ultramar e que 

entabulavam relações com seus pares nos locais em que possuíam alçada e detentores de 

 
572 Esse magistrado, apesar de membro de família tradicional e fidalgo, carregava, do mesmo modo que seu pai, a 

marca de ser cristão novo, o que muitas vezes implicava em desfavorecimento social, o qual os monarcas 

tentaram dirimir com mercês e títulos. OLIVAL, Fernanda. Juristas e mercadores à conquista das honras: quatro 

processos de nobilitação quinhentistas. Revista de História Econômica e Social. Lisboa, 2002. Disponível em: 

<http://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/2364>.Acesso em: 21 out. 2019. 
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capacidade política para influenciar os que estavam ao seu redor de modo a beneficiar o 

exercício político da regente e magistrados que ingressavam em grandes tribunais pela primeira 

vez, com carreira marcada pelas benesses de D. Catarina e com trânsito entre as redes locais e 

centrais de poder para interferir e conduzir as questões com o objetivo de diminuir tensões, 

viabilizar apoios políticos e contribuir para dar sustentabilidade à regência.  

O estabelecimento e a manutenção dessa rede eram de fundamental importância, pois 

no período o poder dos reis apresentava forte conotação pessoal e suscetível de ser influenciado 

por aspectos individuais e pessoais. Ao dotar esses sujeitos de mercês, a rainha, instância última 

dessa rede, enfatizava as relações de hierarquia e reforçava os vínculos existentes entre ela, os 

magistrados, as instituições e os grupos políticos e sociais dos quais eles faziam parte, 

elementos fundamentais de estruturação da autoridade política da rainha e elemento 

imprescindível para sua atuação como regente. 

 

 

3.2 A rainha e a lei: normas jurídicas aprovadas durante a regência 

 

Conforme temos abordado nessa investigação, as concepções políticas no mundo luso 

moderno consideravam a Justiça como o fundamento do trono real. Juntamente às instituições 

jurídicas e aos oficiais que delas faziam parte, as normas que regulavam essa sociedade 

concorreram para a afirmação e legitimação do poder do monarca, assumindo significados 

jurídicos e simbólicos. No interior dessa lógica, os ordenamentos aprovados por D. Catarina 

para o reino de Portugal são considerados nessa investigação como o ponto de partida para 

definirmos e compreendermos a matriz legislativa – e por conseguinte, governativa – da sua 

regência. Isso porque a codificação jurídica incidia diretamente na organização social e na 

estrutura administrativa responsável por sustentar a monarquia portuguesa. Revelam, portanto, 

os interesses políticos da rainha e o modo como ela manejou o aparato jurídico administrativo 

da Coroa lusitana.  

Embora nossa análise tenha como eixo norteador as ações de D. Catarina, não 

pressupomos as leis publicadas durante a regência como unicamente dependentes de sua 

vontade ou da argumentação intelectual dos juristas, mas inseridas no contexto histórico do 

qual foram parte e partícipes. Nesse sentido, dialogamos com as ideias do historiador Paolo 

Grossi, o qual considera o direito como inerente à própria natureza do corpo social e 

componente dorsal na história de uma sociedade. Ao enfatizar as relações entre a sociedade e o 
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direito, esse investigador cunhou o conceito de “experiência jurídica”, que diz respeito ao modo 

específico no qual determinada sociedade se relaciona, percebe e aplica o direito a partir da sua 

visão de mundo e dos seus pressupostos culturais,573 e traz reflexões importantes para a análise 

que propomos. 

No que se refere às leis, consideramos ainda o hiato entre o texto propriamente dito e 

suas aplicações concretas no dia a dia. Após publicadas, as normas jurídicas estavam à mercê 

da interpretação dos juristas – o que muitas vezes significou distorções – e da própria dinâmica 

de aplicação da lei, visto que certas normas caíam em desuso ou não eram efetivamente 

aplicadas.574 De todo modo, tendo em vista a ausência de documentos da jurisprudência do 

período – que poderia nos dar uma visão mais aproximada da aplicação da lei à época  –, o que 

resta é nos atermos aos textos normativos, buscando entremear dados que forneçam 

informações dos temas e questões que as leis pretendem regular . Apesar dessa parcialidade das 

fontes, o fato de elas emergirem das necessidades cotidianas e dos conflitos sociais para os 

quais foram uma resposta política permite-nos entrever a experiência jurídica do período.  

Outra questão que devemos ter em conta diz respeito à originalidade dos textos, já que 

a natureza legal das normas resultava de prescrições anteriores, o que muitas vezes afetou a 

capacidade de intervenção legislativa do monarca. A tradição, portanto, assumiu uma 

importância central na dogmática e na prática jurídica, resultado em grande parte do fato de os 

próprios juristas serem seus depositários, aspecto salientado por Nuno Gomes da Silva.575 Outro 

historiador do Direito a comentar a questão é António Hespanha,576 que afirmou que a principal 

preocupação dos juristas não residiu necessariamente na elaboração de leis novas, mas 

sobretudo em remendar e reinterpretar códices antigos e seus comentários, caso da opinião 

comum dos doutores – opinio communis doctorum – e do direito consuetudinário.  

Além disso, há que se abandonar a perspectiva de imaginar um domínio in totum da 

Coroa em relação ao território português, tendo em vista a extensa área de autonomia política 

onde o braço régio não alcançava, caso dos espaços regionais e locais nos quais continuavam a 

vigorar as antigas estruturas senhoriais.577 A despeito das teorias absolutistas que persistem em 

enxergar na existência da monarquia o controle total do território por parte do rei, muitos 

historiadores têm insistido que, no período, o que ocorreu foi um processo moroso de aumento 

 
573 GROSSI, Paolo, A ordem jurídica..., op. cit., p. 24-29. 
574 HESPANHA, António. História das Instituições. Época medieval e moderna. Coimbra: Almedina ,1984, p. 11-

12. 
575 SILVA, Nuno, História do Direito..., op. cit., p. 421.  
576 HESPANHA, António, História das Instituições..., op. cit., p. 414.  
577 Aspecto salientado pela corrente da história social alemã. Para isso, ver: BRUNNER, Otto. Estructura interna 

de Occidente. Madrid: Alianza Editorial, 1991. 
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do poder central sobre áreas de influência regional,578 mas não uma submissão total dos poderes 

locais, processo que só seria instituído de fato no século XVIII. Para tanto, vale lembrar que no 

século XVI o número de juízes de fora – oficiais nomeados pelo rei e vindos de outras regiões 

com o objetivo de promover maior imparcialidade e isenção nas sentenças –, não ultrapassava 

os 10%,579 demonstrando a predominância dos localismos na governação. Desse modo, o 

processo de centralização política teria existido, do modo como representado pela 

historiografia, somente em teoria.580 

Um último obstáculo ao exercício do poder legislativo do rei refere-se à analogia entre 

a justiça e as virtudes como a misericórdia, a clemência e a graça, já mencionadas no primeiro 

capítulo dessa investigação. Consideradas como atributos essenciais ao rei cristão, concebido 

como pastor dos seus súditos e disposto a se condoer da aplicação das leis de caráter punitivo 

concedendo-lhes o perdão,581 essas virtudes implicavam na prática uma relativização da 

aplicação da lei. 

Os aspectos mencionados acima constituíram, portanto, fortes limitantes da capacidade 

da ação legislativa régia. Atenuador dessa situação foi o fato de tribunais importantes, como a 

Mesa da Consciência e Ordens e o Desembargo do Paço, estarem em processo de 

regulamentação, o que garantiu, pelo menos até o governo de D. Sebastião, certa unidade ao 

núcleo governativo. De todo modo, devido à fragilidade institucional advinda das questões 

mencionadas, o poder legislador do monarca apresentava-se à época muito mais no plano 

simbólico do que efetivo e é sob esse aspecto que o analisamos. 

Testemunha disso é o modo como, no texto das leis, alvarás e outros documentos da 

justiça, a voz do rei se faz presente. “Eu, elrey faço saber a quantos esta minha carta virem” era 

expressão corriqueira e obrigatória no início dos documentos da chancelaria. O emprego da 

primeira pessoa continuava em vários momentos das escrituras, com a adoção de expressões 

como “ey por bem e mando que daqui em diante” e a referência a magistrados como “meu 

desembargador” e “do meu conselho”. A narrativa era ficcionada, na medida em que o rei não 

 
578 Nesse processo foi importante a ação de dois oficiais régios nomeados pela coroa para atuação nos conselhos: 

os corregedores e juízes de fora, responsáveis por motivar os juízes ordinários a adotar e obedecer ao direito 

adotado pela corte. Incentivo semelhante foi dado pelos tribunais superiores que, como tribunais de recurso, 

corrigiam as sentenças segundo os preceitos do direito erudito. Ver: HESPANHA, História das Instituições... 

op. cit., p. 273.   
579 HESPANHA, António. Às vésperas do Leviathan. Instituições e poder político (Portugal – séc. XVII). Coimbra: 

Almedina, 1994a, p. 35. 
580 OESTREICH, Gerhard. Problemas estruturais do absolutismo europeu. In: HESPANHA, António (Org.). Poder 

e instituições na Europa do Antigo Regime: colectânea de textos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, 

p. 179-200.  
581  HESPANHA, António, História das Instituições..., op. cit., p. 40. 
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estava fisicamente presente, nem atuava ou assistia ao desenrolar dos fatos, mas estava, todavia, 

representado nos processos judiciais. Mais ficção ainda possuía os documentos regenciais, 

sobretudo quando a regente era mulher, como D. Catarina, que iniciava as certidões com o já 

citado “eu, elrey” e finalizava com sua assinatura: a Rainha.  

A ausência real e a delegação de poderes aos oficiais, entretanto, não significaram 

alheamento total, já que os monarcas se faziam presentes sobretudo no Desembargo do Paço e 

e na Casa da Suplicação, em manifestações cerimoniais de poder que ocorriam pelo menos uma 

vez por semana582. Por fim, nada era aprovado sem sua ciência e deliberação, o que 

salvaguardava sua autoridade e impedia que ela se perdesse nas mãos dos jurisconsultos. 

Consideradas as questões que permearam o campo jurídico-político no século XVI em 

Portugal, partimos para a análise da produção legislativa elaborada durante a regência de D. 

Catarina. Para tanto, realizamos o levantamento das leis voltadas para regulamentação de 

questões gerais do reino583, por intermédio da consulta da já citada Legislação Extravagante de 

Duarte Leão; da Synopsys Chronológica de subsídios ainda os mais raros para a historia e 

estudo critico da legislação portuguesa, de José Anastásio de Figueiredo; do conjunto de leis 

disponíveis na Biblioteca Nacional de Lisboa, na Biblioteca da Ajuda e no ANTT, sobretudo 

os fundos para a Casa da Suplicação. Apesar do esforço, uma quantidade importante de fontes 

não foi encontrada ou foi disposta de modo resumido na Leis Extravagantes de Duarte Nunes 

Leão, o que interferiu em nossa investigação.  

Identificamos 100 normas jurídicas destinadas para a organização das diversas áreas do 

reino elaboradas entre 1557 e 1562. No que se refere ao seu aspecto formal, verificamos que 44 

foram alvarás; 40 leis ou provisões; 5 assentos;584 5 regimentos; 5 cartas e 1 ordenação. Os 

alvarás – tipo de norma jurídica mais adotada, perfazendo cerca de 45% do total dos dispositivos 

elaborados durante a regência – possuía validade de um ano.585 A utilização desse tipo de norma 

 
582 TESTOS, Jorge. Anotações de diplomática judicial portuguesa: os tribunais superiores na Lisboa quinhentista. 

Cadernos do Arquivo Municipal, n. 10, p. 141-163, 2018. Disponível em: <http://arquivomunicipal.cm-

lisboa.pt/fotos/editor2/Cadernos/2serie/10/09_tribunais.pdf>. Acesso em: 20 out. 2019. 
583 Optamos por não abordar as leis de caráter regional produzidas para as comarcas, ouvidorias e concelhos pela 

dificuldade para reuni-las e por solicitarem um tipo de abordagem que foge ao que é proposto para essa 

investigação. 
584 Os assentos eram documentos produzidos pela Casa de Suplicação e tinham como finalidade a uniformização 

do entendimento da lei, considerando seu caráter abstrato e a possibilidade de que esse gerasse divergência entre 

os juristas. Sua produção ocorreu sobretudo a partir do reinado de D. Manuel e da publicação das OM. Ver: 

CARMIGNANI, Maria Cristina. O Direito Judiciário Lusitano. Os assentos da Casa da Suplicação. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 11, jan./dez. 2016, p. 24. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/133541/129548>. Acesso em: 20 out. 2019. 
585 A exceção eram os alvarás acompanhados da expressão com força de lei ou daqueles que eram lembranças de 

alvará, quando a medida nele descrita era realizada após expirado o prazo de um ano. Ver: HESPANHA, A., 

História das Instituições..., op. cit., p. 423.   
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revela a adoção da parte de D. Catarina de regulamentos com caráter temporário, condizendo, 

portanto, com a provisoriedade de uma regência.  

As leis, segundo tipo de norma mais adotado pela regente, embora tivessem o mesmo 

efeito das cartas de lei,586 não possuíam a mesma solenidade dessas, já que não levavam a 

assinatura do monarca, atingindo durante a regência aproximadamente 43% dos dispositivos 

adotados pela rainha. Observamos, portanto que, pelo menos no que se refere à tipologia das 

normas jurídicas adotadas por D. Catarina, sua atividade era consciente de seu papel provisório 

e restrito, indo, pelo menos nesse campo, no sentido oposto ao que apontavam seus críticos que, 

como vimos no último tópico do capítulo anterior, a acusavam de exercer um poder arbitrário 

e sem consultas ao conselho. No tocante aos aspectos formais de sua atividade legislativa, as 

práticas e as contrarrepresentações a respeito da rainha se opunham, portanto.  

Por fim, em relação ao conteúdo das normas jurídicas, é necessário salientar que, embora 

parte substancial tenha sido elaborada pela regente em consonância com os conselheiros e o 

Desembargo do Paço, uma fração delas foi produzida ainda no governo de D. João III e mesmo 

no de D. Manuel, mas posteriormente substituídas por outras, de acordo com as exigências das 

circunstâncias, e retomadas pela rainha. Entretanto, essa não chega a se constituir numa questão, 

visto que o fato de terem sido resgatadas durante a regência era um sinal da vontade legislativa 

da regente, em decorrência de questões conjunturais, que seu conteúdo novamente entrasse em 

vigor. 

No que diz respeito às áreas sob as quais incidiam esses textos normativos, 

estabelecemos, a partir do conteúdo dos dispositivos legais e do contexto histórico do período, 

seis grandes áreas de aplicação das normas: Justiça, Fazenda, Administração Geral,587 

Consciência, Defesa e Graça. Essas áreas foram selecionadas por dizerem respeito aos assuntos 

de Estado no período moderno. Elas abordam temas diversos, como a regulamentação de ofícios 

da Justiça e da Fazenda; os trâmites dos processos civis e crimes; o regimento de ocupações 

como os físicos; a regulamentação de moedas e o abastecimento de pão, entre outros. Em termos 

gerais, observamos a seguinte distribuição para cada uma delas, conforme o quadro abaixo:  

 
586 Documento que se concentrava majoritariamente nos assuntos de maior importância para o governo, sendo a 

forma mais formal deste tipo de documentação. Sua configuração se dava, primeiro, pelo nome e título do rei e 

era finalizada pela assinatura real, bem como as firmas e selo de chumbo da chancelaria régia. Ver: Ibid., p. 423. 
587 Sob a definição de Administração Geral reunimos regulamentos que abordaram questões gerais, como a 

distribuição de pães no reino; o preço estabelecido para a venda de carne; a presença de ciganos no reino; o 

registro de gado; as leis suntuárias; os regulamentos direcionados para a Universidade de Coimbra e para o 

exercício de determinadas profissões. Para permitir a avaliação dos quantitativos dessa diversidade de leis, as 

reunimos em três subcategorias: Abastecimento; Sociedade e Economia, cientes de que a tipologia de leis 

adotada assume muitas vezes um caráter limitado, tendo em vista o fato de algumas normas tratarem de áreas 

que se entrecruzam. 
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Quadro 12 – Perfil das leis sancionadas por D. Catarina (1557-1562)588 

Área da Governação Quantidade de leis aprovadas 

Justiça 33 

Administração Geral 24 

Fazenda 22 

Consciência 14 

Defesa 6 

Graça 1 

Total 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No conjunto das 100 leis aprovadas pela rainha, verificamos que as áreas de governança 

que maior número de normas recebeu durante a regência foram as áreas da Justiça, da 

Administração Geral e da Fazenda. Tratou-se, portanto, de um governo que, a julgar pela 

produção legislativa, se ateve às grandes questões do reino: a aplicação da Justiça; o cuidado 

com aspectos relacionados ao Tesouro Real e a atenção a questões sociais abrangentes. 

Aspectos relacionados à consciência também foram tema de relevo das normas elaboradas pela 

rainha, com a redação do primeiro regimento do tribunal da Mesa de Consciência e Ordens. 

Todavia, considerando a incapacidade de analisar todo o universo jurídico de leis 

produzidas durante a regência, optamos pela investigação das áreas em que o maior número de 

leis foi feito. Considerando o caráter heterogêneo das normas que coligimos sob o nome de 

Administração Geral, definimos como significativas do ponto de vista quantitativo aquelas que 

disseram respeito à Justiça e à Fazenda.  

Sobre as leis produzidas para essas duas áreas, nos debruçamos para analisar os temas a 

respeito dos quais elas mais se pronunciaram: a regulamentação dos processos e trâmites 

jurídicos; a disciplina dos oficiais e o funcionamento dos órgãos e a busca por ampliar a 

arrecadação fiscal, com o objetivo de compreender as práticas legislativas de D. Catarina e as 

representações que carregavam. No interior do recorte que elegemos, efetuamos, porém, nova 

seleção, considerando o fato de não termos encontrado todas as leis; de algumas delas – 

sobretudo as disponíveis na compilação Leis Extravagantes - serem glosas resumidas, cujo 

 
588 A identificação e o fluxo de elaboração das leis para cada um dos anos da regência estão descritos nos Apêndices 

de C a G.  
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título corresponde exatamente ao conteúdo da glosa e de haver, entre elas, algumas mais 

representativas que outras.  

 

 

3.2.1 Leis para a Justiça 

 

Como vimos, as leis voltadas para a Justiça ocuparam o foco principal da regente 

durante o período em que estivera à frente do poder em Portugal. Considerando que ela era a 

atribuição central do rei e que garantir o seu bom funcionamento era fundamental para a 

legitimação política de um monarca, ser diligente com a questão contribuía para o respaldo 

político da rainha. Por outro lado, a própria experiência jurídica dessa sociedade imputava 

importância fulcral ao Direito, estabelecendo a necessidade de que o poder régio 

constantemente se pronunciasse a seu respeito. 

Entre as leis publicadas durante a regência para a Justiça, observamos a predominância 

de dois grandes temas gerais: as normas que tratam da regulamentação dos processos e dos 

trâmites jurídicos e as deliberações que abordam aspectos relativos à regulamentação do ofício 

dos magistrados. Foi a partir desses temas que investigamos essa produção jurídica, analisando 

as ações régias no tocante às leis, sua relação com o poder e o impacto que tiveram no direito e 

na sociedade do período. Para fins metodológicos e didáticos, optamos por separar a análise, 

com o objetivo de apreender melhor as especificidades que as compuseram. 

 

 

3.2.1.1 Leis para regulamentação de processos e trâmites jurídicos  

  

Os textos normativos que tratavam do bom andamento dos processos e da 

regulamentação dos trâmites jurídicos diziam respeito a uma série de aspectos, sobretudo a 

regulamentação das suspeições; das sentenças dos corregedores da Casa do Cível; das dilações 

e execuções; das réplicas e tréplicas nos artigos acumulativos; da ausência em julgamentos dos 

culpados em casos crimes; das apelações nos casos cíveis. Com base na leitura desses textos 

normativos, elaboramos, para maior compreensão do conteúdo e do nexo com a ação legislativa 

da rainha, os seguintes critérios para análise das leis: celeridade processual; revisão processual; 

direito régio e execução da sentença. 
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Entre as leis criadas na regência com o objetivo de aumentar a celeridade do processo 

estava o Alvará determinando que não se venha com segunda suspeição e quando se não 

poderá ser suspeito, primeira deliberação de D. Catarina como regente, datado de 07 de julho 

de 1557. Esse texto normativo proibia a segunda suspeição das partes – mecanismo utilizado 

para afirmar o impedimento ou parcialidade do juiz por interesses pessoais –, o que muitas 

vezes implicava morosidade no andamento dos processos. Segundo esse alvará, “[..]despois 

que huma das partes poer suspeição ao julgador, e ser julgado por não suspeito, lhe não podesse 

poer outra suspeição [...]”, salvo se a causa de tal suspeição nascesse de novo”.589 Finalmente, 

afirmava que o suposto impedimento do julgador deveria recair única e exclusivamente sobre 

ele, não dizendo respeito à fama ou interesse dos seus familiares,590 o que limitava o recurso à 

suspeição.  

A julgar pela quantidade de leis com o objetivo de normatizar as suspeições, é possível 

concluir que elas configuravam prática comum, demonstrando por um lado a falta de crédito 

que muitas vezes acometia a figura dos juristas e o comportamento incongruente que possuíam 

em sua função e, por outro, a tentativa de dificultar os trâmites legais pelas partes envolvidas, 

prolongando o tempo dos processos e impedindo a realização da justiça. Era exatamente o uso 

escuso da instituição da suspeição que a rainha buscava eliminar, imprimindo maior agilidade 

nos pleitos. 

A preocupação a respeito do tema parece ter sido substancial, considerando que no ano 

seguinte, em 24 de março, nova lei sobre a questão foi publicada, ampliando dessa vez a 

proibição das suspeições para sentenças que já haviam sido proferidas. De acordo com a 

deliberação “[...] não lhe poderá nenhuma das partes vir com suspeição para o que mais acrescer 

depois da sentença final”,591 o que impedia que processos já finalizados fossem retomados por 

conta de novas suspeições feitas aos julgadores. A normativa ainda criava impedimentos para 

aqueles que afirmavam não ter condições de pagar o tributo no valor de 10 cruzados devidos 

para solicitar a suspeição dos desembargadores da Casa do Cível e da Suplicação, exceto se 

provasse por testemunhas tal incapacidade.  

A questão havia sido parcialmente regulada pelas OM, no Livro III, Título XXII, Como 

procederá o Juiz no feito, quando for recusado por suspeito; e da suspeiçam posta ao Tabaliam, 

ou Escriuam, que impedia que a suspeição ocorresse após a sentença dada, caso a justificativa 

 
589 Alvará determinando que não se venha com segunda suspeição e quando se não poderá ser suspeito. In: LEÃO, 

Duarte Nunes. Leis extravagantes e colegidas..., op. cit., f. 101r. 
590 O Título XXII do Livro III das OM previa que a suspeição poderia recair sobre parentes ascendentes ou 

descendentes, como sogros, irmãos, cunhados, primos e criados. 
591 Ley das sospeyções, de 24 de março de 1558. Disponível em: <http://purl.pt/21983>. Acesso em: 10 out. 2019. 
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fosse a mesma daquela impetrada previamente. Todavia, ao proibir suspeições em geral após a 

sentença, observamos a intenção da rainha – muito provavelmente a partir de relatos dos 

próprios jurisconsultos e de conhecimento próprio – de limitar as brechas que a própria 

legislação previa e que, usadas de modo suspeito, dificultavam o andamento dos processos, 

encareciam a manutenção do aparelho judicial e concorriam para promover o desgaste da justiça 

enquanto estrutura de organização social.  

Os impedimentos de segunda suspeição e de suspeição após a sentença – descritos nas 

duas leis acima – não significaram o relaxamento das suspeições, pelo menos não do ponto de 

vista dos textos jurídicos. Isso porque por alvará de 15 de julho de 1560,592 D. Catarina publicou 

uma lei ordenando que os desembargadores da Casa da Suplicação, da Casa do Cível e da 

Fazenda sentenciados por suspeitos entregassem imediatamente os feitos e autos que tivessem 

em suas mãos ao desembargador ou ao escrivão responsável pelos mesmos feitos, sob pena de 

multa relativa a um quarto de seus mantimentos. Como as duas leis que limitavam ainda mais 

as possibilidades de suspeição foram elaboradas em 1557 e 1558, podemos supor que o 

mandado de D. Catarina de obrigar os desembargadores a entregarem os autos logo após serem 

sentenciados como suspeitos possa ter sido uma resposta a eventuais queixas das partes contra 

julgadores que utilizavam dos efeitos da lei para interesses próprios.  

Retomando a questão aqui retratada, isto é, a busca por maior brevidade nos processos, 

outra lei, também de 24 de março de 1558, foi publicada por D. Catarina e pelos magistrados 

que a acompanhavam, a Ley dos Artigos Acumulativos.593 Nela, a rainha estabelecia prazo para 

que a parte contrária entrasse com artigos cumulativos – a inserção no processo de petições, 

contestações, réplicas, tréplicas, perguntas, respostas e razões com pontos arguidos por uma das 

partes – para serem provados ou contraditos pela outra parte e capazes, por seu teor, de mudar 

os rumos do julgamento e da sentença. De acordo com o texto legislativo:  

 

[...]daqui em diante quando alguma parte vier com artigos acumulativos e ou 

dependentes: e se der a vista a parte contraria pera vir com contrariedade a 

elles, querendo a tal parte acomular, venha logo com os artigos acumulativos 

que tiver: no tempo que lhe for assinado pera contrariar sem lhe pera isso ser 

dado outro termo. E a outra parte avera a vista dos ditos acumulativos pera vir 

com contrariedade a eles [...]. E assi hua parte como a outra, não poderão vir 

com artigos de réplica e tréplica aos ditos acumulativos, y se assinaraa logo 

dilação aas partes pera darem uma prova aos artigos recebidos [...].594 

 
592 Alvará de 15 de julho de 1560 em que se ordena que os desembargadores entreguem logo os feitos quando 

forem suspeitos. In: LEÃO, Duarte Nunes. Leis extravagantes/collegidas e..., op. cit., f. 26v.  
593 Ley dos artigos acumulativos, 24 de março de 1558. Disponível em: <http://purl.pt/21774>. Acesso em: 16 out. 

2019. 
594 Ibid.  
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Os artigos acumulativos compunham parte do processo civil, depois do libelo, da 

contestação e do juramento de calúnia, conforme texto das OM,595 e provavelmente por isso 

não houve, por parte da rainha e dos jurisconsultos responsáveis pela elaboração do texto, a 

preocupação em definir o prazo exato para a entrada deles no processo, o que pressupunha que 

essa delimitação ficaria a cargo do julgador de acordo com as particularidades do trâmite. De 

todo modo, revogava parte das OM ao impedir artigos de réplica e tréplica em cima dos artigos 

acumulativos com a justificativa – segundo o próprio texto da lei – de impedir o mau uso deles, 

utilizados muitas vezes sobre questões já esclarecidas ou previamente articuladas, causando 

processos infindáveis e dispendiosos. Observamos assim, do mesmo modo que as leis relativas 

à suspeição, que essa normativa visava impedir as dilações processuais, reduzindo o tempo dos 

trâmites e as custas judiciais.596  

A revisão processual feita por meio de recursos, apelações e agravos foi outro ponto que 

marcou as leis elaboradas durante a regência de D. Catarina e que se manifestou na garantia de 

direito de agravo em sentenças interlocutórias dadas por corregedores e na ampliação do 

número de instâncias que as causas seriam julgadas. Expressão do primeiro caso foi a Ley dos 

Corregedores, de 13 de setembro de 1557.597 Ele lei revogava uma normativa feita por D. João 

III em 1524, a qual permitia a execução de sentenças proferidas por corregedores mesmo em 

caso de agravo perpetrado por uma das partes. Considerando o agravo como o recurso à 

sentença interlocutória ou definitiva dada por juízes que, em razão de sua autoridade, não cabia 

a apelação,598 a execução da sentença durante o agravo permitida pela lei anterior anulava a 

possibilidade de apelação. 

Contra esse estado de confusão processual, afirmava a lei elaborada pela rainha que: 

“[...] ey por bem y me praz que daqui em diante se nam faça execução pollas sentenças dos 

ditos corregedores y julgadores de que as partes condenadas agravarem: y lhes for concedido o 

agravo pollo tempo de seis meses [...]”.599 A apelação era consolidada no direito 

 
595 OM, Livro III, Título XV, p. 48. 
596 Os artigos de réplica e tréplica parecem ter sido fontes de problemas judiciais no período, pois foram proibidos 

em primeira instância por D. Sebastião em lei de 1578.  
597 Ley dos corregedores, de 13 de setembro de 1557. Disponível em: <http://purl.pt/21993>. Acesso em: 16 out. 

2019. Possui também o título de Lei determinando que não se faça execução pelas sentenças dos corregedores 

havendo agravo. Disponível em: <http://purl.pt/15195>. Acesso em: 20 out.  2019.   
598 BARBOSA, Conceição. Termos e conceitos da Ordem do Juízo nas Ordenações do reino: permanências e 

mudanças. 2012. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p.  Disponível em: 

<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-22022013-

151936/publico/2012_ConceicaoAparecidaBarbosa_VCorr.pdf>. Acesso em: 20 out. 2019. 
599 Ley dos corregedores, de 13 de setembro de 1557. Disponível em: <http://purl.pt/21993>. Acesso em: 16 out. 

2019. 
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consuetudinário e, ao garantir que o agravo seguisse, a rainha retornava ao costume, ampliando 

as possibilidades de recurso. Revogações desse tipo revelavam as constantes mudanças nas 

alçadas dos magistrados, mas eram sobretudo exemplo de como a instituição do poder régio 

precisava negociar com instituições já arraigadas no costume. Finalmente, expressavam a 

benignidade do rei, pois, ao garantir a justiça e o espaço para defesa e revisão das causas, o 

monarca se mostrava benevolente e justo, dialogando, portanto, com as diretrizes da literatura 

especular e das virtudes cardeais, o que implicava, para a rainha, ganho simbólico importante. 

Outra lei que ampliou as possibilidades de apelação foi a publicada em 15 de fevereiro 

de 1559, intitulada Ley de apelações de casos cíveis, de 1559.600 A normativa publicada durante 

a regência de D. Catarina iniciava com um histórico de como a questão havia sido tratada desde 

as OM, cujo texto dispunha que todas as apelações dos casos cíveis viessem à Casa do Cível 

para conhecimento e sentença dos desembargadores, sem apelação nem agravo até quantia de 

quatro marcos e as que ultrapassassem esse valor pudessem também ser agravadas na Casa da 

Suplicação. Citava a seguir a lei posterior de D. João III, responsável por alterar o estado de 

coisas, aumentando o valor das apelações que ficariam restritas à Casa do Cível para quantia de 

trinta mil réis e ordenando que as apelações com valor maior fossem diretamente para a Casa 

da Suplicação sem julgamento em primeira instância.  

O fato de ter os feitos julgados apenas em segunda instância parece ter significado 

prejuízo para as partes. Sobre isso, afirmava a rainha na normativa ora analisada que era 

 

[...] informada que por se tirar a dita instância da Casa do Cível das apelações 

dos casos que excedem a dita conthia de trinta mil reis as partes nam sam 

tambem providas de sua justiça como eram quando avia as ditas duas 

instâncias de apelação para a Casa do Cível e agravo delle pera a Casa da 

Suplicação e que por essa causa muytas partes pedem revista das sentenças 

que se contra ellas nos ditos casos são na dita casa da Suplicação e per 

experiência se vê que pollas grandes dilações que há no requerimento e 

despacho das [...] revistas fazem sobre isso muyto mores despesas do que 

faziam antes de se tirar a dita instância da Casa do Cível. [...]601 

 

 

Tendo em vista tal estado de coisas, D. Catarina retomava os regulamentos das OM, 

fazendo com que todas as apelações de casos cíveis independente da quantia passassem pela 

Casa do Cível, possibilitando novamente que as apelações fossem julgadas em duas instâncias. 

Na mesma lógica incluía as terras da rainha, que, a julgar pelo texto normativo, estava sem 

 
600 Ley de apelações de casos cíveis, 15 de fevereiro de 1559. Disponível em: <http://purl.pt/21853>.  Acesso em: 

16 out. 2019. 
601 Idem. 
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ouvidor no período. Por fim e em consequência do exposto, ampliava a alçada dos 

desembargadores da Casa do Cível para tratarem das apelações de quantias até quarenta mil 

réis nos bens de raiz e cinquenta mil réis nos bens móveis, estendendo também o valor das 

apelações que seriam julgadas em primeira instância.  

A lei trazia consequências importantes para a dinâmica de trabalho dos dois tribunais 

envolvidos, pois aumentava o volume das causas vistas pela Casa do Cível, dilatando também 

sua jurisdição,602 o que levou à necessidade de outras leis para regulamentar a nova dinâmica 

de trabalho.603 Além disso, alterava parte da natureza das apelações que subiam para Casa da 

Suplicação, já que elas chegavam até lá mais longas e complexas por terem passado em primeira 

instância. Essa lei, como a anteriormente analisada, revelam uma tendência de D. Catarina de 

revogar disposições elaboradas por D. João III que se apresentaram com o passar do tempo 

adversas para o andamento da justiça. Sua regência, nesse aspecto, assumiu em alguns 

momentos um caráter revisionista, dialogando com as representações que viam na figura da 

rainha a continuidade do governo joanino. 

A preocupação em reafirmar o direito ou beneplácito régio foi outra diretriz que norteou 

a atividade legislativa durante a regência de D. Catarina. A primeira lei com esse viés foi o 

Alvará de 18 de maio de 1558, em que se ordena que o procurador do rei se oponha e assista 

contra as censuras dos juízes apostólicos,604(Anexo H) que  discorria acerca da situação pouco 

favorável ao poder régio de “[...] alguns juízes eclesyasticos ou apostólicos quererem ympedir 

com excomunhois e censuras o efeito e execução de meus mamdados e das semtemças dadas 

em mynhas relações”,605 ordenando perante a situação que o procurador dos feitos do rei, o 

 
602 Para regulamentar o trabalho nesse tribunal a partir daquele momento, foi publicada a Ley sobre a execução 

sem apelação nem agravo, atee contia de quatro marcos de prata, de 23 de setembro de 1559. Afirmava seu 

texto que, a partir de então, dois desembargadores do agravo da casa ficariam responsáveis pelos feitos com 

quantia de até dez mil reais; os feitos com valor entre dez mil e trinta mil reais seriam vistos por três 

desembargadores e os que fossem além dessa quantia seriam julgados por dois desembargadores do agravo, com 

possibilidade de serem ainda agravados pelos desembargadores da Casa da Suplicação. Ley sobre a execução 

sem apelação nem agravo, atee contia de quatro marcos de prata, de 23 de setembro de 1559. Disponível em: 

<http://purl.pt/21854>. Acesso em: 20 out. 2019.  
603 Além da lei de 23 de setembro de 1559 que organizou a dinâmica de trabalho no tribunal, também foi publicada 

em 12 de março de 1560 a Lei das assinaturas que levarão os desembargadores da Casa do Cível, fruto das 

dúvidas entre os desembargadores sobre a porcentagem que deveriam receber pelas assinaturas das sentenças 

dadas nas apelações após o aumento no valor dos feitos que passavam pela casa. Foi estabelecido então que até 

sentenças de trinta mil reais os desembargadores levariam 1% do valor e que a partir disso levariam 400 reais, 

independentemente do valor da sentença. Provisão de 12 de março de 1560 em que se determinam as assinaturas 

que levarão os desembargadores da Casa do Cível. Esta provisão diz o mesmo, quanto às assinaturas, a respeito 

da Casa do Porto. In: LEÃO, Duarte. Leis extrauagantes / collegidas..., op. cit., 1569, f.107v. 
604 Alvará em que se ordena que o procurador do rei se oponha e assista contra as censuras dos juízes apostólicos, 

de 18 de maio de 1558. ANTT, Feitos findos, Casa da Suplicação, Livro 3, f. 181r.  
605 Ibid.  
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doutor Gaspar Gomes pudesse se opor e assistir a qualquer um dos feitos e causas tratados na 

Casa da Suplicação. 

A situação narrada pela lei era característica do conflito de jurisdições envolvendo o 

direito canônico e o direito régio, agudizadas após a instalação da Inquisição. Entretanto, 

mesmo antes, as disposições eclesiásticas apresentavam ameaça ao poder régio e por isso foram 

alvo de medidas visando limitá-las, como a revisão dos decretos eclesiásticos, a necessidade de 

confirmação régia e a possibilidade de o procurador do rei se opor a elas, como a decisão tomada 

por D. Catarina. Nela, era evidente que as penalizações promovidas pelos juízes eclesiásticos – 

excomunhões e censuras – não eram consideradas suficientes pela regente, que arrogava para 

si o direito de punir os criminosos conforme a lei régia, garantindo o poder da república.606 

Embora a lei em análise não seja medida estanque da rainha, mas sim expressão dos conflitos 

entre Igreja e monarquia presentes há séculos no reino português, o fato de a regente se 

posicionar como os seus antecessores, apontava para uma postura política importante na busca 

por autoridade política. 

A valorização do direito régio, de seu beneplácito e de sua centralização foi uma das 

características que marcaram também o assento de lei de 8 de agosto de 1558, intitulado Que 

os acusados ausentes não ponhão suspeições per procurador.607Embora impedisse que os 

ausentes dos locais dos feitos recusassem os julgadores a eles destinados, a norma permitia que, 

em contexto de “justas causas de suspeição”, pudessem por procurador alegar a suspeição ao 

próprio monarca. Nesse sentido, a rainha surgia como a benevolente, aquela que pelo zelo à 

justiça, permitia exceções e abria o caminho para que as consultas fossem feitas diretamente a 

ela.  

Finalmente, a última questão analisada que norteou a atividade legislativa de D. Catarina 

foi a garantia na execução das sentenças. Sobre o assunto pronunciava-se a Ley das dilações e 

execuções, de 30 de novembro de 1557.608 Nela, afirmava a rainha estar ciente “[...] das muytas 

dilações de que as partes usam nas execuções das sentenças contra elas dadas, a fim de se não 

executarem as taes sentenças, nem pagarem o em que per ellas sam condenadas [...]”.609 Tendo 

 
606 CRUZ, Maria Leonor. Relações entre o poder real e a Inquisição (Séculos XVI-XVII): fontes de renda, realidade 

social e política financeira. In: BARRETO, Luís Felipe et al. (Org.). Inquisição Portuguesa: Tempo, razão e 

circunstância. Lisboa-São Paulo: Prefácio, 2007, p. 111. 
607 LEÃO, Duarte Nunes. Que os acusados ausentes não ponhão suspeições por procurador. In: Leis extrauagantes 

/collegidas..., op. cit., 1569, f. 103r. 
608 Ley que trata das dilações e execuções, 30 de novembro de 1557. Disponível em: <http://purl.pt/21855>. Acesso 

em: 16 out. 2019. A lei também foi publicada com outro título, “Ley sobre as execuções que passados os dez 

dias se tire a cousa de poder do condenado dando fiança ou se socrestre e entre tanto não possa vir com 

sospeyções nem embargos”, embora o conteúdo seja exatamente o mesmo. 
609 Ibid. 
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em vista os inconvenientes que disso advinham – não apenas do não cumprimento da lei, mas 

também, do ponto de vista social, do descrédito que poderia recair sobre a justiça e, por 

conseguinte, o poder real – a regente decidia, por meio de seus juízes, garantir a execução das 

sentenças, sobretudo as de maior quantia que passavam pela chancelaria. Para tanto, dialogava 

com o Título LXXI do Livro III das OM, que regia acerca da questão, possibilitando que o 

condenado entrasse com apelação. 

O texto da lei aprovada durante a regência, todavia, restringia ainda mais a possibilidade 

de a parte entrar com embargos ou suspeições, já que essas não seriam sequer aceitas. Portanto, 

apenas após a realização do pagamento ou a confirmação/execução de uma penhora dos bens, 

o condenado seria ouvido em embargos ou suspeições. Segundo o texto normativo: “[...] e 

pagando o dito condenado ou sendo feita a dita penhora [...] poderá requerer sua justiça”.610 

Desse modo, o objetivo maior da lei era garantir que a parte condenada fosse punida, mesmo 

que parcialmente, pois só assim o processo poderia ter continuidade. Era, portanto, uma 

tentativa de fazer valer a lei régia anteriormente estabelecida.  

Um olhar mais próximo ao conjunto dessas normas permite identificar que as 

preocupações centrais de D. Catarina para a justiça incluíram a busca por maior celeridade e 

revisão processual; a reiteração do direito régio e a execução da sentença, questões que foram 

objeto de preocupação de vários monarcas, inclusive de D. João III611 Essas diretrizes se 

revestiam de forte carga simbólica: a diligência nos trâmites jurídicos era de fundamental 

importância, pois garantia que as demandas e contendas que os diferentes grupos sociais traziam 

aos tribunais fossem atendidas em tempo considerável. Em relação aos direitos e prerrogativas 

régios, sua reafirmação fazia parte dos processos de estratégia cultural e política de 

convencimento do poder e que deveriam ser reforçados sobretudo durante os períodos 

regenciais.  

Outra questão importante a ser considerada diz respeito às relações entre as leis 

publicadas pela regente e as legislações anteriores, sobretudo a produção jurídica de D. João 

III. Ao considerarmos a atividade legislativa da rainha no que diz respeito às apelações e às 

possibilidades de revisão processual, observamos que ela significava de modo geral um retorno 

à legislação anterior e ao costume. Ao fazê-lo, a rainha reformava as leis de D. João III, o que 

 
610 Ibid.  
611 Para combatê-la, mandou elaborar um modo diverso de lidar com os processos jurídicos, o que resultou na lei 

da Nova Ordem do Juízo, de D. João III, cuja justificativa afirmava ser fruto “[...]do muito tempo que se gastava 

no ordenar e processar das demandas [...]”. Da nova ordem do juízo, de 5 de julho de 1526. In: LEÃO, Duarte 

Nunes. Leis extrauagantes / collegidas..., op. cit., 1569, f. 92r-99v. 
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proporcionava legitimidade a trâmites arraigados jurídica e culturalmente, contribuindo para os 

processos de construção de sua autoridade política.  

 

 

3.2.1.2 – Leis de regulamentação de órgãos e de oficiais da justiça 

 

As queixas sobre o comportamento prevaricador dos juízes e dos oficiais da justiça 

foram durante a Idade Média e o período moderno assunto de fontes diversas, como obras de 

teatro, composições satíricas, poemas e missivas. Sobre a questão, afirmava Garcia de Resende 

(1470-1536), famoso poeta e escrivão da fazenda ao tempo de D. João III, que “huo soo mao 

oficial/que haa em huma cidade/destrue há comunidade/vede bem se faram mal/muitos desta 

qualidade/Deos e el rey nõ sã servidos/hos povos sam destruydos/ha policia dammnada/ha 

republica roubada/e hos pobres oprimidos”.612 A fala desse autor apontava para os males 

advindos do mau comportamento dos oficiais da justiça, ressaltando as consequências dele para 

o serviço do rei e da república. 

Nesse contexto, é significativo o fato de a produção legislativa durante a regência de D. 

Catarina ter sido marcada por um conjunto de leis cuja matéria foi a regulamentação dos órgãos 

judiciais e a disciplina dos magistrados. Recaindo sobre aspectos corriqueiramente comentados 

pelas gentes, tinham por objetivo de antemão garantir a boa aplicação da lei e o funcionamento 

dos trâmites jurídicos; uniformizar a ação dos oficiais e evitar que interesses particulares se 

sobrepusessem ao bem público e ao poder real que lhes regulamentava. A preocupação, todavia, 

não era nova: desde o reinado de D. Afonso IV (1291-1357) a justiça e a elaboração de 

regimentos que a organizassem foi uma constante entre os monarcas, mas adquiriu, pelos 

desenvolvimentos ulteriores do estado, pelas particularidades de uma regência e pelo pouco 

tempo que essa durou, significados mais profundos. 

As leis elaboradas para maior controle dos oficiais da justiça entre 1557 e 1562 recaíram 

sobre o trabalho desenvolvido por servidores de hierarquias diferentes e em instituições com 

instâncias e alçadas diversas, como o chanceler-mor, os corregedores, os alcaides, os meirinhos, 

os procuradores, os juízes, os desembargadores da Casa da Suplicação e do Cível e do 

Desembargo do Paço, entre outros. De modo geral, constituíram-se de proibições, interditos, 

especificações e orientações sobre aspectos específicos de suas ocupações e informavam sobre 

a rede de poderes que estruturavam esses ofícios e que tinham como figura última o rei. 

 
612 RESENDE, Garcia. Miscellanea e variedade de Historias, costumes, casos, e cousas. Coimbra: França Amado, 

1917, p. 75.  
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Uma das primeiras leis elaboradas durante a regência com essa temática foi o Alvará em 

que se ordena com quem despachará o chanceler mor as glosas que fizer, de 28 de fevereiro 

de 1559.613 O chanceler-mor era figura central na burocracia régia, considerado o cargo de 

maior importância na justiça após o regedor, e deveria ser homem de boa linhagem e letrado, 

de acordo com as OM.614 Por ele passava uma série de atribuições burocráticas, como o exame 

de sentenças, despachos e decisões régias, consideradas pelo direito régio como segredos de 

justiça. Constantes advertências lhe eram feitas, caso do alvará em análise, que recuperava outro 

documento de D. João III, que por sua vez, era confirmação de  

 

 [...] hum alvará delRei seu avo”615 e que tinha como conteúdo a recomendação 

de que “[...]quando o chanceller moor tivesse duvida, em haver de passar pela 

chancelaria alguas provisões assinadas per sua alteza, de cousas despachadas 

pelos desembargadores do paço ou oper outros officiaes da corte, que per seu 

regimento havia de trazer ao dito senhor, que o chanceler moor as praticasse 

com os desembargadores do paço, para com eles verem se passaria.[...].616 

 

 

A insistência nessa advertência informava, como dito, acerca da relevância do cargo, da 

necessidade de reiterar seu conteúdo e o receio de não-observância por parte do chanceler-mor, 

aspectos importantes a serem retomados, sobretudo após nomeação recente do fidalgo da Casa 

Real e desembargador do Paço Simão da Cunha, em 10 de novembro de 1558617, três meses 

antes, portanto, de a lei ser recuperada. Adverti-lo significava evitar a duplicidade de erros e 

demais deturpações e inconvenientes que poderiam surgir no caso de esses documentos saírem 

da chancelaria e reforçar a centralidade do rei no âmbito jurídico. No que diz respeito a D. 

Catarina, a reprodução da lei a inseria finalmente na linha política dos reis anteriores, 

conferindo a ela o mesmo tipo de poder que seus antecessores tiveram, ao agir como eles e ao 

legislar como eles. Reforçar esse tipo de postura após o ingresso de um novo chanceler e no 

período de indefinição e fragilidade política que era a regência de uma rainha estrangeira era 

de fundamental importância para os imaginários políticos que lhe conferiam legitimidade. 

Os corregedores da Casa do Cível também foram alvo de disciplina por parte da regente. 

Em 17 de abril de 1559, saiu da chancelaria o Alvará em que se ordena que os corregedores do 

 
613 Alvará de 28 de fevereiro de 1559 em que se ordena com quem despachará o chanceler mor as glosas que fizer. 

In: LEÃO, Duarte Nunes. Leis extrauagantes / collegidas..., op. cit., 1569, f. 3r-4v. 
614 OM, Livro I, Título II, p. 33.  
615 O avô de D. João III era o Infante D. Fernando (1433-1470), Duque de Viseu que, como é sabido, não foi rei. 

É possível que a referência fosse então a D. Afonso V, irmão de D. Fernando ou a D. João II (1455-1495), 

predecessor de D. Manuel (1469-1521). 
616 Alvará de 28 de fevereiro de 1559 em que se ordena com quem despachará..., op. cit., 3r-4v. 
617 Alvará de nomeação de Simão Cunha para chanceler-mor do reino, de 10 de novembro de 1558. ANTT, 

Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 219r. 
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Cível de Lisboa não façam audiências em casas.618 O documento proibia a esses oficiais a 

realização de audiências na casa das partes conforme o costume até então, declarando como 

nulas as que fossem executadas desse modo, vulneráveis a particularismos e de tendências 

viciosas. O alvará estipulava ainda as regras para o cumprimento das audiências, bem como os 

dias e horários em que deveriam ocorrer, evitando que começassem de modo a terminarem à 

noite. Finalmente, prevenia os corregedores a respeito das pessoas a serem primeiramente 

citadas, devendo evitar aquelas cuja previsão da falta poderia inviabilizar o processo. 

O alvará alcançava o cerne das atribuições dos corregedores, responsáveis por inquirir 

sobre as justiças locais, defender a ordem pública e conhecer dos feitos dos juízes ordinários e 

dos agravos das decisões interlocutórias das justiças locais.619 Nomeados para intervirem na 

municipalidade por três anos, eram eles os responsáveis pela administração régia jurídica 

periférica, o que fazia com que a regulamentação de suas audiências implicasse intervenção e 

controle nos limites de alcance do sistema jurídico real. Desse modo, a lei de 1559 normatizava 

o funcionamento da Casa do Cível, ajustando as audiências que ali ocorriam a uma realidade 

na qual a justiça se tornava res publica e alcançava a essência da realidade jurídica, pelo menos 

no que diz respeito à maior cidade do reino. 

Além do chanceler-mor e dos corregedores da Casa do Cível, os escrivães também 

tiveram seu ofício atingido pelas leis durante a regência, sinalizando, conforme dissemos 

anteriormente, a transversalidade das mudanças feitas por D. Catarina. O Alvará ou provisão 

em que se ordena que não dem os escrivãos aos procuradores e inquirições para virem com 

embargos a serem abertas e publicadas e somente os termos delas,620 de 15 de julho de 1560, 

fazia referência a uma prática provavelmente cotidiana: o fato de os escrivães mostrarem aos 

procuradores dos réus ou de uma das partes os termos das inquirições feitas, adiantando 

informações e privilegiando a parte, ações essas que iam no sentido oposto aos princípios da 

justiça. 

O escrivão era o oficial indispensável para o andamento de todo o aparelho judicial e, 

além da incumbência de registro dos feitos, era encarregado de zelar pelo direito dos presos, 

acusando os procuradores de negligência caso esses não tivessem trazido os feitos e por requerer 

 
618 Alvará de 17 de abril de 1559 em que se ordena que os corregedores do Cível de Lisboa não façam audiências 

em casas e que façam mais uma audiência em cada semana no sábado, além das que faziam nas terças e quintas. 

In: LEÃO, Duarte Nunes. Leis extrauagantes / collegidas..., op. cit., 1569, f. 33v-33r. 
619 HESPANHA, Manuel. Às Vésperas do Leviathan: ..., op. cit., p. 200. 
620 Alvará ou Provisão de 15 de julho de 1560 em que se ordena que não dem os escrivãos aos procuradores as 

inquirições, para virem com embargos a serem abertas e publicadas e somente os termos delas. In: LEÃO, Duarte 

Nunes. Leis extrauagantes / collegidas..., op. cit., 1569, f. 55. 
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deles o despacho. Além disso, segundo as prescrições da OM,621 era de sua alçada ter 

conhecimento das testemunhas e intimá-las, solicitando dos juízes quando necessário, seu 

constrangimento. Esses oficiais tinham, pelas atribuições do cargo, contato privilegiado com o 

depoimento das testemunhas, fato que levava o alvará de 1560 a advertir que 

 

[...]quando os feitos estiverem me termos, para as partes virem com embargos 

aas inquirições serem abertas e publicadas, não sejam dadas aos procuradores 

as inquirições, para ver os termos delas, posto que queirão juar que não lerão 

os ditos das testemunhas e os terão em segredo. E serlheão somente dados os 

nomes das testemunhas com o traslado dos termos das ditas inquirições que 

os ditos procuradores pedirem, para virem com os ditos embargos.622 

 

Ao impedir que os procuradores vissem o conteúdo das inquirições, era resguardado o 

conteúdo do depoimento das testemunhas e os elementos que possivelmente conteriam, como 

o nome de outras pessoas envolvidas, informações e circunstâncias que poderiam alterar os 

rumos do processo. Portanto, normatizar sobre a questão era de importância fulcral para o bom 

andamento da justiça. Aqueles que não seguissem o prescrito, seriam punidos com a perda do 

ofício623 e com as penas para os oficiais que descobrissem segredos da justiça,624 como a 

impossibilidade de exercer outro ofício.625 A justiça era uma função régia e justa deveria ser 

sua conduta e sua governação, não admitindo erros nem arbitrariedades. Disciplinar o 

comportamento dos oficiais e adverti-los de eventuais irregularidades era, portanto, uma 

medida política.626  

A disciplina no exercício do cargo e a punição dos oficiais foi, como visto, uma 

preocupação ao longo dos cinco anos que a rainha foi regente. No entanto, a tônica em relação 

aos oficiais apresentou-se, por outro lado, na regulamentação dos órgãos nos quais se 

vinculavam e no cotidiano de trabalho. Exemplares nesse sentido foram dois alvarás já citados 

no tópico anterior: o Treslado do alvará do número de officiais e desembargadores que ha d 

aver na casa da suplicaçam 627 e o Treslado do alvará do número de officiais e 

desembargadores que ha d aver na casa do Cyuell 628, ambos publicados em 15 de março de 

 
621 OM, Livro I, Título XXXVI, p. 227-228. 
622 Alvará ou Provisão de 15 de julho de 1560 em que se ordena que não dem os escrivãos... op. cit. 
623 Ibid. 
624 A perda do ofício era uma das penas mais comuns no caso de oficiais da justiça que não agiam conforme o 

regimento de seus cargos. Desse modo, foi adotada para outras infrações praticadas por esses oficiais durante a 

Idade Média e Idade Moderna. Ver: GRAEL, Isabel. Das residências e outros actos de correição nas 

Ordenações Manuelinas. e-Slegal History Review, n. 22, Editorial IUSTEL, jan. 2016, p. 4. 
625 OM, Livro IV, Título LXXX, p. 240. 
626 GRAEL, Isabel. Das residências e outros actos de correição...op. cit., p. 5. 
627 ANTT, Manuscritos da Livraria 870, f. 74v. 
628 Ibid. 
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1561. De uma só vez, a rainha determinava a quantidade de oficiais para dois tribunais 

importantes do reino, demonstrando o controle sobre eles, mas também sobre a administração 

e aplicação da justiça.  

Para tanto, apontava os inconvenientes de não haver número certo de magistrados a 

desempenhar as funções – a julgar pelos argumentos, sucedia uma quantidade maior do que a 

necessária de oficiais que desempenham ofícios já ocupados, deixando outros descobertos – e 

determinava quantos chanceleres, regedores, desembargadores do agravo, desembargadores 

extravagantes e corregedores ali atuariam. Ao fazê-lo, ao mesmo tempo em que imprimia maior 

racionalidade aos despachos que ali eram realizados, frustrava esperanças e aspirações de 

juristas que buscavam na carreira um meio de ascensão social a qualquer custo. 

Organização maior teve o Desembargo do Paço, por meio de documento de 11 de maio 

de 1562 intitulado Regimento da casa do despacho dos Desembargadores do Paço629. Como 

vimos, esse tribunal era considerado o ápice do sistema judiciário e a organização de seu 

funcionamento foi um marco importante não apenas para o órgão – que em 1562 ainda não 

estava completamente regulamentado –, mas para a própria regência, tendo em vista o peso 

político que esse possuía na organização jurídica da época.  

A sistematização proposta era meticulosa, pronunciando-se sobre aspectos diversos, 

entre eles, a rotina de trabalho realizada no órgão. Sobre a questão, determinava o regimento 

que os desembargadores deveriam se reunir diariamente, com exceção de domingos e dias 

santos. Os despachos se iniciariam após os magistrados ouvirem missa – o que revelava a faceta 

sagrada imputada à justiça no período –, variando o horário de trabalho de acordo com a estação 

do ano. Disposta a carga horária, era regulamentada a distribuição do trabalho: às segundas e 

quintas-feiras, os desembargadores se ocupariam  das provisões feitas pelos escrivães das 

câmaras e comarcas de acordo com a ordem de chegada desses oficiais ao desembargo; às 

terças-feiras, despachariam os papéis das comarcas da Extremadura e da Beira; às quartas-

feiras, se ocupariam dos documentos relativos à provedoria-mor do reino; às sextas-feiras, 

despachariam as petições que ficaram por finalizar no dia que a elas foi definido pela manhã, 

estando o período vespertino reservado para caso a monarca “[...]pera com eles estar em 

despacho[...]”.630 Finalmente, aos sábados, voltavam sua atenção para as  demandas das 

comarcas de Entre Tejo, Odiana e Algarve e Entre Douro, Minho e Trás os Montes.  

 
629 Regimento da casa do despacho dos desembargadores do Paço, de 11 de maio de 1562. ANTT, Manuscritos da 

Livraria 870, f. 77v-78r. 
630 Ibid., f. 77r. 
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O regimento determinava que duas mesas de trabalho para despacho fossem feitas, uma 

com o escrivão das comarcas e provedoria e outra com o escrivão da mesa do despacho. Nas 

ocasiões em que o número de escrivães das comarcas presente fosse alto ou que trouxessem 

muitas demandas, estabelecia o regimento que apenas uma mesa fosse feita no dia destinado 

para a comarca de origem do escrivão. Determinava ainda que os desembargadores 

despachariam em sigilo e sem a interferência de pessoas de qualquer qualidade. Recados para 

os magistrados também estavam proibidos, embora os fidalgos e pessoas de qualidade 

pudessem trazer informações antes do início do despacho, o que revelava os privilégios 

nobiliárquicos desse grupo perante o tribunal. 

Desse conjunto de deliberações, observamos que o Regimento da casa do despacho dos 

Desembargadores do Paço tinha como objetivo a organização do trabalho dos 

desembargadores, sem interferência, portanto, nas questões jurídicas que diziam respeito ao 

despacho. O disposto no documento nos permite identificar a abrangência de suas 

competências, ao se pronunciar sobre despachos envolvendo as comarcas do reino, e 

evidenciava o interesse da rainha em não apenas estar presente, mas prever um dia específico 

para reunião com os desembargadores. 

O regimento aprovado durante a regência de D. Catarina impôs, conforme visto, uma 

agenda de trabalho ao órgão, ao definir seu funcionamento diário, os horários de despacho, a 

distribuição das demandas das diferentes comarcas e os dias de despacho que teria com os 

desembargadores. Definiu ainda a importância do sigilo na realização dos despachos, em busca 

de maior credibilidade, conjunto de medidas que fez com que ele se revestisse de caráter de 

conselho privado,631 aspecto importante considerando as críticas que a regente sofreu por não 

regulamentar o Conselho Régio, conforme vimos no capítulo anterior, pois servia como espécie 

de compensação frente as recusas da rainha em ampliar o número de privados para o conselho 

ou mesmo de regulamentá-lo. Seria essa uma resposta política àqueles que criticavam os rumos 

que ela imprimia às principais instâncias administrativas e jurídicas do reino? Se assim o era, 

seria suficiente para apaziguar as queixas dos grupos políticos do período e para o estado que 

cada vez mais se burocratizava? A julgar pela institucionalização cada vez maior dos dois 

órgãos na regência do Cardeal D. Henrique, entre 1563 e 1568, e no governo de D. Sebastião, 

parece que não. 

Ao analisar as leis publicadas durante a regência de D. Catarina para a área da Justiça, 

dois pontos são facilmente observados: a transversalidade das mudanças que indicavam e o 

 
631 CRUZ, Maria. As regências... op. cit., v. 1, p. 106. 



 

224 

 

caráter simbólico que possuíram. No que se refere ao primeiro ponto, verificamos que as leis 

propostas incidiram sobre oficiais que ocuparam cargos diversos na hierarquia como os 

escrivães, juízes, tabeliães, corregedores, desembargadores da Casa do Cível, da Suplicação e 

do Desembargo do Paço, o chanceler-mor e o procurador do rei. Desse modo, atravessaram 

toda a estrutura jurídica da época, característica considerável para uma regência que durou 

apenas cinco anos. Ao fazê-lo, a atividade legislativa de D. Catarina favoreceu o maior controle 

régio sobre o corpo jurídico, contribuindo, portanto, para os processos de centralização política 

que estavam em curso no reino português.  

Ao promover a celeridade dos processos, assegurar o direito às apelações e aos agravos, 

reforçar o direito régio, disciplinar os oficiais responsáveis pela justiça e organizar o trabalho 

nos grandes tribunais, D. Catarina dialogava, do ponto de vista simbólico, com o que era 

considerada a função maior do rei, ponto sob o qual recaía uma infinidade de discursos, como 

os espelhos, as arengas de cortes e os tratados jurídicos, políticos e morais. O rei virtuoso 

caracterizado por essa produção e representado nos imaginários sociais do período era justo, 

condescendente, reto, mantenedor e promotor da paz, o que implicava não apenas atos de 

benignidade, mas a aplicação rigorosa da lei, sob pena de ser acusado de tirano, arbitrário, 

intransigente e impiedoso. Portanto, zelar pela boa execução da Justiça colocava a rainha num 

patamar de autoridade política necessária para a governança, local esse onde seu gênero e seu 

parentesco com os Habsburgo eram neutralizados pela reta observância da justiça. Sobre 

qualquer impeditivo, impunha-se assim a imagem de uma rainha justa, virtude esperada dos 

monarcas. 

Todavia, a análise de sua atividade legislativa demanda também o questionamento das 

reações que esse tipo de normativa da rainha causou entre a nobreza e entre os letrados do 

período, para os quais, infelizmente, não encontramos documentação. De todo modo, salientar 

os discursos políticos que a monarca pretendia imprimir e comunicar não nos ausenta de pensar 

nas resistências ao seu poder que, se legítimo do ponto de vista formal, sofreu, como vimos ao 

final do capítulo anterior, oposições que contribuíram para que ela abandonasse a regência. 

 

 

3.2.2 Leis para a Fazenda  

 

Após a Justiça, a Fazenda configurou-se como uma das áreas centrais da governança 

régia. Por intermédio dela, arrecadavam-se os impostos; organizavam-se as rendas da Coroa e 
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as despesas públicas; administrava-se o reino; financiavam-se as navegações e a vigilância 

naval das fortalezas; garantia-se a política de mercês por meio dos padrões de tença, das 

doações, das titulações e dos ofícios; remuneravam-se os oficiais, realizavam-se as esmolas e 

custeava-se o funcionamento da Casa Real. Mantinha-se, em suma, a monarquia em sua 

configuração elementar. Essa realidade multiforme foi atravessada por uma questão de fundo 

desde o século XII: a necessidade de separação entre o que era de propriedade régia daquilo 

que era do reino.632 Tal necessidade esteve presente nas atribuições dos órgãos responsáveis, 

na legislação reguladora e mesmo no léxico utilizado para referir-se à Fazenda. Parte dessa 

indefinição provinha da perspectiva de que a riqueza do rei era indissociável da pertencente ao 

reino, decorrendo daí o papel desempenhado pela justiça nas questões financeiras, como a 

permanência de constrangimentos políticos e morais expressos, por exemplo, na busca por uma 

tributação justa e na justiça distributiva.633 

A estruturação das duas principais instituições financeiras e fiscais da administração 

contábil, a Vedoria da Fazenda e a Casa dos Contos, remonta ao século XIV. A primeira era 

responsável pela contabilidade da fazenda régia, isto é, as propriedades e os negócios do 

monarca, como tributos, foros e rendas. Centrava sua atuação nos vedores da fazenda, homens 

da alta nobreza, cujo trabalho era apoiado por almoxarifes e contadores fora da comarca de 

Lisboa. Já a Casa dos Contos era incumbida do registro dos proventos e fontes de receitas da 

Coroa e das despesas públicas e tinha como um dos seus principais oficiais os provedores, que 

fiscalizavam a atividade dos rendeiros, tesoureiros e recebedores das rendas e direitos 

públicos.634 Além dessas duas instituições, integrava a contabilidade do período a Casa dos 

Contos de Lisboa, responsável pela organização das contas da cidade, da navegação, do 

comércio e das expedições ultramarinas.  

No século XVI, com o paulatino processo de centralização política e com a amplitude 

alcançada pela expansão marítima, esses órgãos passaram por regulamentações, entre elas a 

reestruturação da Casa dos Contos, que passou em 1514 a Contos da Casa e Reino, com a união 

dos tesouros nacionais e da Casa Real, e a integração das treze contadorias regionais, o que 

 
632 CRUZ, Maria Leonor. A governação de D. João III: a Fazenda real e os seus vedores. Tese de doutoramento 

em Letras (História Moderna), apresentada à Universidade de Lisboa através da Faculdade de Letras. Lisboa: 

2009, p. 25. Disponível em: <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/585>. Acesso em: 25 out. 2019. 
633 HESPANHA, António. As finanças portuguesas nos séculos XVII e XVIII. Cadernos do Programa de Pós-

Graduação em Direito da UFRGS. v. 3, n. 2, Ano 2013, p. 4; 16. Disponível em: 

<https://seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/44292/28198>. Acesso em: 20 out. 2019. 
634 RAU, Virgínia. A Casa dos Contos. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006, p. 14. 
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permitiu maior fiscalização sobre a administração local.635 Outro conjunto importante de 

mudanças ocorreu com a elaboração dos Regimentos e Ordenações da Fazenda, de 17 de 

outubro de 1516,636 que sistematizou as normas para a contabilidade regional, por meio da 

definição mais precisa das atribuições dos almoxarifes, recebedores e contadores de comarca, 

e estruturou o trabalho da Vedoria da Fazenda,  a partir de então baseado em três vedores.  

Nesse contexto, era interesse da Coroa o fortalecimento de um poder capaz de ampliar 

a arrecadação, sobretudo em decorrência das dívidas oriundas da expansão marítima. Vale 

ressaltar que a monarquia se endividava desde D. Manuel, com os gastos vultosos oriundos da 

ocupação de fortalezas e da vigilância naval, em contraposição aos rendimentos insuficientes 

do negócio das especiarias. O equilíbrio das finanças do reino agravou-se com D. João III, 

obrigado a contrair despesas decorrentes do casamento de seu pai com D. Leonor, do seu 

próprio com D. Catarina, da sua irmã com o imperador Carlos V.  Os empréstimos em forma 

de letras de câmbio, feitos sobretudo na Antuérpia e nas feiras de Medina de Campo, e a venda 

dos padrões de juro a partir de 1528637também compunham o quadro.  

As crises econômicas de Portugal no período foram analisadas por vários historiadores, 

como Vitorino Magalhães Godinho, que apontou novos dados, como os desequilíbrios nas 

décadas de 150, 1530 e 1540, com duração média de cinco a sete anos cada638. Essas crises 

impactaram a economia, comprometeram o comércio de especiarias e condicionaram a 

circulação de mercadorias à entrada de concorrentes no mercado internacional, caso da 

Espanha.  

Tendo em vista a situação na qual o estado português se encontrava e o concomitante 

processo de centralização das receitas e despesas, a busca pelo aumento da arrecadação e o 

combate às práticas de aliciamento e corrupção exigiram constantes reformas na legislação. 

Nesse sentido, as leis que prescreviam o modo de funcionamento dessa área da governação 

continuaram a ser aperfeiçoadas durante o século XVI e tiveram lugar de relevo na produção 

legislativa de D. Catarina. Verificamos que as leis publicadas recaíram mais sobre a Fazenda 

real do que sobre a administração das despesas do estado.639 Em alguns casos a mesma 

 
635 PAIVA, André Filippe. Poder, Estado e Fiscalidade no Império Português. FACES DA HISTÓRIA, Assis-SP, 

v. 5, n. 1, jan.-jun. 2018, p. 132. Disponível em: 

<http://seer.assis.unesp.br/index.php/facesdahistoria/article/view/914>. Acesso em: 21 ago. 2019. 
636 Regimento e Ordenações da Fazenda. Lisboa: per Armão de Cãpos [sic], 1516. Disponível em: 

<http://purl.pt/14668>. Acesso em: 20 set. 2019. 
637 SERRÃO, Joaquim Veríssimo. História de Portugal. O século de ouro (1495-1580). Lisboa: Verbo, 1998, p. 

280-281. 
638 GODINHO, Vitorino. Ensaios sobre História de Portugal. Vol. II. Lisboa: Sá da Costa, 1968, p. 180. 
639 Entre as leis aprovadas por D. Catarina durante a regência, localizamos seis delas voltadas para a questão 

monetária e que discorrem especificamente sobre aspectos técnicos relacionados à cunhagem das moedas – de 
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normativa regulamentou tanto o patrimônio do rei quanto as despesas do reino e, face a essa 

situação, optamos por adotar como critério de análise não a área sobre a qual incidiu a lei, mas 

seu fim último. Desse modo, identificamos nas leis voltadas para a Fazenda elaboradas durante 

1557 e 1562 os seguintes objetivos: o combate às práticas de suborno, aliciamento e demais 

artimanhas cometidas pelos oficiais visando o enriquecimento pessoal; o aperfeiçoamento do 

trabalho desses oficiais com o propósito de aumentar a arrecadação fiscal; e, por fim, a reforma 

dos órgãos da Fazenda.  

 

 

3.2.2.1 Leis para a disciplinarização dos oficiais 

 

Assim como no caso da Justiça, uma das preocupações que norteou a burocratização 

dos oficiais da Fazenda foi o controle da sua atividade e sua disciplinarização. Se no primeiro 

caso eram necessários oficiais magistrados para a boa aplicação da lei, na Fazenda a presença 

de pessoal idôneo era imprescindível para a arrecadação das receitas. Sobre ambos se 

pronunciavam as OM,640 estabelecendo penas para aqueles que praticavam qualquer tipo de 

peitas, sendo punidos com o degredo para o além-mar e a perda do ofício.641  

As possibilidades de corrupção, sobretudo em cargos que lidavam com valores 

monetários, eram grandes e, a respeito da situação, D. Catarina se pronunciou elaborando leis 

com o objetivo de coibir certas práticas, sobretudo de almoxarifes, tesoureiros e recebedores, 

fundamentais para lidar com as crises econômicas que Portugal atravessava. Esses eram os 

oficiais na linha de frente da arrecadação, responsáveis pela cobrança dos direitos reais de 

gêneros variados nas comarcas – vinhos, azeites e panos, entre outros –; recebedores de 

impostos e responsáveis por receber, guardar e distribuir os valores auferidos.  

Entre as leis criadas com a finalidade de coagir seu comportamento estava a Ley que os 

tesoureyros, almoxarifes e recebedores nam cobrem conhecimentos das partes a que fizerem 

 
ouro, prata e cobre –, o peso que teriam e como deveriam circular. Apesar de também dizerem respeito às 

questões da Fazenda, não há no texto das leis nenhuma referência aos impactos na economia e, por isso, 

escolhemos não as abordar nessa investigação. A exceção é a Ley para tirar dinheyro fora do Reyno, de 1557, 

sob a qual nos debruçamos na segunda parte da análise. 
640 OM, Livro V, Título LIX, p. 198.  
641 O trabalho de Maria Leonor Garcia da Cruz realiza breve, mas profícuo levantamento sobre as fontes de direito 

que se pronunciaram acerca dos diferentes tipos de corrupção. Ver CRUZ, Maria Leonor. A governação de D. 

João III: a Fazenda real e os seus vedores. 2009. Tese (Doutorado em Letras - História Moderna), Faculdade de 

Letras, Universidade de Lisboa. Lisboa: 2009, p. 89-92. Disponível em: 

<https://repositorio.ul.pt/handle/10451/585>. Acesso em: 25 out. 2019. 
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pagamentos, de mais contia do que entam fizerem pagamento,642 datada de 25 de abril de 1558. 

Seu teor informava sobre a conduta dos oficiais de pagarem apenas fração das tenças, mercês e 

dívidas às partes e exigirem conhecimento – espécie de recibo – do valor total, dando, por fim, 

comprovantes da diferença entre o que foi pago e o que restou do valor a haver. Ao comunicar 

à parte o valor que ainda faltava por receber, almoxarifes, tesoureiros e recebedores abriam a 

possibilidade de subornos em benefício próprio. Sobre essa situação, declarava a rainha:  

 

ey por bem y mando que daqui em diante os ditos tesoureyros, almoxarifes, e 

recebedores quando fizerem algum pagamento de dinheyro aas partes que nam 

for todo o que ellas ouverem daver pollas provisões que tiverem, cobrem 

somente conhecimentos das ditas partes daquelas contias que lhe pagarem, 

feytos pelos escrivãos dos seus cargos, segundo ordenança, y nam recebem 

delas conhecimentos ao todo de toda a contia das ditas provisões pera lhe 

darem escritos da demasia que lhe ficam devendo, como o atee ora fizeram.643 

 

Nesse sentido, a normativa proibia a continuidade da prática, pois lesava 

simultaneamente a Fazenda real e a parte, ao respectivamente ser informada e informar do 

recebimento de um valor que não correspondia à realidade. No que diz respeito ao rei, o prejuízo 

era duplo, pois além do valor retirado da Fazenda real ser maior do que o repassado, colocava 

em causa a liberalidade régia, que prometia valores maiores que os correspondentes ao fruto de 

suas ações. A prática desses oficiais era antiga e remontava ao século XV: já nas cortes de 

Santarém, de 1451, D. Afonso V autorizava a punição dos oficiais que exigiam peitas aos 

beneficiados com mercês pecuniárias.644 Todavia, embora as solicitações feitas tenham sido 

inicialmente atendidas por esse monarca, foram depois revogadas nas cortes de 1495 em 

Lisboa,645 o que pode ser explicado parcialmente pela qualidade das pessoas que ocupavam 

esses cargos: os homens bons dos concelhos, a nobreza local e mesmo escudeiros e fidalgos da 

Casa Real, com quem o monarca possuía relações políticas.646  

A questão adentrou o século XVI e novas tentativas de regulamentação desses oficiais 

foram apresentadas, sugerindo um quadro multifacetado e repleto de continuidades e 

permanências composto pela insistência dessas práticas; do crescimento cada vez maior dos 

 
642 Ley que os tesoureyros, almoxarifes e recebedores nam cobrem conhecimentos das partes a que fizerem 

pagamentos, de mais contia do que entam fizerem pagamento, de 25 de abril de 1558. Disponível em: 

<http://purl.pt/21984>. Acesso em: 20 out. 2019. 
643 Ibid. 
644 SOUSA, Armindo de. As cortes medievais portuguesas: 1385-1490. 1990. Tese (Doutorado) - Faculdade de 

Letras, Universidade do Porto: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1990, v. II, p. 344. 
645 Idem, p. 361. 
646 DOMINGUEZ, Rodrigo. O Financiamento da Coroa Portuguesa nos finais da Idade Média: entre o “Africano” 

e o “Venturoso”. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Letras, Universidade do Porto, p. 185. Disponível 

em: < https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/72803>. Acesso em: 20 out. 2019. 
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mecanismos de controle da nobreza e das elites locais pelos monarcas por meio das mercês647 

e da necessidade de estreitar o controle no comportamento desses oficiais num período de 

dificuldades econômicas para garantia das mercês pecuniárias. Sob esse controle, o fato de a lei 

regulamentar que a partir de então todos os conhecimentos fossem passados pelos escrivães de 

cada um dos cargos citados no alvará implicava, por parte da Coroa, uma tentativa de maior 

fiscalização da ação dos tesoureiros, almoxarifes e recebedores, pois a ação deles ficava agora 

dependente dos conhecimentos elaborados por outro oficial. Além disso, ampliava as 

possibilidades de denúncia em caso de perpetuação das condutas condenadas pela lei. 

A despeito da aprovação da lei, o comportamento desses oficiais em relação à entrega 

das mercês, tenças e quitações de dívidas seguiu sendo controlado pela regente. Isso porque no 

final de 1558 outra lei visando normatizar o cotidiano de trabalho desses oficiais foi elaborada, 

a Ley sobre os tesoureiros, almoxarifes e recebedores, de 13 de dezembro de 1558.648 Nela, 

acentuava-se a vigilância sobre a conduta desses servidores da Fazenda real, proibindo que 

fossem compensados pelas partes com quantia correspondente aos quatro por cento do que 

entregavam as mesmas partes, prática prevista no já citado Regimento da Fazenda de 1516. A 

lei citava os muitos inconvenientes que desse expediente seguiam e, embora eles não fossem 

explicitados na redação da norma, podemos supor as brechas que proporcionavam, como o 

pagamento de porcentagem maior pela parte para agilizar o recebimento da graça real ou a 

possibilidade de o servidor cobrar taxa maior do que aquela prevista pelo regimento como forma 

de suborno. Por fim, citava ainda as penas imputadas àqueles que insistissem na prática: o 

pagamento do valor correspondente ao ofício, caso o exercesse em lugar de outrem, ou a perda 

do dito ofício.  

Nas duas leis analisadas, percebemos, de um lado, a continuidade das práticas dos 

oficiais citados pelas leis e de outro, o desejo de coação desses expedientes. Ao proibi-los, a 

rainha moralizava o comportamento dos oficiais régios da Fazenda, ao mesmo tempo em que 

impedia a sangria desnecessária dos cofres públicos, feita por recursos retirados para as mercês 

 
647 Mafalda Soares da Cunha e António Lozano apontam para o peso político das mercês no controle das elites 

locais, visto que eram concedidas pelo rei. A dependência das graças régias ampliou-se a partir de 1551, com a 

incorporação das três Ordens Militares de Avis, Cristo e Santiago à Coroa de Portugal, o que fez da concessão 

de hábitos e da outorga do título de cavaleiro a base da pirâmide nobiliárquica. Ver: CUNHA, Mafalda; 

LOZANO, António. Nobreza, elites eclesiásticas e governo local (Séculos XVI-XVII). In: FONSECA, Adão 

(coord.). Entre Portugal e Galiza (sécs. XI a XVII). Um olhar peninsular sobre uma região histórica. Porto: 

Fronteira do Caos Editores, 2014, p. 160; 163. 
648 Ley sobre os tesoureiros, almoxarifes e recebedores, de 13 de dezembro de 1558. Disponível em: 

<http://purl.pt/14725>. Acesso em: 19 set. 2019. 
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pecuniárias, mas que não alcançavam seu fim. A contenção de gastos, a ampliação das rendas 

da Fazenda real e o equilíbrio das contas motivaram também a criação de outras normativas.  

 

 

3.2.2.2 – Leis para ampliação das rendas da Fazenda real 

 

Além das medidas coibindo as condutas prejudiciais de tesoureiros, almoxarifes e 

recebedores, as leis para a Fazenda durante a regência de D. Catarina tiveram como objetivo 

ampliar as rendas, por intermédio da substituição de servidores, do aperfeiçoamento de suas 

atividades ou do aumento da rigidez em relação a prazos, pagamentos e condutas dos rendeiros 

da Coroa.  

Exemplar nesse sentido foi o Alvará de 30 de setembro de 1561, publicado na 

chancelaria-mor em 22 de novembro do mesmo ano, sobre o como se devem eleger e pôr os 

recebedores das sisas.649 (Anexo U) A sisa era um dos principais tributos pagos à Fazenda real, 

correspondendo a décima parte do que era comprado ou vendido – exceção feita para ouro, 

prata e pão. Porém, no governo de D. João III, foram convertidas numa renda fixa – processo 

conhecido como encabeçamento das sisas650 – mantida em torno de 200 contos, conversão 

realizada a pedido das cortes de Torres Novas, que ocorreram em 1525. No entanto, devido às 

dificuldades na implementação das sisas encabeçadas, o rei retornou em 1538 ao modelo de 

cobrança anterior, medida que durou menos de trinta anos, sendo novamente implementado o 

encabeçamento em 1564.651 É importante ressaltar que, a despeito desse vai e vem no tipo de 

cobrança das sisas, a arrecadação de uma taxa fixa nunca se concretizou integralmente em todo 

o reino. 

A dificuldade na arrecadação das sisas era anterior ao século XV e foi agravada no 

período em estudo pela existência de recebedores rameiros, isto é, que não se fixavam no lugar, 

e que, por isso, não arrecadavam as sisas ou as arrecadavam e não as repassavam aos tesoureiros 

e almoxarifes. Perante essa situação, o alvará era peremptório ao afirmar a necessidade da 

extinção dos recebedores rameiros, estabelecendo o prazo de dois meses para que eleições nos 

concelhos fossem feitas com o objetivo de substituição desses oficiais. Sobre a eleição, 

 
649 Alvará de 30 de setembro de 1561, publicado na chancelaria-mor em 22 de novembro do mesmo ano, sobre o 

como se devem eleger e pôr os recebedores das sisas. ANTT, Suplemento de Cortes, Livro de Registo da Câmara 

de Santarém, Maço 3, n. 02, f. 148v-150r. 
650 Nem todas as cidades e vilas aderiram ao encabeçamento, visto que os dados dão conta de 234 contratos 

celebrados entre o rei e o os povos. Ver: MAGALHÃES, Joaquim Romero. Concelhos e organização municipal 

na época moderna: Miunças 1. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, p. 15. 
651 Ibid. 
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determinava que nas cidades, vilas e lugares onde os rameiros atuassem fossem escolhidos 

quatro homens abastados de fazenda para a função, responsáveis a partir de então pela 

arrecadação das sisas. 

Sobre esses homens eleitos recaíram obrigações fiscais de relevo, com possibilidade 

inclusive do comprometimento de suas fazendas ou dos bens dos oficiais do concelho. Isso 

porque, de acordo com a lei que acompanhamos, caso os recebedores 

 

[...] não entregarem ou por sua culpa deixarem de receber [...] e não sendo as 

ditas pessoais taes [abastadas] e nam se achando por seus bens o que asy 

receberem e de que nam derem comta com emtregua ou que por sua culpa 

deixarem de receber se arrecadara por sua fazenda deles ditos juízes 

vereadores e procurador [...].652 

 

 

No fragmento acima, percebemos a urgência no recebimento das sisas que, caso não 

cobradas devidamente, seriam descontadas dos bens dos próprios recebedores ou, no pior dos 

casos, dos representantes das câmaras locais. A lei previa que, caso os eleitos para o cargo 

quisessem recusar a eleição, poderiam solicitá-lo no prazo de dez dias por meio de documento 

assinado pelos juízes e oficiais e endereçado ao contador da comarca, que deveria levar 

despacho do caso até trinta dias após a eleição para o provedor, juiz de fora ou corregedor, a 

depender da proximidade física do oficial hierarquicamente superior.  

A declaração de recusa dos eleitos, a realização de nova eleição e a aprovação dos novos 

recebedores pelo corregedor deveriam ser finalizadas até janeiro do ano seguinte. 

Considerando, portanto, que a data original do alvará é de 30 de setembro de 1561, que ele foi 

publicado na chancelaria em 22 de novembro do mesmo ano e que o prazo estabelecido para 

efetivação dos novos recebedores no ofício era final de janeiro do ano seguinte, verificamos, 

novamente, a urgência na arrecadação das sisas, expressa no caso pela rapidez com que os 

oficiais responsáveis por ela deveriam estar eleitos. A respeito do modo como o cargo seria 

ocupado, o alvará determinava o sistema de pelouros para o exercício anual no cargo e previa 

ainda situações passíveis de ausência dos recebedores, como doenças ou impedimentos de outra 

natureza. Nessas situações, o próximo oficial deveria ocupar o cargo com antecedência de modo 

que “aja sempre quem receba o rendimento das sisas”.653  

O fato de a lei onerar diretamente a fazenda dos recebedores ou dos oficiais das câmaras 

em caso de não arrecadação das sisas sinalizava para a já conhecida insatisfação compartilhada 

 
652 Alvará de 30 de setembro..., op. cit., f. 148r-149v. 
653 Ibid., f. 149r. 
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pela existência do tributo. Daí, portanto, penalizar os mais abastados caso a cobrança não fosse 

executada, o que não apenas apontava para o citado descontentamento, mas também produzia 

tensões sociais que resultavam em discussões e queixas nas reuniões de cortes.  

Do ponto de vista econômico, a rigidez da legislação relacionava-se com o fato de as 

sisas significarem uma fonte de renda fixa e estável, correspondendo a aproximadamente 75% 

da arrecadação da Fazenda real.654 Sua importância era redimensionada no período ao 

ponderarmos a respeito do contexto de dificuldades econômicas da Fazenda real e dos 

consequentes empréstimos a juros contratados que precisavam ser quitados e preferencialmente 

não renovados. Era, por fim, o que ressaltava a carta do arcebispo de Braga logo no início da 

regência da rainha, aconselhando-a que deveria se “[...] achar allgun meo para se não tomar 

dinheiro a cambio, [para que] a fazemda d’el Rey nosso Senhor poderya por se em ordem 

[...]”.655 O testemunho do clérigo, era, portanto, revelador das urgências que D. Catarina deveria 

enfrentar. 

Com objetivo semelhante – o de aperfeiçoar a arrecadação das rendas reais – uma lei 

anterior à dos recebedores já havia sido elaborada, a Ley dos rendeyros, publicada na 

chancelaria em 15 de setembro de 1557.656 Os rendeiros eram particulares que realizavam o 

arrendamento prévio dos tributos, sobretudo das sisas, por meio de lances pagos em valor 

parcelado à Fazenda real. O arrendamento era um modo de antecipar aos cofres régios o valor 

do imposto. Para a Fazenda real, era um meio de assegurar a arrecadação de valores fixos e 

evitar a vulnerabilidade advinda da eficiência da cobrança dos impostos. Para o rendeiro 

significava a possibilidade de arrecadar as sisas e de proventos, caso o valor recebido 

arrecadado fosse maior do que o arremate pago inicialmente.  

Esse tipo de expediente era estabelecido entre a Coroa e particulares e tinha como base 

jurídica a instituição da regalia, ou seja, o arrendamento dos direitos do rei a terceiros mediante 

acordo prévio. A partir do estabelecimento do acordo, os rendeiros passavam a atuar muitas 

vezes em conjunto com oficiais régios, como os almoxarifes, os recebedores, os provedores e 

os tesoureiros, o que ocorreu pelo menos desde o século XIV. A importância dos rendeiros – 

 
654 CRUZ, Maria Leonor. A ‘sisa’, primeiro imposto geral e permanente em Portugal e as tensões de uma 

sociedade pouco conhecida. Relatório de pós-doutorado apresentado ao Programa de Estudos Avançados da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2014. Disponível em: 

<https://bit.ly/327gVVB>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
655 Carta do arcebispo de Braga para a rainha D. Catarina, 14 de julho de 1557. ANTT, CC, Parte 1, Maço 101, 

Doc. 79. Uma transcrição da carta está disponível em CRUZ, Maria do Rosário. As regências na menoridade... 

op. cit..., v. II, p. 349-351. 
656 Ley dos rendeiros, de 15 de setembro de 1557. Disponível em: < http://purl.pt/21781>. Acesso em: 20 ago. 

2019. 

http://purl.pt/21781
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tanto no processo de arrecadação em si, quanto nos valores administrados pela Coroa – fez com 

que esses sujeitos cometessem excessos no exercício de suas atribuições, como o suborno de 

procuradores e oficiais com o objetivo de aumentar seus lucros ou a cobrança de rendas não 

arrendadas.657 

Além desse tipo de abuso, a Ley dos Rendeyros denunciava as delongas utilizadas para 

não pagarem as quantias devidas aos cofres régios estabelecidas em contratos e arrendamentos 

e os transtornos causados pela situação, que, a julgar pela importância que desempenhavam, 

resultava na não arrecadação anual dos impostos. Sobre a questão, queixou-se D. António de 

Ataíde, o conde da Castanheira à época de D. João III, afirmando que os rendeiros, ao adotarem 

esse tipo de procedimento, impediam a Fazenda Real de recolherem os rendimentos. Escrito 

quatro anos antes da elaboração dessa lei, em 15 de junho de 1553,658 o comentário ao monarca 

afirmava que “[...] dos rendeiros ha hy neçesidade mas não ha deles a custa da fazemda de vossa 

alteza e do que não paguão, adquirem honras e mercês e escandalizão a gemte E embaração as 

comçiemçias das pessoas que lhos hão”.659 Ainda segundo D. António de Ataíde, “[...] muitos 

se fazem Remdeiros porque o ganho he pera eles e a perda paguam-na muito mmall E os que 

ate gora Aremdavão as Remdas de vossa alteza poucas Vezes pagauão a perda [...]”.660 O conde 

era observador privilegiado por ser vedor da Fazenda e seu comentário era um testemunho da 

gravidade da questão ao apontar como muitos rendeiros beneficiavam-se da sua posição, 

auferiam os lucros quando a arrecadação era maior que o valor arrematado por eles, mas não 

acertavam seus prejuízos caso o contrário ocorresse. 

Perante esse estado de coisas, afirmava a lei que os rendeiros, de qualquer condição que 

fossem – expressão que incluía a fidalguia e os grandes do reino –, que não efetuassem o 

pagamento no tempo devido nem dessem penhores de ouro ou prata no valor das dívidas no 

prazo de dez dias seriam presos, sem direito a embargos ou suspeições. Embora a lei regulasse 

uma realidade penosa à Fazenda, afirmava que as sanções só valeriam para os contratos 

assinados a partir de sua publicação. De toda forma, indicava a preocupação de D. Catarina em 

remediar a situação e, do ponto de vista político, acatar os conselhos dos principais do reino a 

respeito da administração da Fazenda régia, como D. António de Ataíde. 

 
657 BARROS, Henrique da Gama. História da Administração Pública em Portugal nos Séculos XII a XV. 2a. edição 

dirigida por Torquato de Sousa Soares. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1945, t. IX, p. 468-469. 
658 ANTT, Miscelâneas Manuscritas de Nossa Senhora da Graça, t. IV. “Documentos Vários”, f. 33v-48v. O 

documento foi transcrito por Maria Leonor da Cruz em sua tese de doutorado. Ver: CRUZ, Maria Leonor. A 

governação de D. João III... op. cit., p. 349-364. 
659 Apud CRUZ, Maria Leonor. A governação de..., op. cit., p. 289.  
660 Ibid., p. 282. 
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A vigilância maior em relação ao cotidiano dos oficiais da Fazenda real e os dos Contos 

do Reino e Casa também norteou as medidas tomadas pela rainha durante a regência. Esse foi 

o caso do Alvará sobre certas cousas que tocam à fazenda del Rey nosso senhor, de 16 de 

dezembro de 1560,661 que visava regular a conduta dos contadores das comarcas. Embora o 

título fizesse referência à Fazenda real, seu conteúdo demonstra que tratava de normativa que 

dispunha também sobre os Contos do Reino e Casa, num exemplo da confusão entre patrimônio 

particular do rei e público do reino, a qual fizemos referência.  

Nesse alvará afirmava-se a necessidade e a importância de que os contadores enviassem 

no tempo devido662 o valor arrecadado por almoxarifes e tesoureiros aos contos régios. O alvará 

acusava os contadores de atraso no repasse das rendas e displicência na cobrança dos 

almoxarifes, o que implicava um efeito dominó, visto que comprometia a cota dos 

assentamentos dos tesoureiros – que se viam obrigados a contratarem empréstimos –; 

prejudicava o pagamento das partes desembargadas nas rendas e, por fim, estimulava a 

negligência dos almoxarifes, que gastavam as rendas recebidas e, sem ter como pagar, vendiam 

suas fazendas. Para a rainha e o grupo de juristas que a acompanhou na elaboração de suas leis, 

a responsabilidade principal recaía sobre o contador, que não era devidamente penalizado pelo 

regimento manuelino. Para solucionar a questão, determinava o alvará:  

 

[..]que daqui em diante os ditos almoxarifes e oficiais não paguem em cada hu 

anno o derradeyro quoartel delle aos ditos contadores, nem nenhum outro 

quoartel dos annos seguintes sem certidão do contador moor, de como o dito 

contador tem enviado aos ditos contos todas as contas de suas comarcas, de 

que ate entam foy chegado o tempo de serem enviadas conforme ao dito 

regimento e assi se faraa sempre no derradeyro quoartel de cada hu anno y 

mando aos contadores dos ditos contos que não levem em despesa o dito 

mantimento pela dita maneyra aos ditos almoxarifes sem as ditas certidões 

sopena de pagarem em dobro o que montar no dito quoartel.663 

 

A partir de então, sob o ofício do contador da comarca recairiam a fiscalização dos 

oficiais superiores e subalternos, respectivamente o contador-mor e os almoxarifes. Isso porque, 

conforme trecho acima, os contadores não receberiam dos almoxarifes o quartel de seus 

 
661 Alvará sobre certas cousas que tocam à fazenda del Rey nosso senhor, de 16 de dezembro de 1560. Disponível 

em: <http://purl.pt/14710>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
662 O capítulo XXXI do Regimento da Fazenda de 1516 estipulava períodos específicos para que os contadores 

fossem prestar contas ao contador-mor, para que “nom venham todos juntos y possam ser milhor despachados”, 

mas sempre a cada dois anos e no primeiro dia do mês a eles reservado. Desse modo, os contadores de Santarém, 

Leiria, Alemquer e Setubal deveriam comparecer em maio; os de Évora, Beja, Coimbra, Viseu e da Guarda em 

junho, e o do Algarve e das comarcas de Porto, Guimarães e Torre de Belém em julho. Considerando que o 

número de comarcas aumentou durante o governo de D. João III, essa divisão deve ter sido diferente durante a 

regência de D. Catarina. Regimento e Ordenações da Fazenda..., op. cit., f. 14v-14r. 
663 Alvará sobre certas cousas que tocam à fazenda del Rey..., op. cit., f. 1v. 
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mantimentos caso não tivessem comprovado, por certidão do contador-mor, o repasse das 

contas das comarcas ao longo do ano. Se não comprovassem a transferência dos recursos, 

perderiam definitivamente seu quartel e, se o recebessem mesmo sem comprovação, pagariam 

o dobro do valor correspondente como punição. 

Observamos, portanto, uma conduta de maior severidade em relação aos contadores que, 

a partir de então teriam seus rendimentos comprometidos, caso não agissem conforme o que foi 

determinado pela legislação. O alvará ia além, exigindo que a partir de janeiro de 1561 o 

pagamento dos contadores fosse registrado no caderno dos arrendamentos disponível nos 

almoxarifados e nas folhas de assentamentos fornecidos anualmente aos almoxarifes pela 

Fazenda real, com especificação de que os mantimentos foram pagos a partir do conhecimento 

da certidão do contador-mor.  

Com o objetivo de fiscalizar ainda mais o trabalho dos contadores, a rainha determinava 

que em cada uma das comarcas do reino deveria ter um livro de receitas numerado e assinado 

pelo próprio contador e sob guarda do porteiro dos contos. Nele seriam registrados pelos 

escrivães dos contos, e confirmados pelos porteiros dos contos das comarcas, as fianças e 

almoxarifados que os contadores deveriam receber dos almoxarifes de suas comarcas antes de 

tomarem posse no cargo. A medida implicava nova fiscalização da atividade dos contadores 

das comarcas, mas também dos almoxarifes, que ingressariam no cargo com os repasses que 

deviam já preestabelecidos, impedindo, portanto, conluios e tramoias entre contadores e 

almoxarifes. Também nesse livro deveriam estar registradas as posses e fazendas dos 

contadores, para que, caso não recolhessem as fianças dos almoxarifes, fossem retirados de seus 

bens os valores devidos, medida essa inclusive já proposta pelo regimento de 1516.664 

Para garantir o registro das fianças e dos almoxarifados devidos ao contador, o alvará 

determinava que o almoxarife não repassasse os mantimentos dos escrivães dos contos se esse 

oficial não cumprisse com a prescrição devida ao cargo. Os próprios almoxarifes também eram 

fiscalizados, dessa vez pelos escrivães dos almoxarifados, que do mesmo modo que os dos 

contos, deveriam manter livro de registros com as fianças que os almoxarifes tomavam dos 

rendeiros com certidão dos contadores das comarcas, sob pena de não receberem seus 

mantimentos desses contadores.   

Finalmente, o alvará advertia os vedores da Fazenda, lembrando-os que os mantimentos 

desses oficiais seriam pagos com as certidões e declarações do contador-mor a respeito do 

expediente de contadores das comarcas e almoxarifes. Ressaltava ainda, aos escrivães da 

 
664 Regimento e Ordenações da Fazenda... op. cit., f. 7v. 
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Fazenda, a importância de que as folhas dos assentamentos fornecidos pela Fazenda fossem 

numeradas, evitando instrumentos avulsos que poderiam se perder ou dificultar a identificação 

dos fiadores e rendeiros que deviam à Fazenda.  

Observamos assim a existência de uma lei que buscou regular, fiscalizar e instruir 

oficiais de três instâncias diferentes, percorrendo a administração central (Vedoria da Fazenda 

e Contos do Reino e Casa); as comarcas e os almoxarifados. Com isso, estabelecia-se uma rede 

de fiscalização mútua entre os oficiais regionais supervisionada pelo contador-mor e que 

incidia, em caso de não cumprimento, nos rendimentos dos próprios servidores, resguardando 

– ao menos teoricamente – o repasse da arrecadação da esfera regional para a central, tanto no 

que dizia respeito ao patrimônio régio quanto ao do reino.  

Com o objetivo de ampliar ou manter o tesouro da Fazenda, também foi elaborada a Ley 

pera tirar dinheyro fora do Reyno, de outubro de 1557.665 O objetivo era explícito, o de evitar 

que ouro e prata amoedados ou por amoedar fossem retirados do reino. Aqueles que o fizessem 

ou contribuíssem para sua realização, independente das condições ou qualidade, seriam punidos 

com a perda dos bens e fazenda e pena de morte. Com a medida, a rainha evitava a saída e o 

desfalque das riquezas do reino por meio de transações que escapavam ao controle régio, o que 

poderia ter consequências graves para a Fazenda.  

A lei deveria entrar em rigor a partir de setembro do ano seguinte, isso é, 1558, pois 

levava em consideração as moedas que poderiam sair de Portugal em decorrência da atividade 

dos comerciantes que traziam trigo e pão ao reino. Porém, essas seriam devidamente 

fiscalizadas por Manuel de Almeida, fidalgo da Casa Real e corregedor do crime da cidade de 

Lisboa. Findado o tempo estipulado pela rainha, a evasão das moedas estava definitivamente 

proibida. Ao estipular prazo para a lei vigorar, a regente considerava a situação preocupante do 

reino, sobretudo devido à quase paralização da agricultura, mal paga e com impostos 

excessivos. Essa conjuntura fez com que muitos buscassem o enriquecimento no ultramar, o 

que, significou, em conjunto com a fuga dos mouros e judeus que antes se dedicavam à 

agricultura para escapar da Inquisição, uma redução drástica do número de pessoas que se 

dedicavam a essa atividade666. De todo modo, a política adotada por D. Catarina a respeito das 

moedas era representativa da importância dada no período aos metais preciosos, considerados 

fontes de riqueza, e foi posteriormente incorporada às Ordenações Filipinas. 

 
665 Ley pera tirar dinheyro fora do Reyno, de 19 de outubro de 1557. Disponível em: <http://purl.pt/21857>. Acesso 

em: 20 out. 2019. 
666 MAGRO, F. Problemas económicos e monetários no reinado de D. Sebastião. In: Colóquio O Sebastianismo: 

Política, doutrina e mito (Sécs. XVI-XIX). Lisboa: Academia Portuguesa de História, 2004, p. 203. 
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As leis analisadas são apenas uma amostra das preocupações durante a regência de D. 

Catarina com a Fazenda e com a arrecadação de tributos. Como visto, elas regulamentavam o 

cotidiano de oficiais de instâncias diversas da Fazenda, iniciando na base da arrecadação fiscal 

(almoxarifes, tesoureiros e recebedores, passando pelos contadores das comarcas e alcançando 

os vedores da Fazenda. Além disso, reforçava a necessidade dos registros e da burocracia, 

coibia atitudes de corrupção e, por fim, impedia que esses recursos, uma vez amoedados ou por 

amoedar, saíssem do reino, o que configurava proteção última ao tesouro régio. 

Tais medidas tinham como objetivo, como vimos, o equilíbrio das contas públicas; o 

aumento da arrecadação de tributos já previstos, como as sisas; o controle da distribuição das 

mercês pecuniárias e a manutenção do dinheiro no reino. Eram providências urgentes a serem 

tomadas, considerando a crise econômica pela qual o reino passava, para assim diminuir os 

juros dos empréstimos a câmbios, mas também a salvaguarda da manutenção das necessidades 

econômicas da pessoa real; das relações políticas baseadas na graça, na doação de mercês, 

títulos e ofícios, estabelecidas pelo rei. Portanto, era interesse que a situação fosse alterada não 

apenas para a Fazenda real, mas para as contas do reino e mesmo para a manutenção da 

monarquia polissinodal do período  

Ao aprovar leis com esse perfil, D. Catarina, ao mesmo tempo, atentava-se para os 

interesses e necessidades do reino e atendia aos conselhos dos grandes no reino. Sua atividade 

legislativa contribuía, portanto, para a consolidação dos imaginários a seu respeito como uma 

rainha justa, sábia e ciente das demandas governamentais. Por outro lado, acirrava conflitos e 

disputas regionais e contrariava interesses políticos e econômicos, atraindo descontentamentos 

muitas vezes difíceis de contornar por uma regente acusada de castelhanismo, de concentração 

de poderes e de não regulamentar o Conselho de Estado.  

 

 

3.2.2.3 – Reforma dos órgãos da Fazenda 

 

Ponto importante a ser considerado na legislação sobre a Fazenda sancionada por D. 

Catarina diz respeito à reforma dos órgãos. Nesse sentido, uma das ações centrais da rainha foi 

a união dos Contos do Reino e Casa aos Contos de Lisboa, comunicada por alvará de 1 de abril 

de 1560.667 A medida implicava uma reestruturação financeira de grande porte, envolvia 

 
667 Alvará de nomeação de Francisco de Barros de Paiva para o ofício de contador-mor dos Contos do Reino e 

Casa. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, livro 4, f. 70v-70r. 
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instâncias e oficiais e alterava a dinâmica organizacional das contas públicas. Sobre a questão, 

afirmava a rainha:  

 

[...]por o asy aver por meu servjço e milhor despacho das partes que os comtos 

desta cidade de Lixboa se ajumtem aos comtos do rreyno e casa e que asy 

jumtos rresydão e estem na dita cidade de Lixboa e aja nolles hu contador mor 

que conheça jumtamente das cousas que conhecia o provedor mor dos ditos 

comtos do rreyno he casa e o contador mooor da dita cydade [...].668 

 

A unificação dos dois órgãos significou a criação de um organismo centralizador e 

simultaneamente fiscalizador de toda a contabilidade pública do reino ao congregar num só 

órgão a administração das receitas, despesas e rendimentos da Coroa – incluindo aí as despesas 

públicas –; da Casa Real;  da cidade de Lisboa e as que antes ficavam sob responsabilidade dos 

Casa dos Contos de Lisboa, isto é, os custos com a navegação, o comércio e as expedições 

ultramarinas. A medida significou também a união administrativa dos dois órgãos, presididos 

a partir de então por apenas um oficial e para o cargo foi nomeado Francisco de Barros Paiva, 

fidalgo da Casa Real e à época contador-mor dos Contos do Reino e Casa.  

O aumento dos gastos e da contabilidade proveniente da expansão marítima teria sido a 

razão predominante para essa unificação, que teve como um de seus objetivos ampliar a 

comunicação entre as diferentes instâncias de administração financeira e controle fiscal. Isso 

porque a dinâmica proposta por D. Manuel em 1516 se revelava ultrapassada após o 

crescimento dos negócios na Índia, sobretudo nas décadas de 1520 e 1530. Prelúdio dessa 

unificação foram duas mudanças propostas por D. João III em relação à contabilidade real. Na 

primeira delas, datada de 1534, o monarca passou para os provedores dos Contos do Reino e 

Casa a verificação das contas da Fazenda régia, feitas até então por tesoureiros reais, feitores e 

almoxarifes.669 Na segunda, em 1545, as alterações atingiram o governo das finanças reais na 

Índia e consistiram no desdobramento das competências de responsabilidade do vedor da 

fazenda entre três oficiais, o que resultou na constituição de um vedor do governo, um vedor da 

Casa dos Contos e um vedor das fortalezas.670  

A partir de então, a contabilidade dos Contos de Lisboa foi incorporada aos Contos do 

Reino e Casa e foi executada de acordo com a dinâmica estabelecida no Regimento da Fazenda 

de 1516, que criou o órgão. Além disso, as petições de descontos e incertezas em relação às 

 
668 Ibid., f. 70v. 
669 RAU, Virgínia. A Casa dos Contos... op. cit., p. 74. 
670 MIRANDA, Susana. A administração da Fazenda no Estado da Índia (1545-1560): vedores da Fazenda e Casa 

dos Contos. D. João III e o Império. Actas do Congresso Internacional comemorativo do seu nascimento. Lisboa: 

CHAM, 2004, p. 325. 
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dívidas colocadas pelos contadores e provedores, anteriormente despachadas pela Vedoria da 

Fazenda, passaram para a responsabilidade dos Contos do Reino e Casa e deveriam ser 

executadas pelo vedor responsável pelos Contos, juntamente com o contador-mor e outros 

oficiais. Percebemos, portanto, uma centralização das atividades de contabilidade nos Contos 

do Reino, que aglutinaram os negócios da Casa dos Contos.671  

De todo modo, a junção desses dois órgãos significou, como dito, a reestruturação de 

ambos, processo que teve início, pelo menos do ponto de vista jurídico, com a Provisão do 

número dos oficiais dos contos do reino e casa e provedores das contas e “ementas”, datado 

de 19 de agosto de 1561.672(Anexo T) Nele, a rainha fazia referência à junção dos órgãos e 

afirmava que disso resultou um excesso de contadores e escrivães necessários ao funcionamento 

da nova instituição. Com base na situação, determinava que “[...] na ditta casa aja daqui em 

diante os seis provedores que agora ha e dezaseis contadores e vinte escrivães somente dos que 

ora ha, do qual numero nam passarão os ditos provedores, contadores e escrivães [...]”.673  

A rainha apresentava uma limitação na quantidade dos oficiais a serviço do novo órgão, 

mantendo o número de provedores, mas reduzindo futuramente o número de contadores e 

escrivães, provavelmente para imprimir maior agilidade nos trâmites burocráticos da casa. 

Além disso, era contumaz em afirmar que não haveria mais provimento para tais cargos 

enquanto estivessem “cheos”, exceto em caso de provimento com alvará cujo texto fizesse 

“[...]expressa menção que aja o ditto officio sem embargo deste alvará[...]”. 

O documento ainda propunha uma dinâmica de trabalho para os provedores, os quais se 

dividiram em dois grupos: o primeiro composto por quatro provedores e responsáveis por 

confirmar os registros de compra e venda do que estava por ser registrado, enquanto os outros 

dois se responsabilizariam pela conferência das ementas já realizadas. A divisão era temporária 

– provavelmente por conta da unificação dos órgãos – e deveria manter-se até que todas as 

ementas fossem vistas, ficando então os seis provedores responsáveis pela conferência das 

novas ementas. D. Catarina estabelecia, portanto, um método de trabalho que revisasse, 

unificasse e colocasse ao conhecimento dos seis provedores as ementas anteriores e as futuras 

da casa.  

Em relação aos demais funcionários, o documento afirmava que os dezesseis contadores 

e os vinte escrivães mantidos de forma definitiva na casa deveriam se responsabilizar pelas 

 
671 RAU, Virgínia. A Casa dos Contos... op. cit., p. 82. 
672 Provisão do número dos oficiais dos contos do reino e casa e provedores das contas e “ementas”, de 19 de 

agosto de 1561. Biblioteca da Ajuda, Códice 44-XIII-59, f. 25r-26r. 
673 Ibid., f. 26v. 
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contas, as quais seriam repartidas entre eles segundo a decisão do contador-mor. Esse oficial 

também ficaria responsável por dar ordens aos demais contadores e escrivães até o vencimento 

de seus ordenados e provisão em outros cargos.674 Ao prever a provisão desses servidores em 

outros cargos a rainha, simultaneamente resguardava o ofício deles, ao mesmo tempo que 

legitimava sua ação de corte de oficiais na casa, centralizando o controle das contas públicas 

não apenas em um só órgão, mas também nas mãos de uma quantidade menor de servidores. 

Desse modo, alinhava-se ao movimento de centralização política e modernização do estado em 

curso no período e intensificadas nos séculos seguintes. 

Outra modificação de monta proposta por D. Catarina aos órgãos da Fazenda foi 

expressa por meio de um novo Regimento da Fazenda. Redigido pouco antes da junção da 

Contos do Reino e Casa com os Contos de Lisboa, em março de 1560, esse documento não teve 

publicação imediata e dele subsistiram apenas alguns apontamentos, trabalhados 

historiograficamente por Virginia Rau675 e por Maria Leonor da Cruz676, que questionam se ele 

chegou de fato a entrar em vigor.  

Do mesmo modo que o proposto para o Desembargo do Paço, o Regimento da Fazenda 

dispunha mudanças na dinâmica no cotidiano dos vedores da Fazenda, dos juízes, provedores 

e escrivães, criando uma agenda de trabalho a ser cumprida semanalmente. Desse modo, 

estabeleceu três dias específicos para o despacho das questões da Fazenda real (segundas; 

quartas e sextas-feiras) e outros três dias para o despacho das petições das partes e dos feitos 

(terças; quintas-feiras e sábados). No despacho das petições e partes, recomendava a presença 

constante de dois juízes e três desembargadores. 

No tocante às petições de agravo, o regimento solicitava que estivessem presentes um 

vedor da Fazenda, um juiz e três desembargadores, o que ampliava o número de letrados no 

órgão. No tocante aos feitos do rei, dispunha que houvesse sempre três juízes e três 

desembargadores dos agravos, sem necessidade de um vedor. Visto que os apontamentos não 

são a versão final do documento, eles indicam as discussões realizadas para a elaboração do 

 
674 Sobre a questão, a historiadora Virgínia Rau recuperou informação relevante na chancelaria de D. Filipe, 

disponível nas Confirmações Gerais,674 e que dá conta de que a unificação dos órgãos implicou o nivelamento 

de todos os salários, privilégios e honrarias, citando alvará com apostila de 1576. Como não há dados sobre o 

período em que o nivelamento começou, optamos por não utilizar essa informação para o período em análise. 

De todo modo, o alvará apresentava uma solução, que em decorrência do impacto positivo que teve na carreira 

dos funcionários, deve ter acalmado ânimos após a unificação dos órgãos. Infelizmente o documento foi retirado 

da consulta pública pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o que nos impediu o acesso. ANTT, Chancelaria 

de D. Filipe, livro 4, f. 179v-179r apud RAU, Virginia. A Casa dos Contos... op. cit. p. 82.  
675 RAU, Virginia. A Casa dos Contos... op. cit. 
676 Os apontamentos sobre esse regimento foram publicados na tese de doutorado dessa historiadora, já citada 

nessa investigação. Ver: CRUZ, Maria Leonor. A governação de D. João III: a Fazenda real e os seus vedores... 

op. cit., p. 378-382. 
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regimento, como o fato de se haver aviltado a necessidade de um vedor da Fazenda para o 

despacho nas coisas do rei e, posteriormente, a aceitação de que fossem deliberados sem esse 

oficial.  

A respeito dos feitos relativos às Índias e África, propunha que eles fossem distribuídos 

por três juízes que deliberariam por duas manhãs na semana, distribuindo-os de modo 

semelhante ao que ocorria na Casa da Suplicação. Dessa maneira, o período vespertino ficaria 

reservado para as audiências e demais demandas dos feitos. Por fim, no tocante aos vedores, 

previa o regimento que eles fossem substituídos anualmente em suas atribuições internas, do 

mesmo modo que os juízes, para que todos fossem cientes das demandas presentes na Mesa da 

Fazenda.  

Como dissemos, não há maiores informações a respeito da implementação desse 

documento. A carência de documentação e de discussão historiográfica nos impede de ir além 

nas reflexões sobre o regimento ter entrado em vigor ou não, as razões e os grupos de interesse 

que margearam a questão. À vista disso, o que subsiste são hipóteses, entre elas, o fato de a 

unificação da Casa dos Contos de Lisboa com os Contos do Reino e Casa ter respondido às 

demandas que motivaram sua elaboração ou a existência de conflitos de interesse suscitados 

pela presença maior de juristas na Mesa da Fazenda, que fizeram com que as propostas nele 

presentes fossem deixadas de lado. Ainda que não tenhamos referências aprofundadas para 

argumentação, o fato de a rainha ter proposto um novo regimento para a Fazenda demonstra o 

alcance e a profundidade das mudanças que ela procurava incrementar na contabilidade do 

reino.  

A investigação da atuação legislativa de D. Catarina durante o período regencial foi 

definida, como vimos, por duas grandes frentes: a escolha criteriosa dos magistrados que a 

assistiu nos três grandes tribunais do reino e uma atuação particularizada às áreas de maior 

relevância da governança régia do período, a Justiça e a Fazenda. Os letrados que compunham 

os quadros de oficiais do Desembargo do Paço, da Casa da Suplicação e da Casa do Cível 

formavam uma elite com poder político e simbólico expressivo, além de serem membros das 

casas senhoriais, do clero, fidalgos da Casa Real ou membros de famílias cuja tradição crescia 

na carreira jurídica. Do trabalho deles dependia a elaboração, a aplicação e a fiscalização 

adequada das leis e, por conseguinte, a atividade legislativa da rainha. Muito mais do que a 

simples redação de leis, sua produção implicava o atendimento de interesses de grupos sociais 

importantes, a adoção de políticas para as diferentes áreas de governança e, em consequência, 

a produção de conflitos sociais nos quais eles próprios estavam envolvidos.  
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Parte da autoridade de D. Catarina provinha, portanto, dos magistrados que a 

acompanhavam. Ciente desse contexto, ela indicou para os mais altos cargos da justiça do reino 

juristas com os quais possuía vínculos estabelecidos pelas mercês em forma de títulos, de 

doações pecuniárias ou de ofícios, ou mesmo proximidade pessoal, salvaguardando o apoio 

político desses magistrados. Além disso, esses magistrados integravam redes de poder com 

capacidade para proporcionar legitimidade política à rainha, em decorrência de suas filiações, 

da sua formação, dos serviços prestados em tribunais importantes e das relações clientelares 

nas quais estavam envolvidos. 

Uma vez cercada de juristas beneficiados com suas graças – as que eram a um só tempo 

mecanismo de obtenção de apoio político e de controle –, a regente empenhou-se na elaboração 

de leis visando a governança de Portugal. Como vimos, no tocante às questões gerais foram 

elaboradas 100 leis em apenas cinco anos de regência, com ênfase nas áreas de maior 

importância do período: a Justiça e a Fazenda. Em relação à primeira, percebemos que D. 

Catarina elaborou leis visando a regulamentação e disciplinarização dos oficiais e dos órgãos 

da Justiça, influenciando o trabalho nas câmaras concelhias, nas correições e corregedorias e 

nos três grandes tribunais do reino. Além disso, as normas redigidas durante a regência 

buscaram incentivar a celeridade dos processos, assegurar o direito às apelações e aos agravos 

e reforçar o direito régio, o que, do ponto de vista simbólico, dialogou com as virtudes esperadas 

para um rei no período.  

A respeito da Fazenda, a produção jurídica de D. Catarina voltou-se, como vimos, para 

leis com o objetivo de proibir e punir os servidores e aperfeiçoar a arrecadação dos tributos e o 

equilíbrio das contas, o que implicou, ao menos no campo textual, em maior rigidez fiscal. Do 

mesmo modo que as leis para a Justiça, possuíam caráter transversal, ao regulamentarem desde 

os recebedores e almoxarifes até os vedores, os mais altos oficiais do reino da Fazenda. O maior 

controle dos oficiais foi acompanhado também de políticas que resultaram na centralização da 

contabilidade régia por meio da unificação da Casa dos Contos de Lisboa aos Contos do Reino 

e Casa, o que significou, pela primeira vez, a existência de um organismo capaz de arrecadar, 

gerenciar e fiscalizar as contas dos concelhos ao ultramar.  

Do ponto de vista simbólico, as preocupações com a Fazenda significavam o aumento 

da riqueza e do prestígio do rei, reforçando o seu poder de ação, mas também os imaginários 

sobre o monarca como o provedor do reino por sua liberalidade, numa comparação evidente 

com a divina providência. O aumento da Fazenda real vinculava-se, portanto, intimamente com 
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o bem comum, portanto, garanti-lo, para além das questões econômicas urgentes pelas quais 

Portugal passava, conferia no campo das representações, respaldo político à rainha.  

Na totalidade das leis, observamos que as propostas feitas pela regente implicavam 

reformas em instituições fulcrais do reino, como o Desembargo do Paço, os Contos do Reino e 

Casa e Fazenda. Defendemos que ao fazê-lo, D. Catarina buscava a autoridade que sua regência 

necessitava e de que nem sempre dispunha. Exatamente por isso, ela amparou-se na atividade 

legislativa, que era a um só tempo criadora e constituidora de autoridade política.677  Portanto, 

redigir leis que propunham mudanças em pontos cruciais da estrutura da administração régia, 

ao mesmo tempo que dialogavam com as necessidades conjunturais de Portugal – as quais a 

rainha conhecia bem depois de décadas acompanhando D. João III nos despachos – fornecia o 

substrato para a configuração de uma nova imagem da rainha regente: a rainha justa, atenta às 

necessidades e vicissitudes do reino e capaz, no campo simbólico, de se impor a oposições e 

ataques políticos e pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
677 ULLMANN, Walter. Law and Politics in the Middle Ages: An introduction to the sources of medieval political 

ideas. New York: Cambridge University Press, 1975, p. 47. 
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CONCLUSÃO 

 

Uma infinidade de estudos sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna 

portuguesa tem sido desenvolvida ao longo de décadas. Gerações de historiadores tem abordam, 

a partir de diferentes aparatos conceituais e com recortes temáticos diversos o paulatino 

fortalecimento do poder político régio, os conflitos com a nobreza, as redes de poder 

estabelecidas por reis e – mais recentemente – rainhas em suas cortes; as mudanças econômicas 

e sociais resultantes da expansão marítima; os imaginários sobre o contato com outros povos; 

as vivências e as representações em torno das diferentes experiências religiosas e a trajetória 

daqueles que foram vítimas do recrudescimento religioso da Inquisição. No entanto, apesar da 

multiplicação de abordagens, há temas que ainda esperam por pesquisas de maior fôlego, 

sobretudo os de curta conjuntura política. Por outro lado, perspectivas historiográficas 

arraigadas produzidas há mais de um século e que parecem mais sentenças definitivas 

proferidas em tribunais do passado, relegaram outras temáticas para o esquecimento, como a 

atuação política de D. Catarina, figura marcante na história do século XVI em Portugal. 

A notícia, em 1557, de que a rainha regeria Portugal na menoridade de seu neto D. 

Sebastião apresentou ao reino uma conjuntura cheia de contradições e rupturas. Do ponto de 

vista dinástico, o contrassenso se iniciou com as circunstâncias do falecimento do rei: D. João 

III morreu sem deixar testamento formalizado; o herdeiro e sucessor ao trono ainda era uma 

criança com pouco mais de três anos e indício da tragédia pessoal e política que significou a 

morte dos nove filhos do casal real; o irmão do falecido rei, Cardeal D. Henrique, não foi 

chamado para a regência como seria o costume; e para tutora, curadora e regente do reino foi 

indicada uma mulher, espanhola, embora reconhecidamente experimentada nos negócios do 

reino e irmã do poderoso e não menos ambicioso Carlos V. Do ponto de vista político e social 

encontravam-se dificuldades para manter o império construído durante o governo do antecessor 

D. Manuel; turbulências econômicas; conflitos religiosos e uma nobreza preocupada em 

garantir suas posses e privilégios. Finalmente, do ponto de vista simbólico, havia uma 

monarquia em que as leis não proibiam as rainhas de ter a autoridade real, embora na realidade 

o sistema simbólico de gênero as interditasse o exercício do poder supremo em bases longas e 

estáveis.  

Jacques Le Goff já havia chamado a atenção dos historiadores e historiadoras para a 

faceta simbólica e ideológica dos imaginários, visto que eles remetem para um sistema de 

valores subjacente, impondo à realidade um sentido diverso e mesmo perverso do próprio 
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real.678 Perante essas questões, nossas indagações giraram em torno de compreender como o 

poder político de D. Catarina foi percebido e imaginado por seus contemporâneos a partir de 

uma perspectiva de gênero; como essas imagens influenciaram em sua legitimação e quais 

desdobramentos tiveram em sua governança.  

A partir desses questionamentos, nos deparamos com um caleidoscópio de 

representações que foi mobilizado e/ou retomado para proporcionar legitimidade e autoridade 

à rainha, que passava então à protagonista da política em Portugal, situação que perduraria pelos 

próximos cinco anos. Encontramos na literatura especular o primeiro conjunto de 

representações, expressas nos espelhos dedicados a D. Catarina. Escrito na década de 1540, o 

LPPCA, de Francisco de Monzón, autor que expressava um projeto eclesiástico espanhol para 

uma rainha portuguesa, louvou a fé, o bom conselho – modo como a constante presença da 

rainha ao lado do rei nos conselhos e demais decisões políticas foi interpretada à época –, a 

sabedoria e a capacidade de governo da rainha. Sua competência governativa foi considerada, 

no interior das diretrizes de gênero do período, como uma virtude de matriz masculina, processo 

esse que nomeamos de varonilização da rainha e cujo resultado foi um conjunto de atributos 

simbólicos que seriam associados a ela ao longo dos séculos. Sustentamos que essas 

articulações reforçaram as representações de gênero sobre a monarquia, instituição masculina 

que demandava virtudes da mesma natureza, circunscrevendo o bom conselho de D. Catarina 

ao âmbito conjugal, num discurso estruturado muito mais com o objetivo de contenção do que 

de enaltecimento. Vimos que impelir a rainha, via discurso, a limitar-se aos espaços 

tradicionalmente destinados às monarcas era uma forma de impedir que ela se tornasse de fato, 

quem governava, sobretudo numa conjuntura em que o rei adentrava um período de 

taciturnidade após perdas pessoais e dificuldades na ocupação das praças no norte da África, e 

a rainha se fortalecia pelas negociações dos matrimônios de seus filhos, os infantes D. Maria e 

D. João com os herdeiros da Coroa espanhola. 

Mas a literatura especular foi fonte de mais representações: defendemos que esse gênero 

literário foi utilizado pela própria rainha ao apoiar a publicação do PFM em 1557, utilizando-o 

como veículo legitimador de sua regência. No opúsculo de Rui Gonçalves, novamente D. 

Catarina foi representada como exemplo máximo de virtude, sabedoria, bom conselho e amor 

conjugal, mas, ao contrário do LPPCA, sua atuação política foi louvada, por meio de menções 

ao despacho régio e à administração da justiça junto a D. João III. A associação de D. Catarina 

à sabedoria significou um acúmulo de bens simbólicos capazes de garantir a ela, do ponto de 

 
678 LE GOFF, Jacques. O imaginário..., op. cit., p. 11-12. 



 

246 

 

vista de gênero, argumentos para sua atuação política. Além disso, assegurou-se que essa 

atuação política não descambasse para uma natureza passível de condenações: afinal, foram 

destacados seu vínculo conjugal e a relação afetiva e submissa que manteve com o falecido 

monarca. Portanto, ao apoiar a publicação de PFM, escrito por um jurista português e portador 

de um discurso que a resguardou do ponto de vista do direito, a própria rainha reforçou a 

representação de uma monarca sábia, acostumada à governança e submissa ao rei. Atravessada 

pelas diretrizes de gênero do período, mas também pelas experiências do grupo social ao qual 

pertencia, D. Catarina, apropriou-se de bens simbólicos favoráveis à sua influência política 

junto ao rei e, posteriormente, à sua regência. 

Percebemos que os discursos forjados pela rainha visando a construção de uma monarca 

digna da literatura laudatória dos espelhos foi anterior à sua regência. Um exemplo disso foi a 

atividade caritativa de D. Catarina, inserida num contexto de conflitos religiosos em decorrência 

das reformas religiosas, o que travestiu essa atividade de contornos políticos. Analisamos como 

a imagem de uma rainha caridosa foi cultivada por meio de doações a conventos e mosteiros 

em Portugal e Espanha, instituições que se constituíram há séculos como espaços privilegiados 

para o patrocínio e a esmola das rainhas, servindo tanto a fins caritativos quanto políticos. 

Constatamos que D. Catarina o fez associando interesses políticos e pessoais, ao favorecer 

conventos franciscanos, dominicanos e jerônimos, relacionados com sua formação religiosa e 

com os vínculos monárquicos dessas instituições. Ressaltamos que as esmolas a particulares 

também foram alvo de sua atuação e compuseram as demonstrações públicas da fé católica da 

rainha – sentimento muito provavelmente autêntico, como vimos – e que dialogou com os 

imaginários do que significava ser monarca no período em análise. Todavia, D. Catarina 

utilizou tais recursos de modo político quando se tornou regente 

O caráter plástico de sua vivência como rainha alcançou também as representações 

sobre D. Catarina, aspecto que procuramos demonstrar na análise das iconografias 

encomendadas por ela no início da década de 1550, realizadas pelo artista flamengo Antonio 

Moro. Realizadas no auge político da rainha como consorte, pressupomos sua iconografia como 

autorrepresentação, visando uma estética do poder ressaltada pela pose na tela à óleo, pelos 

objetos retratados simbolizando o governo e a justiça, e pelos adornos minuciosamente 

escolhidos, contraposição inconteste ao modo como D. João III foi representado. Pela 

comparação entre as duas imagens, defendemos que elas revelavam a dinâmica do poder à 

época e eram expressão da atuação política cada vez mais crescente da rainha.   
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Uma vez na regência, constatamos a circulação de outras imagens que articularam 

gênero e poder e que foram mobilizadas tanto pela rainha quanto por seus contemporâneos, ora 

para justiçar sua regência, ora para criticá-la. Um momento fértil de produção de imaginários 

políticos sobre D. Catarina se deu no final de 1560, quando a regente realizou a consulta aos 

três Estados sobre continuar na governança do reino num período de crise política advinda das 

pressões senhoriais. Sustentamos que tanto a carta circular enviada pela rainha quanto as 

respostas que ela recebeu são permeadas de representações sobre D. Catarina e sua atuação 

política, dialogando com as diretrizes de gênero do período. Da parte da regente, a missiva 

apresentava a justificativa de seu cansaço, de sua obediência ao falecido rei D. João III e o 

desejo de servir a Deus na clausura, numa negativa peremptória de abordar os reais problemas 

que sua regência enfrentava, como a oposição da nobreza. 

Avaliamos que os discursos que predominaram nas cartas perpassaram os mesmos 

tópicos, fazendo da vida política da rainha uma equiparação ao sacerdócio, mas foram além: 

alçaram D. Catarina, regente de um reino, à figura de Maria consoladora, responsável por 

reconfortar o reino após a morte de D. João III com seu governo, mas também como a mãe do 

reino e, na mesma linha maternal, avó de D. Sebastião. Maria, símbolo máximo da submissão 

feminina, foi assim utilizada para justificar, de modo contraditório, a regência da rainha. 

Indicamos ainda que outro conjunto de representações sobre a saída da rainha da regência se 

deu por intermédio do apelo à memória de D. João III, articulação essa que também esteve 

presente no início de seu governo: foi por vontade do rei que ela regia: em seu testamento, ele 

a teria autorizado e sua memória foi, portanto, o argumento central de legitimação da regente. 

Defendemos, portanto, que em 1557 e em 1560 a escrita da memória oficial do rei 

autorizou o governo da rainha de Portugal, produzindo representações a respeito de D. Catarina. 

Ainda sobre essa questão, sinalizamos que a obediência à memória de D. João III foi a via para 

que ela embrenhasse nos assuntos políticos ainda em vida do rei e para que ela se consolidasse 

na regência. Portanto, a representação da rainha como regente clamava pela memória do rei, 

revelando desse modo a experiência de reginalidade de D. Catarina, preparada pelo próprio rei 

para reger em sua ausência, conforme indicamos pela leitura dos documentos. Com base nessas 

representações, sustentamos que o fato de ser mulher não se configurou em empecilho para a 

governança já que sua feminilidade se transformou numa ausência, reiterada por sua 

varonilidade e pela obediência ao rei defunto. 

Ainda no campo das representações, levantamos um conjunto de documentos que 

perfilaram D. Catarina no interior de tensões políticas advindas de questionamentos sobre sua 
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governança e sobre o modo de educar o neto D. Sebastião. No tocante ao perfil governativo da 

rainha, verificamos que as críticas abordaram o suposto centralismo da rainha, ancoradas no 

fato de ela deliberar sozinha ou com número reduzido de conselheiros, perante uma série de 

fidalgos que já haviam sido nomeados conselheiros e que eram experimentos nos negócios do 

reino. Para fazer frente a essa situação e ao receio de que a regente alcançasse uma capacidade 

de deliberação maior do que a prevista, ressaltamos os constantes pedidos da nobreza de que o 

Conselho Régio fosse regulamentado, insistência essa inserida, todavia, num movimento maior 

de regulamentação dos conselhos em diferentes regiões da Europa. Além disso, destacamos a 

possibilidade de que D. Catarina tivesse assumido a postura característica do governo de D. 

João III, marcada pelo centralismo e pela demora nas decisões, postura essa que, como 

defendemos, era a sua própria, sobretudo nos últimos anos do reinado anterior. Sustentamos 

que esses discursos se por um lado reconheciam o poder da rainha, por outro realçavam a 

necessidade de que ele fosse contido e regulamentado, o que colocava em xeque a autoridade 

que ela deveria possuir.  

Como demonstramos, junto às críticas a respeito da postura política da regente, 

condenações à educação de D. Sebastião também compuseram a cena e salientaram sua 

condição de estrangeira, os vínculos que possuía com a Espanha e a fidelidade ao irmão Carlos 

V e ao sobrinho Felipe II. O sentimento foi reforçado no período pela própria situação na qual 

o reino se encontrava, sem sucessor – exceto O Desejado – por conta da política de matrimônios 

da rainha, o que contribuiu para questionar a conveniência e a legitimidade de D. Catarina como 

regente de Portugal. Defendemos que esse conjunto de imagens questionaram a relevância 

política da religiosidade da rainha, crítica feita sobretudo pelo embaixador Lourenço Pires de 

Távora, seu opositor ferrenho e defensor de que D. Joana de Áustria, mãe de D. Sebastião e 

sobrinha da rainha, voltasse para o reino para assumir a regência na menoridade de seu filho. 

Apontamos como que, para ele, a falta de rigor e crueldade da rainha, frutos de sua piedade, 

haviam sido responsáveis pelo desgoverno do reino. Por fim, em relação ao tema, destacamos 

como o gênero foi articulado para marcar tanto a aprovação quanto a crítica de D. Catarina para 

a regência: inicialmente utilizada para legitimar sua posição no trono, como quem resguardaria 

os interesses do neto e, simultaneamente, considerada como uma ameaça por ser espanhola e 

pela proximidade a D. Sebastião, o que poderia resultar numa influência negativa em relação 

aos interesses portugueses. 

Além das representações sobre D. Catarina, analisamos também sua atividade 

legislativa na regência, recorte feito pela importância central que a Justiça desempenhou nos 
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processos de construção da imagem dos reis e de seu poder político. Para isso, esmiuçamos os 

bastidores dessa atividade, levantando os magistrados escolhidos pela rainha – via chancela do 

Desembargo do Paço – para os três grandes tribunais do período. Nesse sentido, defendemos 

que a regente orientou sua política de nomeações tendo como base dois aspectos: a eleição de 

magistrados beneficiados com suas mercês e que estivessem inseridos em redes de poder com 

capacidade para dar sustentação à autoridade necessária para o governo. Para embasar nossos 

argumentos, estabelecemos diálogo com os estudos prosopográficos e traçamos as linhas 

centrais da biografia coletiva dos oficiais régios nomeados pela rainha para essas instâncias de 

aplicação e fiscalização das leis, identificando os laços nobiliárquicos, a formação jurídica, os 

cargos ocupados, as mercês com que foram contemplados, os vínculos que possuíam com a 

regente, as instituições e grupos sociais nos quais se enquadravam e o papel cada vez mais 

importante que passaram a desempenhar na burocracia régia.  

Verificamos então que os jurisconsultos eleitos para o Desembargo do Paço, para a Casa 

da Suplicação e do Cível eram sujeitos com trajetórias marcadas pelas benesses régias de D. 

Catarina – em alguns casos inclusive com relações afetivas ou sendo nomeados mais de uma 

vez para ocupações diferentes – e que, na lógica de mercês mencionada, teriam que considerar 

as obrigações e favores devidos a ela no ingresso ou permanência na magistratura, funcionando 

como peças de sustentação política para a rainha nessas instituições. Além disso, atestamos as 

redes de poder nas quais esses juristas estavam inseridos, uma vez que eram também fidalgos 

da Casa Real, membros de ordens militares, do clero, lentes da Universidade de Coimbra e 

oficiais que, anteriormente, haviam prestado serviço em outros órgãos de relevância na 

administração régia, servindo inclusive nos outros tribunais analisados, e exercido cargos 

importantes no ultramar e no exterior, como embaixadores. Sustentamos, portanto, que a rainha 

adotou uma política minuciosa na eleição dos desembargadores, regedores e chanceleres das 

grandes casas de justiça, como modo de conferir legitimidade e autoridade às suas ações e 

normativas, as quais, a considerar as críticas e o desfecho da regência de D. Catarina, ela não 

possuía com a plenitude devida. Percebemos ainda que essa dinâmica na escolha dos altos 

oficiais ocorreu de modo mais amplo no Desembargo do Paço e que decresceu levemente no 

tocante à Casa da Suplicação, movimento que se repetiu proporcionalmente em relação à Casa 

do Cível, tribunal considerado a porta de entrada para a magistratura, sendo portanto, 

correspondente à relevância que os órgãos possuíam na estrutura burocrática da monarquia 

portuguesa quinhentista. 
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Finalmente, partimos para a análise das leis produzidas durante a regência da rainha, 

considerando que, embora não fossem diretamente elaboradas por ela, passaram por seu crivo 

e compuseram sua política e, sustentamos, os aspectos simbólicos de seu poder. Levantamos 

então as leis, regimentos, alvarás e provisões da regente, identificamos as áreas da governança 

sobre quais mais recaiu essa produção e voltamos nossa análise para as leis publicadas nas áreas 

da Justiça e da Fazenda. Verificamos então que no campo judicial, as leis elaboradas pela rainha 

trataram dos trâmites processuais e buscaram a celeridade na justiça; a salvaguarda das 

apelações, agravos e revistas nas ações; o reforço do direito da monarquia nas querelas em que 

esteve envolvida, como o conflito de jurisdições com o direito canônico e a execução das 

sentenças. Sustentamos ainda que parte significativa dessas leis buscaram ainda fiscalizar o 

cotidiano de cargos de diferentes instâncias judiciais e ainda regular o funcionamento dos três 

grandes tribunais do reino. Defendemos que, no que diz respeito às leis aprovadas para a área 

da Fazenda, a rainha centrou suas normativas na fiscalização e regulamentação dos oficiais, 

tendo como objetivo evitar a corrupção praticada por muitos funcionários régios em decorrência 

das brechas que a própria legislação proporcionava; ajustá-la de modo a aprimorar o controle e 

a arrecadação fiscal por parte da Coroa e reestruturar órgãos, processo que culminou na 

unificação de instituições fundamentais para a contabilidade do reino. Ao agir assim, a regente 

contribuiu de forma definitiva para os processos de centralização política e modernização do 

estado que marcaram Portugal nos séculos seguintes. Além disso, sua prática legislativa 

contribuía para a criação de imaginários de uma rainha justa, no interior de uma cultura política 

que valorizava a Justiça e a Fazenda. 

Um dos pontos primordiais dessa investigação foi compreender as articulações entre 

gênero e poder na regência de D. Catarina de Áustria. Defendemos a tese de que ambos se 

articularam em representações que ora foram proveitosas, ora desabonadoras de sua regência. 

No caso da rainha, sustentamos que ela própria buscou forjar a imagem de uma regente capaz 

de governar tanto por conformar-se às tradicionais representações de gênero de esposa e mãe 

cristã, quanto por associar-se a outras, consideradas mais apropriadas ao monarca do sexo 

masculino e reforçadas pelas atividades inerentes à regência do reino, num processo que 

resultou em sua varonilização. Essa associação a imagens capazes de lhe proporcionar 

autoridade ocorreu também no locus central do poder régio: o campo da Justiça, seja por meio 

dos magistrados eleitos, seja por meio das leis que aprovou. Foi nesse campo que a rainha 

buscou sedimentar sua autoridade. Ao vincular sua imagem à elaboração de leis que promoviam 

a boa aplicação da justiça e o equilíbrio das contas, D. Catarina construía, como defendemos, a 
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imagem de uma rainha justa, numa tentativa de alicerçar seu poder no pilar central na 

monarquia. 

Todo esse esforço em torno das representações se deu, defendemos, pela autoridade 

política insuficiente de D. Catarina – conceito esse compreendido nos termos de Susan 

Reynolds –, embora fosse ela a detentora do poder. Embora não tenhamos nos debruçado no 

contexto das cortes de 1562, defendemos que esse reconhecimento político parcial, atravessado 

pelo fato de ser estrangeira, de centralizar decisões, de se negar a regulamentar o conselho e, 

em última instância, de ser mulher, contribuiu para que a rainha abandonasse a regência 

enquanto ainda havia um ou outro apoiador e antes que dali fosse retirada, como suas 

antecessoras.  O fato de ter saído por vontade própria, enquanto ainda era possível certa margem 

de manobra foi revelador dessa autoridade incompleta que marcou a regência de D. Catarina. 
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Alvará da rainha D. Catarina para que Afonso de Zuniga, seu tesoureiro, entregue a Frei 
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Alvará da rainha para se dar ao convento de S. Francisco, da cidade de Faro, 6.000 réis de 
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Alvará da rainha para se dar a abadessa do Mosteiro de Nossa Senhora da Madre de Deus de 
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a Álvaro Lopes, seu tesoureiro, 200.000 réis que, por ordem da dita senhora, deu às freiras da 

Madre de Deus de Xabregas, de que lhes faz esmola para a condução da água para o seu 
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35.  
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senhora mandou dar de esmola às freiras de Madre de Deus em Xabregas, para se trazer água 

da fonte à dita casa, de 04 de maio de 1557. CC, Parte 1, Maço 101, Doc. 36.  

 

Alvará de nomeação de Rui Gonçalves para procurador da Casa da Suplicação. ANTT, 

Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, Livro 1, f. 174r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Cristóvão Mendes de Carvalho para desembargador do 

Desembargo do Paço, de 18 de outubro de 1557. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 

2, f. 385r. 

Alvará da rainha para seus contadores levarem em conta aos herdeiros de Álvaro Lopes, 

200.000 réis de esmola as freiras da Madre de Deus, de 04 de dezembro de 1557. CC, Parte 1, 

Maço 102, Doc. 35.  

 

Alvará de nomeação do doutor Tomé Nunes de Gaula, contador e procurador dos resíduos de 

Elvas para desembargador da Casa de Suplicação em 27 de janeiro de 1558. Chancelaria de D. 

Sebastião, Doações, Livro 5, f. 143v-143r. 
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Alvará de nomeação do licenciado e fidalgo da Casa Real Belchior Serrão para desembargador 

da Casa de Suplicação em 12 de fevereiro de 1558. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 

1, f. 52v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Garcia Mendes Abreu, corregedor da comarca e correição de 

Miranda do Douro, para desembargador da Casa de Suplicação em 8 de agosto de 1558. 

Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 1, f. 166v-166r. 

 

Alvará de nomeação do licenciado Antonio Cardoso para desembargador da Casa de Suplicação 

em 17 de setembro de 1558. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 214v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Gaspar de Figueiredo para desembargador do Desembargo do 

Paço, de 4 de março de 1558. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 385v. 

Alvará de Fernão de Pina para cronista-mor do Reyno, de 2 de abril de 1558. Chancelaria D. 

João III, Doações, liv. 3, fl. 36v. 

Alvará em que se ordena que o procurador do rei se oponha e assista contra as censuras dos 

juízes apostólicos, de 18 de maio de 1558. Feitos findos, Casa da Suplicação, Livro 3, f. 181r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Garcia Mendes Abreu, corregedor da comarca e correição de 

Miranda do Douro, para desembargador da Casa de Suplicação em 8 de agosto de 1558. 

Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 1, f. 166v-166r. 

 

Alvará de nomeação do licenciado Antonio Cardoso para desembargador da Casa de Suplicação 

em 17 de setembro de 1558. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 214v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Manuel da Fonseca, filho do desembargador Afonso Fernandes 

para desembargador da Casa da Suplicação, de 3 de outubro de 1558. Chancelaria de D. 

Sebastião, Doações, Livro 1, f. 178v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Belchior Cornejo para desembargador da Casa da Suplicação 

em 3 de outubro de 1558. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 231r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Jerónimo Pereira de Sá para desembargador da Casa da 

Suplicação em 6 de outubro de 1558. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 171v-

171r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Manuel de Oliveira para desembargador da Casa da Suplicação 

em 7 de outubro de 1558. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 174r-175v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Gil de Vila Lobos para desembargador da Casa da Suplicação, 

de 22 outubro de 1558. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 12, f. 67v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Cristóvão Esteves de Alte, fidalgo da Casa Real, para 

desembargador dos agravos da Casa do Cível, de 4 de novembro de 1558. Chancelaria de D. 

Sebastião, Doações, Livro 2, f. 215r. 

Alvará de nomeação do doutor Aires Mendes para desembargador da Casa do Cível, de 7 de 

novembro de 1558. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 88r-89v. 
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Alvará de nomeação de Simão Cunha para chanceler-mor do reino, de 10 de novembro de 1558. 

Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 219r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Cristóvão Esteves de Alte, filho de Bernardim Esteves de Alter, 

fidalgo da Casa Real, desembargador e juiz dos feitos da fazenda do negócio da Índia, para 

procurador dos feitos da Alfândega do reino, de 10 de fevereiro de 1559. Chancelaria de D. 

Sebastião, Doações, Livro 2, f. 265v-265r. 

Alvará de nomeação do doutor Luís Afonso para desembargador do Desembargo do Paço, de 

22 de fevereiro de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 1, f. 260r-261r. 

Alvará de nomeação do doutor Estevão de Aguiar para desembargador dos agravos na Casa do 

Cível, de 4 de março de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 2, f. 334v. 

Alvará de confirmação de ofício do licenciado Gomes Soares para desembargador da Casa da 

Suplicação, de 16 de março de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 4, f. 23v. 

 

Alvará de nomeação de Fernão de Pina, cavaleiro da Casa Real para desembargador dos 

resíduos e cativos da Casa do Cível, de 4 de abril de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, 

Doações, Livro 1, f. 310r. 

 

Alvará de nomeação do fidalgo Miguel de Cabedo para desembargador da Casa da Suplicação 

em 14 de abril de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 301v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Filipe Antunes para desembargador do Desembargo do Paço, de 

8 de maio de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 1, f. 308v. 

 

Alvará de nomeação do doutor António de Macedo, desembargador dos agravos da Casa do 

Cível, para chanceler da Casa da Suplicação, em 19 de maio de 1559. Chancelaria de D. 

Sebastião, Doações, Livro 2, f. 393r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Simão Gonçalves Cardoso desembargador dos agravos da Casa 

da Suplicação para Chanceler da Casa do Cível, de 19 de maio de 1559. Chancelaria de D. 

Sebastião, Doações, Livro 3, f. 316r. 

 

Alvará de nomeação de Gregório Martins Caminha para desembargador dos agravos da Casa 

do Cível, de 23 de maio de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 1, f. 332r-333v. 

Alvará de nomeação do doutor Jorge Vaz de Campos, desembargador da Casa da Suplicação, 

indicado em 16 de outubro de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 4, f. 116v. 

 

Alvará de nomeação do doutor João Camões para desembargador da Casa do Cível, de 9 de 

outubro de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 5, f. 380r. 

 

Alvará de nomeação do doutor António Nunes para desembargador da Casa do Cível, de 27 de 

outubro de 1559. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 4, f. 115r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Álvaro do Quintal, desembargador da Casa da Suplicação, em 

10 de novembro de 1559. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 3, f. 405v. 
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Alvará de nomeação doutor Gaspar Pereira, desembargador dos agravos da Casa da Suplicação 

em 13 de dezembro de 1559 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 4, f. 148r. 

 

Alvará de nomeação doutor Gaspar Pereira para desembargador dos agravos da Casa da 

Suplicação em 29 de dezembro de 1559.  ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 

8, f. 6r. 

 

Alvará de nomeação do licenciado Antão Mendanha para desembargador da Casa do Cível, de 

13 de fevereiro de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Livro 7, f. 127v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Aleixo Dias Falcão para desembargador da Casa da Suplicação, 

em 22 de fevereiro de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 5, f. 31v-31r.  

 

Alvará de nomeação do doutor António da Gama, desembargador da Casa da Suplicação para 

ouvidor do crime da dita casa, em 1 de abril de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, 

Livro 8, f. 53r. 

Alvará de nomeação de Francisco de Barros de Paiva para o ofício de contador-mor dos Contos 

do Reino e Casa, de 1 de abril de 1560. ANTT, Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, 

Livro 4, f. 70v-70r. 

Alvará de nomeação do doutor Gaspar Gomes para desembargador dos agravos da Casa da 

Suplicação em 13 de maio de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 8, f. 74v-74r. 

 

Alvará de nomeação do licenciado Bernardim Esteves, fidalgo da Casa Real para chanceler da 

Casa do Cível, de 18 de maio de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 48r. 

Alvará de nomeação do doutor Cristóvão Esteves de Alte, fidalgo da Casa Real, para 

desembargador da Casa da Suplicação, de 25 de maio de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, 

Doações, Livro 5, f. 77v. 

Alvará de nomeação do doutor Lopo Barros para desembargador da Casa da Suplicação em 28 

de maio de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 8, f. 62v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Martinho Lopes para desembargador da Casa da Suplicação em 

30 de maio de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 47r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Simão Gonçalves Cardoso para Desembargador do Paço de 22 

de junho de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 50v. 

 

Alvará de nomeação do doutor António de Castro para desembargador da Casa da Suplicação 

em 8 de julho de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 62v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Belchior do Amaral para desembargador da Casa da Suplicação, 

de 16 de julho de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 60r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Estevão de Aguiar para desembargador da Casa da Suplicação, 

de 23 de julho de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 60v. 

Alvará de nomeação do doutor Baltazar Fonseca para desembargador da Casa da Suplicação 

em 29 de julho de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 59r. 
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Alvará de nomeação do doutor Pedro Fernandes para desembargador da Casa da Suplicação em 

23 de outubro de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 102v-103v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Duarte Carneiro Rangel para desembargador da Casa da 

Suplicação em 10 de novembro de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 8, f. 64v-

64r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Paulo Afonso, capelão da rainha, nomeado para desembargador 

da Casa da Suplicação em 20 de dezembro de 1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, 

Livro 6, f. 6r-7v. 

 

Alvará de nomeação do doutor António da Gama, ouvidor do crime da Casa da Suplicação para 

desembargador dos agravos da dita casa, em 19 de maio de 1561. Chancelaria de D. Sebastião, 

Doações, Livro 5, f. 270r-271v. 

Alvará de confirmação no ofício do doutor Fernão Cerveira Raposo para o desembargo da Casa 

da Suplicação, em 23 de junho de 1561. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 5, f. 80v-

80r. 

 

Alvará de confirmação no ofício do doutor João da Fonseca para o desembargo da Casa da 

Suplicação, em 16 de julho de 1561. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 6, f. 361v-

361r. 

 

Alvará de 30 de setembro de 1561, publicado na chancelaria-mor em 22 de novembro do mesmo 

ano, sobre o como se devem eleger e pôr os recebedores das sisas. Suplemento de Cortes, Livro 

de Registo da Câmara de Santarém, Maço 3, n. 02, f. 148v-150r. 

 

Alvará de nomeação do licenciado Lourenço da Silva para regedor da Casa da Suplicação, em 

16 de novembro de 1561. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 6, f. 224v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Afonso Figueira para desembargador da Casa do Cível, de 14 

de janeiro de 1562. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 11, f. 11v-11r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Gil de Vila Lobos para corregedor da correição de Açores, de 

20 de junho de 1562. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 10, f. 65v. 

Alvará de nomeação do licenciado Sebastião Gonçalves Pais para desembargador da Casa do 

Cível, de 26 de junho de 1562. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 160r-161v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Jerónimo Serrão para desembargador da Casa da Suplicação em 

01 de agosto de 1562. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 10, f. 76r-77v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Luis da Guarda para desembargador dos agravos da Casa do 

Cível, de 3 de agosto de 1562.Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 11, f. 81v. 

 

Alvará de nomeação do doutor Tomé Nunes de Gaula, contador e procurador dos resíduos de 

Elvas para desembargador da Casa de Suplicação em 25 de agosto de 1562. Chancelaria de D. 

Sebastião, Doações, Livro 12, f. 56r. 
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Alvará de nomeação do doutor Pedro Borges para desembargador da Casa da Suplicação em 12 

de setembro de 1562. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 7, f. 167v-167r. 

 

Alvará de nomeação do doutor Afonso Figueira para ouvidor da Casa do Cível, de 17 de 

dezembro de 1562. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 11, f. 95r. 

 

Alvará da rainha para se darem ao prior do convento de Vale Benfeito 200.000 réis que lhe 

mandava dar cada ano enquanto durassem as obras, de 22 de maio de 1566. CC, Parte 1, Maço 

107, Doc. 129.  

 

Alvará da rainha D. Catarina para se entregar ao prior do Convento de Vale Benfeito da Ordem 

de São Jerônimo, 100.000 réis de esmola para ajuda de suas obras, de 20 de maio de 1569. CC, 

Parte 1, Maço 108, Doc. 132.  

 

Auto do requerimento feito por Jorge Rodrigues, recebedor do Almoxarifado de Machico, ao 

licenciado António Cardoso, executor das dívidas, contra Pedro Fernandes, como fiador de 

Afonso Furtado, na sua terça do arrendamento das miúças da costa sul da capitania de Machico 

nos anos de 1532 e 1533, de 9 de julho de 1532. CC, Parte 2, Maço 192, Doc. 19.  

 

Autos do processo de Fernão de Pina, de 11 de janeiro de 1546. Inquisição de Lisboa. Processo 

12091. 

 

Carta de el-rei D. Sebastião indicando Rui Gonçalves para procurador da Casa da Suplicação. 

ANTT, Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, Livro 1, f.174v-174r. 

 

Carta enviada por D. Francisco da Silva à rainha D. Catarina, s.d. Manuscritos da Livraria, 321, 

f. 73v. 

 

Carta da Vila de Tomar à rainha D. Catarina, s.d. Manuscritos da Livraria, n. 321, f. 11r. 

 

Carta enviada pela vila de Alenquer à rainha D. Catarina, s.d. Manuscritos da Livraria, n. 321, 

f. 131v. 

 

Carta do Doutor Pedro Fernandes dando parte ao rei do estado em que se achava Ormuz na 

administração da justiça e fazenda quando Nuno da Cunha mandou a dita fortaleza suspender 

D. Pedro e ficar no governo dela até chegar D. Fernando de Lima, de 20 de outubro de 1538. 

CC, Parte 1, Maço 63, Doc. 22. 

 

Carta do Doutor Pedro Borges, ouvidor geral do Brasil, dando conta ao rei da má ordem em 

que estava a administração da justiça e provimento de ofícios, causa porque se cometiam as 

maiores injustiças, de 07 de fevereiro de 1542. CC, Parte 1, maço 67, Doc. 8. 

 

Carta da Abadessa Soror Brites Godinha, pedindo que a rainha obtivesse do rei a compra de 

umas casas para o dito mosteiro, de 07 de março de 1548. CC, Parte 1, Maço 80, Doc. 48.  

 

Carta da abadessa do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção da cidade de Faro em que pede 

à rainha o perdão do degredo de uma preta que está presa pois é pobre, velha e com achaques e 

ter já servido no dito mosteiro e não ter parte que acuse e nisto lhe fará Vossa Alteza muita 

mercê e honra, de 27 de setembro de 1548. CC, Parte 1, Maço 81, Doc. 61. 
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Carta do Doutor Gaspar de Figueiredo para o secretário do rei dando-lhe conta dos favores e 

agrado que tem recebido do rei da Inglaterra, de 18 de outubro de 1548. CC, Parte 1, Maço 79, 

Doc. 110. 

 

Carta da rainha para Soror Filipa em que lhe disse como a abadessa do Mosteiro de Nossa 

Senhora da Assunção de Faro estava muito doente e lhe rogava, que quisesse governar o dito 

mosteiro, enquanto a dita abadessa não melhorava, de 24 de janeiro de 1549. CC, Parte 1, Maço 

82, Doc. 28.  

 

Carta de Estêvão de Aguiar, provedor da comarca de Évora, ao Rei, sobre a diligência que lhe 

recomendara a respeito do inventário e partilhas dos sobrinhos do prior-mor do Convento de 

Palmela. Data: Estremoz, 23.[--].1551. Colecção de cartas, Núcleo Antigo 877, n. 219. 

 

Carta do corregedor da comarca da Guarda, Francisco Pais de Amaral, dando parte ao rei 

arrendar, com o cabido da Sé da dita cidade, as rendas do bispado, conforme as ordens do 

mesmo senhor por, 3.691.480 réis e 12 arráteis de cera, de 28 de agosto de 1553. CC Parte 1, 

Maço 90, Doc. 108. 

 

Carta de António Cardoso para o rei D. João III, de 16 de dezembro de 1554. CC, Parte 1, Maço 

94, Doc. 57. 

 

Carta de D. Duarte da Costa, governador da Baía, dando parte ao rei proceder contra António  

Cardoso, provedor-mor da dita cidade, pelos descaminhos que fazia à real fazenda, de que 

remetia os autos, de 04 de abril de 1555. CC, Parte 1, Maço 95, Doc. 37. 

 

Carta de Jorge de Menezes à rainha, de Goa, 8 de janeiro de 1557. CC, Parte 1, Maço 100, Doc. 

66.  

 

Carta de Gaspar de Figueiredo dando conta ao rei mandar o rei de França pôr guardas ao 

embaixador do imperador, que lhe diziam ter saído para fora do reino, do que se supunha certa 

a guerra, de 12 de fevereiro de 1557. CC, Parte 1, Maço 100, Doc. 101.  

 

Carta do arcebispo de Braga para a rainha D. Catarina, 14 de julho de 1557. CC, Parte 1, Maço 

101, Doc. 79. 

 

Carta de Jorge Moreira à rainha em que lhe pede favoreça com justiça e favor a um João 

Henriques que vem à corte a tratar de uma demanda, de 21 de outubro de 1557. CC, Parte 1, 

Maço 102, Doc. 6. 

 

Carta do Doutor Pedro Borges representando à rainha os serviços que tinha feito Paulo Dias na 

Baía sendo os primeiros povoadores dela, pelo que pedia a Sua Alteza lhe fizesse mercê da 

capitania de algum navio, de 07 de agosto de 1558. CC, Parte 1, maço 102, Doc. 129. 

 

Carta de D. Sebastião nomeando o licenciado Gregório Martins Caminha para a Casa da 

Suplicação por o ir servir em Cabo Verde como provedor e contador das ilhas, de 3 de julho de 

1560. Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Livro 8, f. 96r.  

 

Carta da Cidade do Porto assinada pelo juiz e procuradores da dita cidade, 13 de janeiro de 

1561. Manuscritos da Livraria, 321, f. 81v. 
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Carta de D. Antônio de Meneses, 03 de fevereiro de 1561. Manuscritos da Livraria, 321, f. 35v. 

 

Carta da cidade de Trancoso enviada à rainha, 20 de fevereiro de 1561. ANTT, Manuscritos da 

Livraria, 321, f. 155v. 

 

Carta de António Pires do Canto à rainha D. Catarina em que lhe dá as condolências pela morte 

do rei. CC, Parte 1, Maço 101, Doc. 94.  

 

Certidão de Francisco Pais de Amaral, Corregedor e feitor da Ilha de São Tomé, passada a 

requerimento de Manuel Vaz por que consta que entregou certas mercadorias ao feitor João 

Lobato, de 12 de agosto de 1531. CC, Parte 2, Maço 170, Doc. 47. 

 

Certidão por que consta que João da Fonseca, tesoureiro do Armazém da Guiné e Índias, 

recebera de Antão da Costa, capitão, 50.000 réis em satisfação do caravelão São João que 

vencera em Cabo Verde, de 06 de maio de 1541. CC, Parte 2, Maço 234, Doc. 156.  

 

Conhecimento em que se declara que o licenciado João da Fonseca, juiz de fora da Vila da 

Torre de Moncorvo, recebeu do almoxarife Cristóvão Sobrinho 5.000 réis de seu mantimento, 

de 30 de dezembro de 1524. CC, Parte 2, Maço 122, Doc. 127.  

 

Conhecimento em que se declara que João da Fonseca, juiz de fora, da Vila de Moura, recebeu 

22.800 réis de Estevão Pimenta, recebedor do almoxarifado da dita vila, de 03 de janeiro de 

1526. CC, Parte 2, Maço 130, Doc. 188. 

 

Conhecimento por que consta que Lopo de Barros, cavaleiro da casa do rei, recebera do 

recebedor que fora da sisa do concelho de Penela, 10.000 réis de sua tença, de 15 de janeiro de 

1530. CC, Parte 2, Maço 161, Doc. 19. 

 

Conhecimento por que consta estar entregue ao Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção da 

cidade de Faro 2 casas, que a rainha comprou a Braz Fernandes por 130.000 réis, e confirmação 

de autenticidade de documento, de 05 de maio de 1553. CC, Parte 1, Maço 243, Doc. 138. 

 

Conhecimento por que recebeu o padre Frei Sebastião do tesoureiro da rainha 100.000 réis, que 

a dita senhora mandou dar para as obras do mosteiro de Vale Benfeito, de 21 de outubro de 

1552. CC, Parte 1, Maço 243, Doc. 66.  

 

Diligência de habilitação para a Ordem de Santiago de Gaspar de Figueiredo, de 05 de julho de 

1538. Mesa da Consciência e Ordens. Habilitações para a Ordem de Santiago, Letra G, Maço 

2, Doc. 4.  

 

Lista dos ministros, oficiais e criados que deviam servir ao senhor Dom António, Prior do Crato, 

com declaração dos seus empregos, moradias e ordenados, s.d. Colecção de São Vicente, livro 

2, f. 314r 

 

Mandado da rainha a Gabriel Calderon, seu tenente de tesoureiro, para que pague a Diogo 

Álvares de Córdova 25 ducados para os dar à abadessa de S. Domingos de Caleruega, para se 

fazerem os claustros do mesmo mosteiro, de 6 de janeiro de 1525. CC, Parte 1, Maço 31, Doc. 

128.  
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Mandado por que a rainha ordena a Diogo de Salema dê ao guardião e frades do Convento de 

S. Francisco de Santarém 4.000 réis de que lhe faz esmola, de 04 de maio de 1528. CC, Parte 

1, Maço 39, Doc. 140.  

 

Mandado da rainha para Diogo Salema, seu tesoureiro, dar a Frei Jorge de Santa Justa e a 

Francisco João de Negreiros, religiosos do Mosteiro da Conceição da Vila de Matosinhos, 2.500 

réis de que lhes faz esmola para umas mantas, de 29 de novembro de 1529. CC, Parte 1, Maço 

44, Doc. 12.  

 

Mandado da rainha por que manda a Diogo Salema, seu tesoureiro, dê a Isabel da Gama, mulher 

de João Cordeiro, reposteiro que foi da rainha D. Leonor, 2.000 réis de que lhe faz esmola, de 

31 de outubro de 1530. CC, Parte 1, Maço 46, Doc. 13.  

 

Mandado da rainha para os contadores levarem em conta a Diogo Salema, seu tesoureiro, 9.000 

réis que despendeu por seus mandados verbais, a saber, 8.000 réis a João Cariaço, criado da 

rainha mãe, e mil réis a Inês Fernandes, freira de Santa Marta de Évora, que faz a dita quantia, 

de 22 de novembro de 1530. CC, Parte 1, Maço 46, Doc. 14.  

 

Mandado por que a rainha ordena a Diogo Salema, seu tesoureiro, que dê 2.000 réis de esmola 

ao prior e frades de S. Domingos de Benfica, de 12 de dezembro de 1530. CC, Parte 1, Maço 

46, Doc. 29.  

 

Mandado da rainha D. Catarina para Manuel Lopes, cavaleiro da sua casa e vedor das obras do 

Mosteiro que foi em Vale Bemfeito, dar a Pero Fernandes, morador na vila de Óbidos, 2.000 

réis por o serviço que faz de acarretar pedra para o mesmo mosteiro, de 20 de janeiro de 1538. 

CC, Parte 1, Maço 60, Doc. 75.  

 

Mandado de D. João III para Gonçalo Fernandes do dinheiro que é obrigado a dar à rainha 

entregue a Manuel Lopes, almoxarife das obras do Mosteiro de Vale Bemfeito, mil cruzados 

para despesas das mesmas obras, de 21 de fevereiro de 1538. CC, Parte 1, Maço 60, Doc. 124.  

 

Mandado da Rainha para Pedro Álvares, seu almoxarife na cidade de Faro, do dinheiro que 

recebeu para o dar a Gregório Palermo, recebedor das obras do Mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção, 358 cruzados por outros tantos que foram entregues a Diogo Salema, tesoureiro da 

Rainha, de 01 de Dezembro de 1545. CC, Parte I Maço 77 Doc. 45.  

 

Mandado da rainha ao almoxarife das rendas da vila de Alenquer para que, do rendimento delas 

dar ao prior do Convento do Mato da Ordem de São Jerônimo um moio de trigo e outro de 

cevada, de que lhe fez esmola, de 18 de junho de 1550. CC, Parte 1, Maço 84, Doc. 75.  

 

Mandado da rainha ao seu tesoureiro dar à abadessa do Mosteiro de Jesus de Setúbal 3.000 réis 

de esmola, de 15 de julho de 1550. CC, Parte 1, Maço 84, Doc. 102.  

 

Mandado pelo qual a rainha D. Catarina ordena a Álvaro Lopes, seu tesoureiro, dê ao Mosteiro 

de Nossa Senhora da Assunção de Faro, 20 milheiros de sardinha e 10 dúzias de pescadas, que 

lhe fez esmola, de 01 de fevereiro de 1552. CC, Parte 1, Maço 87, Doc. 75.  

 

Mandado por que a rainha D. Catarina ordena a Álvaro Lopes, seu tesoureiro, dê à abadessa e 

religiosas do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção da cidade de Faro, 24 atuns de que lhe 

fez esmola, de 01 de fevereiro de 1552. CC, Parte 1, Maço 87, Doc. 79.  
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Mandado da rainha D. Catarina para os seus contadores levarem em conta a Álvaro Lopes, seu 

tesoureiro, 13.720 réis por ter feito quita deles a Diogo Barbosa, de 15 de junho de 1555. CC, 

Parte 1, Maço 95, Doc. 93.  

 

MONZÓN, Francisco. Libro primeiro del Espejo de la perfecta princesa cristiana. Manuscritos 

da Livraria, n. 616. f. 1v.  

 

MONZÓN, Francisco. Libro primeiro del Espejo de la perfecta princesa cristiana. Manuscritos 

da Livraria, n. 616, f 10r. Disponível em: <https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4248668>. 

Acesso em: 01 jul. 2019. 

 

Minuta da carta circular da rainha D. Catarina enviada aos três estados quando determinou 

abandonar a regência, dezembro de 1560. Manuscritos da Livraria, 321, f. 1r-2v. 

 

Minuta da carta de D. Catarina enviada aos três estados quando resolveu permanecer na 

regência. Colecção São Vicente, v. III, f. 262v-263v. 

 

Padrão de tença anual de 20.000 réis a Mécia Cordovil, filha do Licenciado Lourenço Rodrigues 

e mulher de Gil de Vila Lobos, corregedor dos Açores, de 4 de abril de 1560. Chancelaria de 

D. Sebastião, Doações, Livro 6, f. 94v. 

 

Processo de Álvaro do Rego, acusado de heresia pela Inquisição de Lisboa, f.1v. Inquisição de 

Lisboa, Processo 4122. 

 

Processo de Diogo de Leão, acusado de judaísmo pela Inquisição de Évora, e denunciado pelo 

Dr. António de Castro. Inquisição de Évora, Processo 9363. 

 

Procuração de João Rodrigues, o surdo, a Jorge Martins e Gaspar de Figueiredo para eles 

poderem demandar as pessoas francesas que roubaram suas fazendas, vindo das Ilhas de São 

Miguel ao Cabo de São Vicente, de 16 de julho de 1539. CC, Parte 2, Maço 169, Doc. 118. 

Procuração que Pero da Nova fez aos Drs. Jorge Nunes e Gaspar Figueiredo que D. João III 

tinha mandado ao juízo entre França e Portugal, que se ordenou sobre as tomadas que os 

franceses faziam aos portugueses para arrecadar toda a fazenda que Pêro da Nova tinha roubado 

os ditos franceses, que constaria pela inquirição que Sua Alteza tinha mandado tirar, de 13 de 

março de 1540. CC, Parte 1, Maço 67, Doc. 46. 

 

Provisão para se pagar a Manuel da Fonseca, moço fidalgo, 14.000 réis de tença, de 12 de maio 

de 1524. CC, Parte 2, Maço 155, Doc. 53. 

 

Provisão de D. João III dirigida a Manuel Velho, tesoureiro de sua casa e moradias, para que 

pague a Diogo Lopes, escrivão das malfeitorias da corte, 900 réis de sua vestiaria, seguida do 
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Apêndice A – Árvore genealógica de D. Catarina de Áustria (1507-1578) 

 

 

 

 

  

 

  

D. Isabel  

(1451-1504)  

rainha de Castela 

  

 

 

 

 

 

D. Isabel (1470-1448) 

rainha de Portugal 
D. Joana de Castela 

(1479-1555) 

 

D. Maria de Aragão e 

Castela (1482-1517) 
D. Catarina de Aragão 

(1485-1536) 

D. Manuel (1469-1521) 

rei de Portugal 

D.  Filipe de Áustria 

(1478-1506) 

D. Manuel (1469-1521) 

rei de Portugal 

D. Leonor  

(1498-1558) 

rainha de Portugal 

D. Carlos (1500-1558) 

rei da Espanha, 

imperador da 

Alemanha 

D. Isabel  

(1507-1525) rainha 

da Dinamarca 

D. Fernando (1503-

1564) rei da Boémia e 

Hungria, imperador da 

Alemanha 

D. Maria (1505-1558) 

rainha da Hungria, 

regente dos Países 

Baixos 

D. Catarina  

(1507-1578)  

rainha e regente de 

Portugal 

D. João III (1502-1557) 

rei de Portugal 

D. Manuel (1469-1521)  

rei de Portugal) 

D. Fernando II  

(1452-1516)  

rei de Aragão de Castela 

  

 

 

 

 

 

∞ 1469 

  

 

 

 

 

 

D. João (1478-1497) 

príncipe das Astúrias 

 
∞ 1497 

  

 

 

 

 

 

∞ 1496 

  

 

 

 

 

 

∞ 1500 

  

 

 

 

 

 

∞ 1525 

  

 

 

 

 

 

∞ 1518 
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Continuação da árvore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D. Catarina (1507-1578) 

rainha e regente de 

Portugal 

D. João III (1502-1557) 

rei de Portugal 

D. Beatriz 

(1530-1531) 

D. 

Afonso 

(1526) 

D. Manuel 

(1531-1539) 

D. Filipe  

(1533-1539) 
D. António 

(1539-1540) 

 

D. Isabel 

(1529) 
D. Dinis  

(1535-1537 

D. Maria  

(1527-1545) 
D. João  

(1537-1554) 

∞ 1525 

  

 

 

 

 

 

∞ 1543 

  

 

 

 

 

 

D. Filipe  

(1527-1598)  

rei da Espanha, rei 

de Portugal 

D. Carlos  

(1545-1568) 

príncipe de Castela 

∞ 1543 

  

 

 

 

 

 

D. Joana  

(1535-1573)  

filha de Carlos V e 

Isabel de Portugal 

D. Sebastião  

(1554-1578)  

rei de Portugal 

Fonte: elaborada pela 

autora. 
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∞ 1565 

  

 

 

 

 

 

∞ 1543 

  

 

 

 

 

 

Apêndice B – Árvore genealógica de D. João III  

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

D. Manuel (1469-1521) 

rei de Portugal 

  

 

 

 

 

 

D. João III 

(1502-1557) rei 

de Portugal 
1521 

D. Luís (1508-1555) 

duque de Beja 

 

D. 

Maria 

(1511-

1513) 

D. Duarte 

(1515-1540) 

duque de 

Guimarães 

D. Isabel de 

Bragança (a. 

1512-1576) 

D. António 

(1531-1595) 

Prior de Crato, 

aclamado Rei de 

Portugal 

D. Catarina 

(1507-1578) 

rainha e 

regente de 

Portugal 

D. 

Beatriz 

(1530-

1531) 

D. 

Afonso 

(1526) 

D. 

Manuel 

(1531-

1539) 

D. 

Filipe 

(1533-

1539) 

D. Isabel 

 (1529) 

D. 

Dinis 

(1535-

1537) 

D. Maria 

(1527-

1545) 

D. João 

(1537-

1554) 

D. Maria (1482-1517) 

rainha de Portugal 

 

 

 

 

 

 

∞ 1469 

  

 

 

 

 

 

D. Isabel 

(1503-1539) 

 

∞ 1525 

  

 

 

 

 

 

∞ 1530 

  

 

 

 

 

 

∞ 1537 

  

 

 

 

 

 

∞ 1526 

  

 

 

 

 

 

D. Carlos V 

(1500-1558) 

rei de Espanha 

e Imperador da 

Alemanha 

D. Fernando 

(1507-1534) 

duque da Guarda e 

Trancoso 

D. Guiomar Coutinho  

(✞ 1534) condessa de 

Marialva e Loulé) 

D. Afonso 

(1509-1540) 

cardeal 

D. Henrique 

(1512-1580) 

cardeal, regente e 

rei de Portugal 

(1578-1576) 

D. 

António 

(1516) 

Filho Varão 

(1531-1595) 
D. Luísa 

(1532-

1534) 

D. Joana 

(1535-1573) 

filha de Carlos 

V e Isabel de 

Portugal 

 

D. Maria 

(1538-1577) 

D. Alexandre 

Farnesse  

(1542-1592) 

duque de 

Parma 

D. Catarina 

(1540-

1614) 

∞ 1563 

  

 

 

 

 

 

D. João  

(1543-1583) 

duque de 

Bragança 

 

D. Duarte  

(1541-1576) 

duque de 

Guimarães 

D. Teodósio 

II (1568-

1583) duque 

de Bragança 

D. João 

(1537-

1554) 

∞ 1543 

  

 

 

 

 

 

D. Filipe (1527-1598) rei de 

Espanha e rei de Portugal 

 

D. Carlos  

(1545-1568) 

príncipe de Castela 

 

D. Sebastião  

(1554-1578)  

rei de Portugal 

 

- - - bastardia 

Fonte: elaborada pela 

autora. 
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APÊNDICE C – Leis promulgadas por D. Catarina no ano de 1557 para o reino 

Data Título da Lei Área de governança 

7 de julho de 1557 

 

Alvará determinando que se não venha 

com segunda suspeição e quando se não 

poderá por suspeição. 

Justiça 

3 de agosto de 1557 

Alvará em que se declara que não se façam 

nem guarnição, nem a vendam espadas 

mais da marca. 

Defesa 

3 de agosto de 1557 
Lei em que se determina penas aos que 

trazem ou tem arcabuzes pequenos. 
Defesa 

9 de agosto de 1557 Lei dos regatães. 
Administração Geral – 

Economia 

9 de agosto de 1557 

Lei ou Ordenação do Senhor Rei D. 

Sebastião em que se determina penas aos 

que compram mais pão do que hão mister 

para suas casas e o revendem. 

Administração Geral – 

Abastecimento 

17 de agosto de 1557 
Lei que não entrem os ciganos nestes 

reinos 

Administração Geral – 

Sociedade 

13 de setembro de 1557 
Lei sobre a execução das sentenças dos 

corregedores do cível da corte. 
Justiça 

15 de setembro de 1557 Ley dos rendeyros Fazenda 

15 de setembro de 1557 
Lei em que se determina que na sucessão 

dos morgados o macho preceda à fêmea 
Justiça 

15 de setembro de 1557 

Lei que nos morgados e bee[n]s vinculados 

soceda o parente mais chegado ao vltimo 

possuydor quando o instituydor o nam 

declarou doutra maneyra 

Justiça 

23 de setembro de 1557 
Lei em que se determina que os tesoureiros 

e almoxarifes não passem escritos razos. 
Fazenda 

19 de outubro de 1557 
Lei pera tirar dinheyro fora do Reyno. 

 
Fazenda 

30 de novembro de 1557 
Lei que trata das dillações e execuções. 

 
Justiça 

15 de dezembro de 1557 

Provisão régia em que se ordena o modo 

como haviam de andar providos e armados 

os navios portugueses que navegassem 

para os lugares do reino e senhorios de 

Portugal e fora deles, assim de gente como 

artilharia, armas e 

munições. 

Defesa 

17 de dezembro de 1557 
Lei sobre as minas e os que descobrem 

metais. 
Fazenda 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE D – Leis promulgadas por D. Catarina no ano de 1558 para o reino 

Data Título da Lei Área de Governança 

12 de janeiro de 1558 
Alvará que determina que os estrangeiros que 

venham à Belém não tragam armas. 
Defesa 

24 de março de 1558 Ley dos artigos acumulativos. Justiça 

24 de março de 1558 Ley das sospeyções. Justiça 

25 de abril de 1558 

Lei em que se determina que os almoxarifes, 

tesoureiros não tomem escritos de maior quantia 

do que pagam. 

Fazenda 

4 de maio de 1558 

Alvará sobre os que lançam escritos e cartas 

difamatórias e as lêem, publicão ou comunicão 

com outros. 
Justiça 

18 de maio de 1558 

Alvará em que se ordena que o procurador do rei 

se oponha e assista contra as censuras dos juízes 

apostólicos. 

Justiça 

20 de junho de 1558 
Lei em que se determina como e quando se 

escreveriam os gados. 

Administração Geral – 

Economia 

27 de junho de 1558 
Lei em que se determina a valia do marco de prata 

e das moedas que dele se hão de fazer. 
Fazenda 

27 de junho de 1558 
Lei do modo como se há de fazer as moedas de 

prata. 
Fazenda 

27 de junho de 1558 

Lei em que se determina que valhão as moedas de 

prata del Rei D. João, sem embargo da outra lei da 

mesma data de 27 de junho de 1558. 

Fazenda 

27 de junho de 1558 

Alvará em que se determina que corrão os reais de 

prata de Castela que forem da lei e peso que se até 

então lavraram em Castela, valendo trinta e seis 

reais e dois seitiis cada um. 

Fazenda 

8 de agosto de 1558 
Alvará determinando que os acusados ausentes não 

ponhão suspeições por procurador. 
Justiça 

18 de agosto de 1558 
Lei que se determina que pessoa alguma compre 

pão para o tornar a vender. 

Administração Geral – 

Economia 

3 de novembro de 1558 
Lei em que se declara as penas em que encorrem 

os que atiram com munição e pelouros pequenos. Defesa 

6 de novembro de 1558 

Lei em que se determina que os pobres que não 

poderem trabalhar, não peçam esmolas fora dos 

lugares e termos onde forem naturais ou 

moradores; e para poderem pedir fora deles, se 

observará o recomendado nesta carta, que trata não 

só dos pedintes, como também dos vagabundos 

que andão pelo reino. 

Consciência 

24 de novembro de 1558 

Regimento de que hão de usar o presidente e 

deputados da Mesa da Consciência e Ordens. Consciência 

30 de novembro de 1558 
Lei sobre os que vem à Corte pedir serventias de 

ofícios.  

Administração Geral – 

Sociedade 

13 de dezembro de 1558 
Ley sobre os tesoureiros, almoxarifes e 

recebedores 
Fazenda 

22 de dezembro de 1558 
Assento em que se determina que o citado pela lei 

diffamari venha responder ao domicílio que o cita. 
Justiça 

Fonte: elaborado pela autora 
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APÊNDICE E - Leis promulgadas por D. Catarina no ano de 1559 para o reino 

Data Título da Lei Área de Governança 

15 de fevereiro de 1559 
Lei das apelações de casos cíveis. 

Justiça 

22 de fevereiro de 1559 

Alvará em que se declara por que ordem se 

darão as cartas, provisões e alvarás na 

chancelaria mor da Corte e Reino. 

Justiça 

28 de fevereiro de 1559 

Alvará em que se ordena com quem 

despachará o chanceler mor as glosas que 

fizer. 

Justiça 

12 de abril de 1559 

Alvará em que se determina que se 

executem as penas declaradas [...] quando 

quer que algum escravo for achado com 

armas sem seu Senhor. 

Administração Geral – 

Sociedade 

17 de abril de 1559 

Alvará em que se ordena que os 

corregedores do Cível de Lisboa não façam 

audiências em casas e que façam mais uma 

audiência em cada semana no sábado, além 

das que faziam nas terças e quintas. 

Justiça 

8 de julho de 1559 

Alvará em que se ordena que na Corte e em 

Lisboa não tragam de noite os alcaides e 

meirinhos diante de si escrivão, nem 

homens. 

Justiça 

26 de julho de 1559 

Alvará em que se determina que nenhuma 

pessoa possa curar de cirurgia e anatomia 

sem primeiro cursar dois anos completos na 

dita arte e leitura no Hospital de Todos os 

Santos de Lisboa, exceto o que cursar nas 

Universidades de Coimbra, Salamanca e no 

Hospital de Guadalupe. A apostila desse 

alvará é de 30 de dezembro de 1560. 

Administração Geral – 

Sociedade 

4 de setembro de 1559 
Carta em que se põem outro preço às 

carnes. 

Administração Geral – 

Abastecimento 

5 de setembro de 1559 

Alvará ordenando que se procedesse com 

devassas contra os que resistem às justiças 

eclesiásticas, apesar de as Ordenações 

apenas explicitarem que tais devassas se 

devam conduzir na resistência às 

autoridades seculares. 

Consciência 

23 de setembro de 1559 

Lei publicada na chancelaria mor em 

Lisboa a 3 de outubro do mesmo ano em 

que se declara que as apelações de toda a 

quantia venham à Casa do Cível. 

Justiça 

23 de setembro de 1559 

Lei sobre a execução sem apelação nem 

agravo até quantia de quatro marcos de 

prata. 

Justiça 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE F - Leis promulgadas por D. Catarina no ano de 1560 para o reino 

Data Título da Lei Área de Governança 

2 de janeiro de 1560 

Ordenação publicada na chancelaria em 

19 do mesmo mês em que se determina 

que se pesem as moedas de ouro, a valia 

e o peso dele e a maneira como hão de 

correr. 

Fazenda 

2 de janeiro de 1560 

Alvará em que se ordena que os 

religiosos da Companhia de Jesus que 

forem examinados, sejam admitidos a 

tomar grau na universidade grátis sem 

obrigação de juramento e não os 

querendo admitir, sejam havidos por 

graduados. 

Administração Geral – Sociedade 

2 de janeiro de 1560 

Alvará em que se ordena que todos os 

regulares da Companhia que fossem 

graduados fora da Universidade de 

Coimbra, pelos privilégios que tem, ou 

graduados em qualquer outra 

universidade, sejam tidos, e havidos 

como se fossem graduados em Coimbra. 

Administração Geral – Sociedade 

31 de janeiro de 1560 
Alvará em que se declara a que 

julgadores os alcaides levarão os presos. 
Justiça 

12 de março de 1560 

Provisão em que se determinam as 

assinaturas que levarão os 

desembargadores da Casa do Cível.  

Justiça 

12 de março de 1560 

Apostila de 24 de março de 1560 ao 

alvará de 31 de dezembro de 1547 sobre 

a obrigatoriedade do registo e todas as 

mercês, confirmando-o e determinando 

que se cumprisse também nas mercês 

que já tinham feito e nas que viesse a 

fazer. 

Graça 

17 de abril de 1560 
Alvará que junta a casa dos contos de 

Lisboa à do Reino. 
Fazenda 

11 de maio de 1560 
Regimento dos mamposteiros-mores e 

menores dos captivos. 

Consciência 

 

25 de junho de 1560 

Lei em que se acrescenta e limita a de D. 

João III a respeito das sedas, prata, ouro 

e esmalte em vestidos e outras coisas a 

certas pessoas. 

Administração Geral – Sociedade 

11 de julho de 1560 

Carta em que se determina que se 

lavrassem moedas de cobre de seitil e 

que seis deles valerião um real, moeda de 

três reais e de cinco. 

Fazenda 

15 de julho de 1560 

Alvará ou Provisão em que se ordena que 

não dem os escrivãos aos procuradores 

as inquirições, para virem com embargos 

a serem abertas e publicadas e somente 

os termos delas. 

Justiça 

15 de julho de 1560 

Alvará em que se ordena que os 

desembargadores entreguem logo os 

feitos quando forem suspeitos. 

Justiça 

26 de agosto de 1560 

Carta pela qual proíbe na comarca do 

Algarve que se peçam esmolas através de 

bulas apostólicas sem certidão da Mesa 

da Consciência e Ordens. 

Consciência 
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Data Título da Lei Área de Governança 

5 de setembro de 1560 

Provisão sobre os espaços que o Senhor 

Rei D. Sebastião deu aos lavradores, para 

não poderem ser demandados pelos 

rendeiros. 

Administração Geral – Economia 

5 de setembro de 1560 

 

Alvará em que se fez a repartição dos 

escrivães da Correição da Corte em 

Crime e Cível. 

Justiça 

20 de setembro de 1560 

Alvará porque se confirma o 

Compromisso da Confraria chamada da 

Corte erecta no ano de 1527, 

principalmente para se conservar um 

hospital na Vila de Almeirim.  

Consciência 

 

17 de outubro de 1560 Regimento sobre o juiz das coutadas. Administração Geral - Sociedade 

20 de outubro de 1560 Provisão sobre as terças e provedores. 

Consciência 

 

 

31 de outubro de 1560 

Alvará pelo qual se defende que não se 

deitem verbas ou adições nos livros das 

sisas a dito dos rendeiros. 

Fazenda 

6 de novembro de 1560 

Provisão para se não pagarem ordinárias 

a nenhum oficial sem certidão dos 

escrivães da Fazenda. 

Fazenda 

de 8 de novembro de 1560 

Alvará em que se determina que não 

serão rendeiros nem fiadores nenhum da 

governança da terra donde se faz a renda; 

e que as pessoas que trouxerem as 

rendas, durando o tempo do seu 

arrendamento, não possam ser eleitos por 

oficiais dos concelhos. 

Fazenda 

21 de novembro de 1560 

Assento em que se determina que nos 

artigos de nova razão haja réplica e 

tréplica antes de ser dado lugar à prova 

na primeira instância e que neles não 

tivesse lugar a Lei ou Ordenação de 24 

de março de 1558. 

Justiça 

16 de dezembro de 1560 
Alvará sobre certas cousas que tocam à 

fazenda del Rey nosso Senhor 
Fazenda 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE G - Leis promulgadas por D. Catarina no ano de 1561 para o reino 

Data Título da Lei Área de Governança 

3 de janeiro de 1561 

Regimento das Capelas do Rei D. Afonso 

IV e de sua mulher a Senhora Rainha D. 

Beatriz, feito no reinado do Senhor Rei D. 

Sebastião, no qual Regimento se encarrega 

a Mesa da Consciência o cuidado de visitar 

cada ano as ditas capelas e hospitais. 

Consciência 

7 de janeiro de 1561 
Lei sobre a caça das perdizes, lebres e 

coelhos e sobre a pescaria do peixe. 

Administração Geral – 

Sociedade 

16 de janeiro de 1561 

Alvará publicado na Audiência dos feitos 

da Coroa, a 23 do mesmo mês e ano, em que 

se derroga as Ordenações Manuelinas e se 

ordena que se não despachem instrumentos 

de agravo que vão ao juízo dos feitos del 

Rei, sem ser ouvido o procurador da Coroa. 

Justiça 

19 de janeiro de 1561 

Assento em que se acordou que dos feitos 

sobre as vendas dos prazos e bens dos 

reguengos, em prejuízo dos filhos mais 

velhos, não pertence o conhecimento ao 

juízo dos feitos del Rei 

Justiça 

9 de março de 1561 

 

Alvará sobre certas cousas que tocam à 

fazenda del Rei nosso senhor 
Fazenda 

15 de março de 1561 

Alvará em que se declara o número dos 

desembargadores, que haverá na Casa da 

Suplicação, entre os quais há um juiz das 

três ordens militares. 

Justiça 

Abril de 1561 

Lei em que se determina que nenhuma casa 

tenha em sua casa salitre, enxofre, chumbo 

nem outros materiais com que se faz a 

pólvora. 

Defesa 

7 de julho de 1561 

Alvará sobre os físicos que tem parceria 

com os boticários, para que receitam ou 

curam sem cartas. 

Administração Geral – 

Sociedade 

23 de junho de 1561 

 

Alvará obrigando os donos dos escravos 

presos pela Inquisição a darem de comida e 

prover os ditos escravos do necessário 

quando acusados de heresia. 

Consciência 

 

 

12 de julho de 1561 
Alvará sobre os físicos. Administração Geral – 

Sociedade 

6 de agosto de 1561 

Alvará para se não usar das cartas de 

vizinhança, nem se fazerem as mais 

diligências da ordem da passagem dos 

gados por espaço de 3 anos. 

Administração Geral – 

Sociedade 

 

19 de agosto de 1561 

Provisão sobre o número dos oficiais dos 

contos do reino e casa e provedores das 

contas e “ementas”. 

Fazenda 

30 de setembro de 1561 

Alvará publicado na chancelaria-mor em 22 

de novembro do mesmo ano, sobre o como 

se devem eleger e pôr os recebedores das 

sisas. E diz por extenso o mesmo que diz 

em resumo o alvará de 17 de novembro do 

mesmo dito ano. 

 

Fazenda 

5 de outubro de 1561 

Alvará publicado na chancelaria mor em 7 

do mesmo mês e ano, sobre a taxa do pão, 

cuja taxa foi confirmada por outro de 30 de 

agosto de 1562. 

Administração Geral – 

Abastecimento 
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Data Título da Lei Área de Governança 

26 de outubro de 1561 

Alvará em que se determina que os presos 

da Misericórdia não sejam condenados em 

pena de 

dinheiro, e só em degredo. 

Consciência 

26 de outubro de 1561 

Carta régia em que S. Majestade faz do seu 

conselho os que ora são e ao adiante forem 

do Conselho Geral da Inquisição. 

Consciência 

17 de novembro de 1561 

Alvará em que se determina como se 

elegerão os recebedores pelos oficiais das 

câmaras. 

Fazenda 

22 de novembro de 1561 

Assento em que de amplia as Ordenações 

Manuelinas, em que determina que os 

corregedores e 

juízes podiam devassar cada ano dos 

procuradores das devassas gerais que são 

obrigados tirar cada um ano dos oficiais de 

justiça pela Ordenação. 

Justiça 

1561 

Provisão em que se determina que por 

tempo de três anos não escrevessem os 

gados até se prover e dar o modo que nisso 

se devia ter. 

Administração Geral – 

Economia 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE H - Leis promulgadas por D. Catarina no ano de 1562 para o reino 

Data Título da Lei Área de Governança 

10 de março de 1562 

Provisão em que se determina que torne a 

haver as cartas de vizinhança e que se fação 

as mais diligências da Ordenação e somente 

que por tempo de três anos se não 

escrevessem os gados, conforme a outra 

provisão ou alvará que em último lugar se 

lembra de 1561 até se prover e dar o modo 

que nisso se devia ser. 

Administração Geral – 

Economia 

11 de maio de 1562 
Regimento da Casa do Desembargo do 

Paço. 
Justiça 

10 de junho de 1562 

Alvará sobre o pagamento de dízima pelas 

sentenças condenatórias dadas pelos 

corregedores do cível.  

Justiça 

20 de junho de 1562 
Lei sobre a vinda do braço secular quanto 

os eclesiásticos a pedem. 
Consciência 

1 de agosto de 1562 

Alvará em que se ordena que o chanceler da 

Suplicação e o juiz da chancelaria 

despachem as suspeições em relação. 
Justiça 

13 de agosto de 1562 
Alvará definindo o preço do pão para 1562. Administração Geral – 

Abastecimento 

22 de agosto de 1562 

 

Alvará sobre os Escrivães dos Coutos e 

como hão de servir. 

Administração Geral – 

Sociedade 

26 de agosto de 1562 Alvará sobre o passar das quitações. Fazenda 

25 de setembro de 1562 
Lei sobre o pão que se vende fiado e sobre 

o que se empresta a pagar em pão. 

Administração Geral – 

Abastecimento 

26 de outubro de 1562 

Alvará de em que se determina que os 

condenados em pena para os cativos não 

sejam soltos sem o conhecimento dos 

mamposteiros de como tem satisfeitos. 

Consciência 

 

5 de dezembro de 1562 

Assento em que se limita as Ordenações 

Manuelinas, determinando que somente o 

juiz da Chancelaria passará as cartas de 

seguro sobre erros de ofícios de tabeliães e 

não os corregedores do crime da Corte. 

Justiça 

14 de dezembro de 1562 

Alvará em que se limita um alvará sem data 

no livro novo da Suplicação, sobre não 

fazerem os procuradores as audiências nas 

Casas da Suplicação e do Cível, e 

determinou que fizessem as audiências do 

crime da corte e cidade de Lisboa, quando 

suceder haver caso ou volta, a que os 

corregedores que as estavam fazendo vão 

acodir. 

Justiça 

14 de dezembro de 1562 

Carta de Privilégios concedidos pelo 

Senhor Rei D. Sebastião aos familiares do 

Santo Ofício e aos oficiais dele. 

Consciência 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Anexo A – Os seis filhos de Joana de Espanha e de Filipe de Habsburgo 

 

Fonte: Anónimo flamengo, c. 1509. Toledo, Museu de Santa Cruz/ The Bridgeman Art Library/AIC. 

Anexo B – Os seis filhos de Joana, a louca e de Filipe de Habsburgo 

 

Fonte: Xilogravura, c. 1521-1525. Amesterdão, Rijksmuseum. 
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Anexo C – Retrato de D. Catarina de Portugal personificando Santa Catarina 

 

Fonte: Domingos de Carvalho, 1525-1537. Toledo, Museu de Santa Cruz, por empréstimo do Museu do Prado, 

Madrid. 

 

Anexo D –A terra protegida por Júpiter e Juno 

 

Fonte: “A terra protegida por Júpiter e Juno”, Tapecçaria da série Esferas (1535-1540). Segundos cartões de 

Barend van Orley (?). Madrid, Palacio Real/ © Património Nacional. 
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Anexo E - Declaração delrey D. Joaõ o III. Para a rainha D. Catharina ser tutora delRey 

D. Sebastiaõ, seu neto, até cumprir vinte annos 679 

 

Por enquanto o Princepe Dom Sebastiam meu neto filho do Princepe Dom Joam meu 

filho que nosso Senhor tem em sua gloria he verdadeiro e natural herdeiro dos ditos Reynos de 

Portugal e do Algarve e Senhorios delles e successor nelles depois de meu fallecimento pello 

que acontecendo que eu falleça da vida deste mundo em tempo que o dito Príncipe seja ainda 

menor eu deva declarar e ordenar quem seja seu tutor e curador em quanto assy for menor da 

maneira em que elle no dito tempo seja criado e servido Coníiderando eu como por fallecimento 

do dito Princpe Dom Joaõ meu filho pay do dito Principe elle foi sempre criado por mim e pella 

Raynha Dona Catherina minha sobre todas muito amada e prezada molhcr sua avó como próprio 

filho nosso assy pello muy grande amor e afeiçaõ que tinhamos ao dito Princepe seu pay e 

sempre tivemos e temos ao dito Princepe nosso neto como pella Princeza Dona Jonnna sua mãy 

se tornar logo depois do fallecimento do dito Princepe seu marido para os Reynos de Castella 

pella qual rezam a dita Raynha ficou ao dito Princepe seu neto em lugar de mãy e com o mesmo 

amor de mãy o criou e tratou sempre e como pellas ordenações destes Reynos e por direito 

comum o avô que tem seu neto em poder depois de ter fallecido seu filho pay do dito neto pode 

em seu Testamento dar tutor e curador ao tal neto pellos quaes respeitos eu por este meu 

Testamento ordeno e mando que se ao tempo em que nosso Senhor houver por bem de me levar 

para sy o dito Princepe meu neto for menor de idade de vinte annos compridos que a Raynha 

sua avó seja sua tutora e curadora e a dou por tutora e curadora do dito Principe athe a dita idade 

dos vinte annos e quero e mando que em todo o dito tempo a dita Raynha o crie e ordene tudo 

aquillo que para a criaçaõ de sua pessa e seu serviço for necessario e assy como o eu fizera e 

podera fazer se ao tal tempo fora vivo o que assy hey por bem e mando que se cumpra e guarde 

inteiramente de meu proprio moto poder Real e absoluto sem embargo de quaesquer direitos 

ordenaçoens oppinioens de Doutores que em contrario disto haja ou haver possa os quaes e cada 

hum delles neste cazo hey por revogados cassados anullados posto que delles ou de cada hum 

delles se devesse por direito neste cazo fazer expressa revogação e mençam fem embargo de 

qualquer direito que haja em contrario e da ordenaçaõ do segundo livro titulo quarenta e nove 

 
679 Declaração DelRey D. João O III para a Rainha D. Catharina ser tutora delRey D. Sebastião, seu neto, até 

cumprir vinte annos. Apud: SOUSA, António Caetano de. Provas do Livro IV da História Genealógica da Casa 

Real Portuguesa Tiradas dos Instrumentos dos Archivos da Torre do Tombo. Lisboa: Academia Real, 1700, página 

22 e 23. 
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que manda que naõ valha geral revogação dalguma ordenaçaõ se da sustancia della naõ for feita 

expressa mençaõ. 

E porque neste tempo e idade do Princepe em que ordeno que elle tenha por Tutor e 

Curador a Raynha sua avó he necessario eu declarar e ordenar a pessoa que no tempo assima 

dito governe estes Reynos e Senhorios e o modo que no governo delles se haja de ter 

conhecendo eu o grande zello que a Raynha minha sobre todas muito amada e prezada molher 

tem a todas as couzas do serviço de nosso Senhor e do bem paz e asosego dos ditos Reynos e 

Senhorios e assy a muita prudência discriçam e inteireza que em todas as couzas tem e a muita 

experiencia que tem dos negocios do governo dos ditos Reynos e Senhorios os quaes eu sempre 

com ella comoniquei e pratiquei e vendo por muy certo que no dito governo fara o que cumprir 

ao serviço de nosso Senhor e ao proveito dos ditos Reynos e Senhorios Declaro ordeno e mando 

que em todo o dito tempo que o Princepe meu neto naõ for de vinte annos compridos a Rainha 

sua avó seja governador dos ditos Reynos e Senhorios e os governe nas couzas da justiça 

fazenda e em todas as outras couzas que tocarem a governança delles assy e tam inteiramente 

como o dito Princepe o fizera no tal tempo se fora mayor dos ditos vinte annos e rogo e 

emcomendo muito ao Princepe meu neto e ao Cardeal meu Irmão e a Dom Duarte meu sobrinho 

que hajaõ e reconheçaõ a Raynha minha sobre todas muito amada e prezada molher por 

governador dos ditos Reynos e Senhorios e lhe obedeçam em tudo e cumpram e guardem e 

façam cumprir e guardar muy inteiramente e com aquella obediencia que eu de cada hum delles 

confio todos seus mandados e toda outra couza que ella ordenar e mandar na governança dos 

ditos Reynos e Senhorios havendo por muy certo que em o assy fazerem compriraõ com a 

obrigaçam que me tem e com a que tem a que elles sam e esto mesmo emcomendo muito e 

mando aos Duques Marquezes Arcebispos Bispos Condes e a todos outros meus Vassallos e 

naturaes de qualquer Estado e condiçaõ que sejaõ que façaõ cumpraõ e guardem muy 

inteiramente como eu delles confio e tenho por muy certo que o faram assy por lho eu 

encomendar e mandar como pello muito proveito descanço e repouzo que se lhes foguira de 

serem regidos e governados pella Raynha em que sempre conheci grande dezejo e affeiçaõ de 

seu bom governo. 
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Anexo F - De alguns capítulos da disposição de DelRey D. João III, de 15 de junho de 

1557680 

 

Em nome de Deus amém. Saibam quanto este instrumento de aceptação, rateficação e 

aprovação de tutoria, curadoria e governança virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Cristo de 1557, na cidade de Lisboa, nos passos reais da Ribeira dela, segunda-feira 14 

dias do mês de Junho, três dias do falecimento de  mui alto e mui poderoso Senhor Rei D. João 

III Nosso Senhor que santa glória aja: estando em uma casa dos ditos passos a mui alto e mui 

poderosa Senhora Rainha D. Catarina Nossa Senhora e bem assim estando presentes o 

ilustríssimo e reverendíssimo Senhor Cardeal Infante D. Anrique irmão do dito Senhor Rei e os 

Senhores D. Duarte filho do Infante D. Duarte que santa glória aja sobrinho do dito Senhor Rei 

e os Senhores D. António filho do Infante D. Luís que Santa Glória aja sobrinho do dito Senhor 

Rei e D. Teodósio Duque de Bragança e de Barcelos e D. João Duque de Aveiro, Marques de 

Torres Novas e D. Fernando de Vasconcelos arcebispo de Lisboa e D. Afonso de Portugal 

Conde do Vimioso vedor da Fazenda dos ditos reis e João da Silva regedor da Casa de 

Suplicação e D. Rodrigo Lobo Barão de Alvito vedor da Fazenda dos ditos reis e o Doutor 

Gaspar de Carvalho Chanceler-mor destes reinos e senhorios deles e Simão de Melo e D. 

Henrique de Castro e o licenciado Francisco Dias todos três vereadores desta cidade de Lisboa 

por ao tal tempo não haver mais vereadores da dita cidade, em presença de mim, Pero 

D’Alcaçova Carneiro do conselho do dito Senhor Rei e seu secretário, e secretário da dita 

Senhora Rainha notário público [...] em todos os dias reinos e senhorios deles; logo a dita 

Senhora Rainha Nossa Senhora por ser com seu grande nojo não estar ao tempo em disposição 

para o poder fazer pediu ao dito Senhor Cardeal seu irmão, que por parte de Sua Alteza quisesse 

propor as pessoas sobreditas as cousas para que ali eram vindos. E logo pelo dito Senhor 

Cardeal foi proposto que por quanto o dito Senhor Rei Seu Senhor que santa glória aja, antes 

de seu falecimento tinha feito certos capítulos de seus testamento escritos por mim dito 

secretário tocante a tutoria e curadoria de D. Sebastião Príncipe herdeiro e sucessor destes 

reinos e senhorios deles, filho primogênito do príncipe D. João que Deus tem filho do dito 

Senhor Rei e dita Senhora Rainha. E assim acerca da governança dos ditos reinos e senhorios 

para depois de seu falecimento. Os quais [...] que não ficaram assinados pelo dito Senhor Rei 

por sua súbita e grande doença lhe não dar para isso lugar para lhes a ele constar da vontade do 

dito Senhor lhe parecera necessário mandar lhes ler e publicar os ditos capítulos na folha que 

 
680 Biblioteca da Ajuda, Códice 50-V-35- f. 424r. 
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estavam; e que eu dito secretário que os escrevera os leria. Os quais capítulos por mim dito 

secretário foram  leidos em alta e inteligível voz, o teor dos quais de verbo ad verbum é o 

seguinte // Por quanto o Príncipe D. Sebastião meu neto filho do príncipe D. João meu filho que 

Nosso Senhor tem em sua glória é verdadeiro e natural herdeiro dos ditos reinos de Portugal e 

do Algarve e Senhorio deles e sucessor neles depois do meu falecimento posto que acontecendo 

que eu faleça da vida deste mundo em tempo que o dito Príncipe seja ainda menor; e devo 

declarar e ordenar que seja seu tutor e curador enquanto assim for menor e a maneira que ele 

no dito tempo seja criador e servido; considerando eu como por falecimento do dito Príncipe 

D. João meu filho pai do dito Príncipe ele foi sempre criado por mim e pela rainha D. Catarina 

minha sobretodas mui amada e prezada mulher sua avó como próprio filho nosso assim pelo 

mui grande amor e afeição que tínhamos ao dito príncipe seu pai e sempre teremos e temos ao 

dito Príncipe Nosso Neto [...] [...] Princesa D. Joana sua mãe se tornar logo depois do 

falecimento do dito Príncipe seu marido para os reinos de Castela pela qual razão a dita Rainha 

ficou ao dito Príncipe seu neto em lugar de sua mãe e com o mesmo amor de mãe o criou e o 

tratou sempre: e como pelas ordenações destes reinos e por direito comum o avô que tem seu 

neto em poder por ser falecido seu filho, pai do dito neto pode em seu testamento dar tutor e 

curador ao tal neto pelos quais respeitos eu por este meu testamento ordeno e mando que se ao 

tempo do Nosso Senhor ouver por bem de me levar para si o dito Príncipe meu neto for menor 

de idade de 20 anos compridos que a dita Rainha sua avó seja sua tutora e curadora e a dou por 

tutora e curadora do dito Príncipe até a dita idade dos 20 anos. E quero, e mando que em todo 

dito tempo a dita Rainha o crie e ordene tudo aquilo que para criação de sua pessoa e seu serviço 

for necessário, e assim como o eu fizera se ao tal tempo fosse vivo. O que assim eu por bem e 

mando que se cumpra e guarde inteiramente de meu moto próprio poder real e absoluto e sem 

embargo de quaisquer direitos ordenações e pareceres de doutores que em contrário dito aja [...] 

[...] os quais e cada um deles ei por revogado, cassados e [...] posto que deles ou de cada um 

deles se devesse por direito nesse caso fazer [...] revogação e menção, em embargo de qualquer 

direito que aja em contrário e da ordenação do segundo livro título 49 que manda que não valha 

geral revagação dalguma ordenação se da substância dela não for feita expressa menção// E 

porque nesse tempo e idade do Príncipe em que ordeno que ele tenha por tutor e curador sua 

avó, é necessário eu declarar e ordenar a pessoa que no tempo acima dito governe estes reinos 

e senhorios e o modo que no governo deles se aja de ter. Conhecendo eu o grande zelo que a 

rainha minha sobre todas mui amada e prezada mulher, tem a todas as cousas de serviço de 

Nosso Senhor e do bem, paz e sossego dos ditos reinos e senhorios; e assim a muita prudência, 
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discrição e inteireza que em todas as couzas tem e a mui experiência que tem dos ditos negócios 

do governo do ditos reinos e senhorios, os quais eu sempre com ela comuniquei e pratiquei; 

havendo por mui certo que no dito governo fará o que cumprir a serviço de Nosso Senhor e 

aproveito dos ditos reinos e senhorios; Declaro, ordeno e mando que em todo o dito tempo que 

o Príncipe meu neto não for de  20 anos compridos a Rainha sua avó seja governadora dos ditos 

reinos e senhorios e os governe nas couzas da justiça, fazenda e em todas as outras couzas que 

tocarem a governança deles: Assim e tão inteiramente como o dito Príncipe o fizera no tal tempo 

se fora maior dos ditos 20 anos. E rogo e encomendo muito ao Príncipe meu neto e ao cardeal 

meu irmão e a Dom Duarte meu sobrinho que ajam e reconheçam a Rainha minha sobretodas 

mui amada e prezada mulher por governador  do ditos reinos e senhorios e lhe abodeçam em 

tudo e cumpram e guardem e façam cumprir e guardar mui inteiramente e com aquela 

obediência que eu de cada um deles confio; todos os seus mandados,  e toda outra couza que 

ela ordenar e mandar na governança dos ditos Reinos e senhorios; avendo por mui certo que 

em o assim fazerem, cumprirão com a obrigação que me tem e com a que tem a quem elas são. 

E isso mesmo encomendo muito e mando aos duques, marqueses, arcebispos, bispos, condes e 

a todos outros meus vassalos e naturais de qualquer estado condeçam que sejam, que façam, 

cumpram, e guardem mais inteiramente como eu deles confio e tenho por mui caso (?) que o 

farão. Assim por lho eu encomendar e mandar, como pelo muito proveito, descanso e repouso 

que se lhes seguirá de serem regidos e governados pela Rainha em que sempre conheci grande 

desejo e afeição do seu bom governo. E tanto que assim foi por mim dito secretário foram 

acabados de ler os ditos capítulos eu dito secretário dei minha fé pela obrigação de meu ofício 

e por juramento dos santos Evangelhos que por minha mão direita foram tocados; que a última 

e derradeira vontade do dito senhor Rei acerca do conteúdo em cada um dos ditos capítulos fora 

aquela que neles estava por sua Alteza notada e declarada de que o dito Chanceler-mor que ali 

estava podia dar seu testemunho por ser a isso presente. E  logo pelo dito Chanceler-mor foi 

tomado um livro dos Evangelhos e tocado com a sua mão direita e dito que ele por aquele 

juramento que tomava jurava e declarava que o dito senhor fizera os ditos capítulos e os notara 

por si mesmo alguns meses antes do dito seu falecimento, e por algumas vezes que neles estivera 

até os acabar pelo que ele dito Chanceler-mor testemunhava e declarava que aquela era e fora 

a vontade do dito Senhor Rei. E logo pela dita Senhora Rainha foi dito que ela pelo tempo que 

estava se não atrevia verdadeiramente a tomar os trabalhos de tão carrego e peso; porque seu 

intento principal era encomendar a alma do dito Senhor Rei e a sua a Nosso Senhor segundo a 

obrigação que a Sua Alteza tinha. Porém lembrando-se ela da confiança que o dito rei  dela 
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tinha e os desejos grandes que ela tinha em tudo satisfazer sua vontade e cumprir o que por sua 

Alteza fosse mandado até a morte ela aceitaria de o fazer contanto que o senhor cardeal Infante 

seu irmão a quisesse ajudar a fazer e cumprir tudo o conteúdo nos ditos capítulos assim e da 

maneira que pelo dito Senhor Rei lhe era a ela mandado para que com a graça de Nosso Senhor 

e pela muita confiança que o dito Senhor Rei e ela nele e em suas virtudes tinham, ela o pudesse 

com sua ajuda fazer e cumprir como pelo dito Senhor lhe era mandado. E em sua Alteza 

acabando de dizer isso, eu dito secretário dei minha fé e disse que o que eu tinha compreendido 

da vontade de e tenção do dito Senhor Rei em sua vida era querer que o dito Senhor Cardeal 

seu irmão servisse e ajudasse a dita Senhora Rainha naquelas couzas. E pelo dito Senhor 

Cardeal foi respondido a dita Senhora Rainha que a tenção, vontade e determinação do dito 

Senhor Rei acerca das couzas conteúdas nos ditos capítulos fora muito Santa e mui conveniente 

a seu serviço e a boa governança dos ditos reinos e senhorios e que ele, pois sua Alteza assim 

lho mandaa e parecia  serviço  de Nosso Senhor e seu  e bem destes reinos e senhorios era 

contente de nisso a servir e ajudar na maneira em que lhe por ela era mandado e por tudo lhe 

beijava a mão e lhas beijou logo. E assim o fizeram todas as sobredita pessoas que presentes 

eram cada um por si e os ditos vereadores em nome da dita cidade, aceitando, retificando, 

aprovando todas as vontade o dito Senhor Rei tivera e declarava acerca do conteúdo nos ditos 

apontamentos, e a maneira que a dita Senhora Rainha acerca disso era contente de ter, como 

acima é declarado.  E a dita Senhora Rainha aceitou a dita tutoria e curadoria e governação 

assim e da mesma maneira que pelo dito Senhor Rei nos ditos capítulos era ordenador e 

mandado e disse que era contente de com a ajuda do dito Senhor Cardeal o aceitar na maneira 

que por ela estava dito e declarado  e que se obrigava de bem e verdadeiramente administrar a 

dita tutoria e curadoria do dito Senhor Príncipe seu neto. E para isso renunciava a Lei do 

veleiano que diz que nenhuma mulher possa ser fiador, nem obrigar-se por outrem e todos 

outros quaisquer direitos que em seu favor façam. E mandaram que se fizesse do acima 

conteúdo esse instrumento para a dita Senhora Rainha e o dito Senhor Cardeal a assinarem 

nessa nota com as testemunhas abaixo nomeadas. E para delas se tirarem em público os 

instrumentos que necessários forem. E eu sobredito secretário em nome das pessoas ausentes a 

que o caso pertencer possa estipulei e aceitei as obrigações e todo o mais conteúdo no dito 

instrumento como se nele contém. E o escrevi de minha mão em minha nota como se nele 

contém e o lhe depois de acabado às pessoas que presente eram primeiro que o assinassem. 

Testemunhas que ao todo foram presentes. Jorge da Silva. Manuel de Sampaio camareiro do 

dito Senhor Rei, e Bernardim de Távora respoteiro-mor do dito Senhor Rei e Pero Carvalho do 
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Conselho do dito Senhor Rei. E posto que no começo deste instrumento digas (?) que se foi 

feito ontem segunda-feira 14 dias do mês de junho por não haver tempo se não assinou senão 

hoje terça-feira 15 dias do mês de junho do dito ano de 1557 ao qual tempo se acharam presentes 

a tudo, Dom Miguel de Menezes Marquês de Vila Real, e Dom António de Ataide Conde da 

Castanheira e vedor da Fazenda do dito Senhor Rei e o ouviram ler e por lhes parecer bem e 

serviço do dito Senhor Rei e bem de seus reinos o que por sua Alteza era  mandado nos ditos 

capítulos e tudo o mais conteúdo nesse instrumento, o aceitaram, ratificaram e aprovaram na 

maneira que se nele contém e beijaram a mão a dita Senhora Rainha e assinaram aqui. Rainha, 

Cardeal Infante, o Duque Dom Duarte, Dom António o arcebispo de Lisboa, o Conde da 

Castanheira, Pero Carvalho, Jorge da Silva, Manuel de Sampaio, Francisco Dias, Dom Anrique 

de Castro, Simão de Melo, Gaspar, Bernardim de Távora, o Barão De Alvito, o Regedor, o 

Duque, o Marquês, o Conde do Vimioso. E eu Pero D’Alcaçova Carneiro do conselho DelRey 

Nosso Senhor e seu secretário, notário público geral em todos os seus reinos e senhorios que 

este instrumento de aceitação ratificação e aprovação de tutoria e governança escrevi de minha 

mão no livro de minhas notas e dele o fiz tirar por feial escrivão e o concertei, escrevi e assinei 

de meu público sinal que tal. 

 

Anexo G - Carta de António Pires do Canto à Rainha D. Catarina em que lhe dá as 

condolências pela morte do Rei681 

 

[fl. 1] Senhora  

noso senhor sabe que me faleçe os espiritos e que ja não tenho senom poder pera serujr como  

seruya a el Rej noso senhor que deus tem em groria porque symto assi que de sua Alteza tinha 

em ter em mjm mujta comfuamça ajnda que outras merçes me não fizera ter bem feitas mujtas 

abastaua pera eu gastar em vida em seu seruiço . e ja que por nos os pecados perjtio nosso 

senhor fiquar este Reyno orfam de tam samto Rej e senhor lembrou se ell em leyxar a vossa 

Alteza que tem certo dos que a sua Alteza  bem serujrão, a mjm se compra a vontade de serujr 

nunqua me faleçera os espiritos me faleçem que de todo sam quebrados , e portanto muita merce 

me fara vossa Alteza este carguo mamdar serujr a quem o mjlhor podera e sabera fazer que eu, 

que se ate aquj tynha forças pera o fazer dauamos ho favor sua Alteza  ja el Rej nosso senhor 

espreueo / [fl.1 v] o que se fez de seu serujço e porque vossa Alteza  he ho proprio Rey e senhor 

nosso   não diguo nesta o que na outra escriueo, o que me vossa Alteza espreueo açerqua das 

 
681 ANTT, CC, Parte 1, Maço 101, Doc. 94. 
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proçelanas ao capitão mor Lopo de sousa os entrejey  nosoo senhor a vida estado de vossa 

Alteza e de el Rey noso senhor acreçemte pera emparo deste Reyno da jlha terceira a b de agosto 

de 1557 //. 

 

Anexo H – Alvará em que se ordena que o procurador do rei se oponha e assista contra 

as censuras dos juízes apostólicos, de 18 de maio de 1558682 

 

Que ho chanceler Gaspar Gomez procurador dos feitos de Sua Alteza se posa opor e asystir em 

certos casos nele declarados 

 

Eu El Rey ffaço saber aos que este aluara virem que eu ey por bem e me praz que o Doutor 

Guaspar Gomez do meu desembarguo e procurador de meus ffeitos na Casa da Sopricação se 

posa opoer e asystir em quaisquer ffeitos e causas que se tratarem na dita Casa sobre e por rezão 

de alguns yuizes eclesyasticos ou apostólicos quererem ympedir com excomunhoius e censuras 

o efeito e execução de meus mamdados e das semtemças dadas em mynhas relações e posa o 

dito meu procurador requerer sobre jso tudo o que cumprir e neçesarjo ffor e asy sobre se 

averem de guardar e dar a diuida execução as extravagantes que são escritas no livro da Relação 

da dita Casa comtra os que ympetram em Roma benefficios dos meus vasalos e naturaes do 

rejno e açertão procurações e requerem comtra eles, o que asi poderá fazer posto que as partes 

que fforem vexadas contra fforma das ditas extravagantes não requejrão ou não posam majs 

requerer sua yustiça e ey por bem que este aluara se cumpra posto que não seja passado pola 

chamcelaria sem embarguo da ordenação em contrajro. 

Amdre Sardjnha o fez em Lixboa a xbiijº dias de mayo de 1558. Manoel da Costa o ffez 

escrever.  

 

Anexo I – Minuta da carta circular da rainha D. Catarina enviada aos três estados quando 

determinou abandonar a regência683 

 

Eu a Raynha vos envio muito saudar como aquelle que prezo. Quando Nosso Senhor foi 

servido levar si elRey meu Senhor, que santa gloria haja, pareceo, como logo então fostes saber 

por cartas delRey meu Neto, dever eu aceptar o governo destes seus Reynos, e Senhorios, assi 

 
682 ANTT, Feitos Findos, Casa da Suplicação, Livro 3, f. 181r. 
683 ANTT, Manuscritos da Livraria 321, f. 1r -2v. 
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por Sua Alteza o deixar declarado antes alguns mezes de seu falecimento em huns Capitulos, 

que deixou feitos, como por me ser pedido com muita instancia pelo Senhor Cardial meu Irmão, 

e polas muitas pessoas, que se ao tempo acharão presentes, o que eu aceptei, assi por obedecer 

ao que S. Alteza deixava ordenado, e declarado, (cuja obediencia sempre antepuz a tudo) como 

por me não negar em quanto pudesse à obrigação que a estes Reinos tinha, querendo por eles 

(como sempre quererey) antepor a vida, e ao descanso, o que a elles convem, e assi o fiz, e 

continuey athe agora, e claramente vejo,  e experimento de mim, que me faltão já de todo a 

idade, a saúde, e a disposição para o poder mais fazer, lembrandome juntamente tanto como he 

rezão, que já he tempo de nesta vida, que me resta conhecer, e servir a Nosso Senhor as grandes 

merces, que dele tenho recebidas, e considerando como a mim já por estas rezõens não he 

possível tomar por mais tempo esta carregua, que me sempre foi mui pezada pelo muito que 

dezejei fazer nella, e pello muito que ella requeria, que em mim não há, assentei com Deos, 

com minha consciência e com minha obrigação deixalla, e nisso estou de todo determinada, e 

olhando, que em nenhua outra pessoa cabia milhor, nem a alguma outra era mais próprio, e 

devido semelhante carrego que ao Senhor Cardial meu Irmão assim por a ele pertencer por 

direito, segundo por Letrados a que mandei ver, e estudar foy determinado, e assentado como 

por suas mui grandes virtudes, e por quem ele he, e pelas muitas e grandes calidades da sua 

pessoa, e longa experiência nas couzas do governo destes Reynos lhe pedi o quisesse aceptar, 

e a mim desobrigar de couza, com a qual eu já não podia, e para a qual me faltavão de todo a 

disposição, e as forças,  que se requerião, e com quanto a elle parecesse o pezo tão grande, e o 

receasse, e ponderasse com aquella grande prudencia, que Nosso Senhor lhe deo, todavia 

movido por elle mesmo, que sabe minha tenção, e que sabe quanto seu serviço, e bem destes 

Reynos será ter elle o governo deles, em quanto el Rey meu Neto não he da idade, que convem 

para si só os reger, e governar, se persuadio ao aceptar, como com sua consciência o que podesse 

fazer (que a mim foi de mui grande consolação) parecendo-me, que naquelas couzas, em que 

por minhas fraquezas neste tempo, que governei, não compri conforme a meus dezejos, 

satisfazia agora em deixar no dito governo uma tal pessoa, e que tão inteiramente hade cumprir 

com as obrigaçõens dele, pareceu-me devervos dar conta do estado, em que estas couzas estão, 

assi para saberdes as cauzas, e rezões porque me movo a deixar este governo, como tãobem 

para saberdes como o deixo ao Senhor Cardial, a quem de direito pertence e do qual tenho por 

mui certo que  hão estes Reynos de ser assi bem regidos, e governados, que se lhe siga a elle 

ante Deos mui grande merecimento, e dos naturaes muito louvor, e grande satisfação, e 

contentamento de que a mim se nesta vida o posso ter dalguma couza me caberà mui grande 
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parte por quanto sempre procurei, e dezejei o bem, e descanso deles, e folgarei de logo me 

fazeres saber por vossa Carta que fostes disto tam contente, como he rezão, e eu de vos confio. 

Escrita em Lisboa a 8 de Dezembro de 1560. 

 

Anexo J - Carta resposta da Cidade do Porto684 

 

Muito Alta, e muito Poderosa Rainha Nossa Senhora. – H�̃�a Carta de V. A. nos foy dada 

a cinquo dias deste mês de Janeiro, e ainda que se presumisse de V. A. se querer escusar de 

guovernar estes Reinos, foy ella desta Cidade recebida com huã muy geral tristeza, por lhe nella 

totalmente certificar querer lara guovernança delles; e que sobre tantas perdas, como tem 

recebidas, esta se teria por muy grande, per ser em tempo de tanta necessidade, assi pera a 

criação delRey Nosso Senhor, como das obras, e ajuda de V. A. e em que se devia de conformar 

com ao tenção delRey Nosso Senhor que estáa em gloria, que hé de crer, que sua alma hiria 

muy descansada com lhe parecer, que leixava a V. A. lhe pede esta Cidade, que por seruiço de 

Deos, e por a ella fazer merce, que nam queira fazer nenh�̃�a mudança, antes guoverne da 

maneira, que fez depois do falecimento delRey Nosso Senhor; e os trabalhos que V. A. nisso 

receber, Nosso Senhor a esforçará, que para isso a escolheo dando logo geral conhecimento a 

estes Reynos da mercè que lhe fez, em lhe dar a V. A. por guouernadora delles, e elle lhe dará 

o premio, que taes trabalhos merecem, a quem os tomar por amor delle; e nam os podendo V. 

A. sofrer pellas causas, que escreuo, que lhe impedem poder gouernar, como até aquy fez, cousa 

muy justa hé a tenção de V. A. em teer ho Cordeal a guouernança, por ter tantas calidades para 

isso, asi por ser tio delRey Nosso Senhor, como filho e neto de Reys, e hidade tão conveniente, 

e tão Catholico, que respectando tudo fóra destes Reunos se deuia procurar pera guovernança 

delles, quanto mais estaudo nelles, que hé de crer, que Deos ho guardou para isso; ho que junto 

á tenção de V. A. cousa muy justa hé lhe competir a guouernamça destes Reinos, em quanto 

ElRey Noso Senhor nam for de hidade pera iso, que pera ho tempo, que lhe for limitado, pello 

bem que se disso póde seguir. E por isto ser cousa tão deuida, sendo pera ho caso necessario 

qualquer outra solemnidade para firmeza delle, esta cidade ho fará, como sempre fez nas cousas 

de seruiço/ de seu Rey, e Senhor. Nosso Senhor já vida, e Real estado de V. A. prospere para 

seu santo seruiço. Escrita em Camara desta Cidade do Porto a 13 de Janeiro de 1561. = Simon 

Correa. = Francisco Delemos.=Francisco do Couto de Vasconcelos.=etc. 

 
684 Carta resposta da Cidade do Porto assinada pelo juiz e procuradores da dita cidade, 13 de janeiro de 1561. 

ANTT. Manuscritos da Livraria, 321, f. 81v. 
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Anexo K - Carta da cidade de Trancoso enviada à rainha 685 

 

Senhora. – Vimos a Carta que V. A. mandou há Camara desta Villa, e dela entendemos 

querer disistir da governança e regimento destes reynos, que atéguora foy com tanta justiça, 

quietação, e prosperidade como em vida delRey, que estáa em gloria; e por o muito bem que 

neste tempo succedeo, parece ser vontade de Nosso Senhor que V. A. o seja e guoverne pera 

emparo deste reino tam verdadeiro, leal, e obediente á Coroa delle. Ao qual V. A. estaá tam 

obrigada, como quem fiquou pera comprir a vontade delRey, a qual mostrou confiando-o de V. 

A., cujo guoverno sem contradição aceitou por obedecer na morte, á vontade com qual na vida 

foy sempre conforme; e posto que os trabalhos sejam grandes, não será menor o premio e 

descanço quando dellas Nossa Senhor livrar a V. A. e obrigação nossa pera lho pedirmos. Pelo 

que requeremos da parte de Deos, e da nossa pedimos por mercê a V. A., que com o favor e 

ajuda que até aguora teve do Senhor Cardeal Infante, não alargue a tal guovernança, o olhe a 

vontade, necessidade, e amor com que lho pedimos, pois estaá certo em semilhantes mudanças 

nam faltarem trabalhos e pouqua quietação, que Nosso Senhor naõ permita pera desgosto de V. 

A. e desassosego do Reino. E pois a tudo se atalha com V. A. nos fazer e a todo o Reino esta 

tão necessaria e desejada mercè, lha tornamos a pedir, e a Nosso Senhor o acrecentamento de 

sua vida, pera que ElRey Nosso Senhor, que Deos nos defenda, sendo em idade receba a 

guovernança, e ache seu povo tão bem regido, e seus reynos tão pacificos e prosperos que de 

V. A. tome exemplo e expriencia para o diante. Escripta da Cama desta Viila de Tranquoso em 

20 de fevereiro de 1561. = Antonio da Cunha. = Domingos Cardoso. = Pedro Cardoso de 

Caceres. = Fernão do Louro. = O Letrado Dioguo Mendes. = o Letrado Manoel da Fonsequa. 

= Gaspar dias. = Antonio Ferreira. = Andre Nogueira. = O Letrado João Fez. = Jeronimo de 

Caceres. = Manoel Mendes. = Domingo de Matos. =etc. 

 

Anexo L - Carta enviada pela Vila de Alenquer à rainha D. Catarina686 

 

Senhora, Com muita rezão podemos comparar este tempo ao em que Nosso Senhor Jesù 

Christo deixou sua Sacratissima May pera consolação dos Apostolos, ficando ella e os seus tão 

saudosos de sua presença; e pois Deos quis que assi ficasse V. A. pera conseruar este Reino, e 

o sustentar em tanta justiça e concordia, com semelhauel door dos Apostolos, quando a Senhora 

 
685 Carta da cidade de Trancoso enviada à rainha, 20 de fevereiro de 1561. ANTT, Manuscritos da Livraria, 321, 

f. 155v.  
686 Carta enviada pela Vila de Alenquer à rainha D. Catarina, em 22 de fevereiro de 1561. Ibid., f. 131v. 
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tambem subio aos Ceos, ficaremos nós, querendo V. A. desempararmos e teremos rezaão de o 

sentir por se apartar de nós h�̃�a tal Rainha de tam heroicas, e de tanta justiça he misericordia, e 

tam liberalissima, que excede os grandes Emperadores, e tem a palma de todas as que 

gouernárão grandes Monarchias; e éstas virtudes, que com famosos leteiros pódem ficar na 

memoria do Reino, nos-ajudam a sentir mais nosso trabalhom e são causa a que, não per Carta, 

senão com muitas lagrimas lhe-ajudaremos a sentir seus immensos trabalhos passados, e 

sentidas tristezas que sua alma passou, quando Deos leuou  ElRey N. S., como a lhe-pedir que 

se esforce V. A. como may e Senhora, que poem a vida por seu pouo, como por experiencia 

vemos, a nam deixar esta Carregua, que ainda que hé grande peso, por certo temos que pós 

Deos em V. A. tanta fortaleza, que inda que este Reino do Universo fora todo, o podia gouernar. 

E posto que as indisposições de V. A. lhe tirem alguma parte do esforço humano e sua 

consciencia lhe-inspire outra cousa, V. A. por nossa parte, como sempre fez, favoreça nossa 

justiça; por que a vida de Christo Nosso Senhor hé nossa regra, e morreo por tantos suando 

gottas de sangue, grande premio seu alcançará V. A. seguindo a elle em se lembrar  de nós até 

a morte, e não deixar huá ora de vida que lhe dàa, sem suar da obrigação em que estàa, porque 

assi lho prometeo V. A., e hé profissão porque se quebrarão já as Santas Religiões. Mais por 

Senhora diz, que de nossa justiça non há de o conhecer, e que o Cardeal infante seu Irmão 

acceita destes Reinos o gouerno, a quem per direito pertence, tambem consideramos que até 

fim nos ama, e que como a santo Pastor entreges nos confortará, e sustentará em tanta justiça e 

assossego, como convem séremos guardados por ouelhas de tal Senhora, verdadeira may de 

seus Vassalos, e que lhe dará o esp’rito Santo graça, e constancia pera que juntamente per 

muitos annos com sua justiça e misericordia nos apacente, e nos faça as merces e favores que 

merecemos, pela lealdade com que seruimos a V. A., cuja vida e estado Deos per longos annos 

acrecente. Escrita em Camara Dalanquer aos 22 de feuereiro de 1561 annos. = Ignacio Pereira. 

= Antonio Sarmento. = etc.  

 

 

 

 

 



 

318 

 

Anexo M - Cópia de uma carta de D. António de Ataíde, Conde da Castanheira, à rainha 

D. Catarina687 

 

Os dias passados pareceme que foi no cabo do veraõ comeou V. A. em deixar o governo, 

e por eu ter entendido que estava ainda mais posta nisso do que se podia prezumir de suas 

palavras lhe /167/ dise que antes de se acabar de detreminar me houvisse perante o s.r Cardeal, 

e os do Cons.°, e V. A. o houve assi por bem e me houvio h�̃� dia, entam lhe lembrey que 𝑝lo 

que devia a Deos era obrigada a governar, porque de leixar o governo se podiam 𝑝la ventura 

seguir grandes dezaforos, e que visse (quanto neste tempo em que as mais das discordias 

acabavaõ em heresias) devia procurar  

𝑝la quietaçaõ destes Rn.° e naço azo a haver nelles differentes openio�̃�s em cousa tam 

substançial como hé a governãça. E por�̃� inda �̃� 𝑝la Misericordia de Deos parece �̃� nesta terra 

naõ entraria a peçonha que anda espalhada mor m.tas partes era para recear que se 

embaracassem as almas com odios e isenções naõ som.te entre os que senaõ quizessem bem, 

mas entre os amigos e parentes m.to chegados. Lembreilhe mais que 𝑝lo que devia a ElRey N. 

S. �̃� Deos tem, era bem que governasse como lho elle leixava encomendado, porque alem das 

muitas e muy grandes obrigaço�̃�s �̃� ella tinha em comprir o �̃� lhe elle leixou pedido se devia 

particularm.te lembrar de h�̃�a, naõ som.te naõ era acostumada mas nunca se vira, a qui.¹ era 

metela em todos os negocios do governo e fazellos com ella como fazia o �̃� parecia N. S. quizera 

que fosse p.a. V. A. m.¹° bem poder fazer o de que agora se queria escusar e porque me pareçeo 

que convinha assi lhe lembrey juntam.to. com isto e lhe torno a lembrar agora q̃ naõ devia de 

esquecer a quem tiver cuidado de ir dizendo a elRey N.S. (o que convem para elle p̃lo tempo 

adiante bem cumprir com o lugar em q̃ o Deos poz) quam perjudicial cousa pode ser terem elles 

outros Reis q/167 v°/ apoz elle vierem o mesmo modo com suas molheres senaõ q.do para isso 

houvese as mesmas rezoẽs que havia para o q̃ seu avô fez, as quaes eraõ haver m.to tempo q̃ 

V.A. estava nesta terra e ter nella muitos penhores e a experiençia q̃ já entam havia das g.randes 

virtudes, e lembreilhe q̃ governar ella era authoridade do nome delRey q̃ Deos tem em quãto 

governava estava viva a lembrança delle e q̃ só esta rezaõ devia de bastar para naõ deixar o 

governo. Tambem disse a V.A. que por o q̃ devia aos Portugueses, naõ era bem que deixase 

governar. Nisto naõ gastey palavras em couzas geraes como as naõ gastey no mais em que havia 

m.to que dizer nẽ tratei de couzas que em outros tempos, em outras partes serviraõ, som.te lhe 

 
687 SERRÃO, Joaquim Veríssimo. Documentos Inéditos para a História do Reinado de D. Sebastião. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1958, p. 22. 
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lembrey que o modo de que todos se hpuveraõ depois do fallecimento de deuRel nosso S.or que 

Deos tem em lhe obedecer, e haver por governador sem pedirem cortes, e q̃ se isto hordenase 

sem curarẽ de outros modos que em semelhantes tempos se soem teer, era cousa q̃ se naõ vira 

té agora em cazo alg�̃� dos m.tos q̃ em esta terra, e em todo o mundo saõ ac�̃�tecidos. Disse mais 

a V.A. q̃ naõ deixa de leixar o governo por q̃ leixando pareçia que em algq̃a maneira ficava 

duvidozo e com escupulo, tudo o que foi era Equanto governava e lembreilhe q̃ espertava Caste, 

a cousas que daria�̃� todos os do Cons.o a V.A. que não deixa deixar e governar, aprovando as 

rezoẽs que eu para isso dava, e alem dellas deu cada h�̃� delles /168/ outras muitas e m.to 

melhores, e o S.or Cardeal fallou sobre isto a V.A. largamente pedindolhe com m.ta efficaçia 

que naõ deixasse o governo V.A. por aquelle dia, concurdio (sic) em querer ver com seu 

confesor, i inda se apontaraõ mais outros letrados Theologos com que queria comunicar os 

incovenientes que sua consçiencia lhe reprezentava, e depois disto feito faria o q̃ lhe pareçesse 

que era mais seguro p.a a sua alma, e em outra practica q̃ tamvém sobre esta materia depois 

houve chamou o Padre Torres de q̃ resultou fazeremse h�̃�s appontam.tos de que a V.A. e a elle 

pareçia que convinha sanearse para quietar sua consiencia, e quis V.A. que sem ella ser prezente 

os vise com o Padre Torres, os do Com.o, e assi se fizesse me naõ lembrou mal, o padre ficou 

satisfeito da practica e sem escrupulo que obrigase a V.A. a fazer h�̃� taõ grande abalo; nestes 

termos ficou isto com V.A. em outras practica q̃ sobre este neg.o teve dizer ao S.or Cardeal e 

aos que eramos prezentes alg�̃�as palavras que mostravaõ naõ estar tanto naquelle proposito 

como no sdias passados, e tambem por ellas pareçia q̃ naõ estava de todo fora delle, e neste 

manço esteve o negoçio alg�̃�s dias, mas naõ m.to passados elles tornou V.A. a esta materia 

mostrãdo nella mais determinaçaõ, e nos disse o que tinha sobre isso passado com o S.or 

Cardeal. Pareçeo entaõ que para se ver se se podia fazer como se devia de fazer era vem 

praticarse com o Bispo de Viseu e o cançerel mór e Fran.co Diz, e assi o fez V.A. mas foi com 

tãta presa que naõ saberia eu agora bem dizer o em q̃ se elles a /168v°/ firmaraõ nem elles 

segundo o que despoes houve. Ao q̃ trataram de se se podia fazer senaõ de como se faria. 

Assentou V.A. nestes dias em que teve estas derradeiras practicas de falar e escrever sobre este 

negoçio as pessoas principais deste Rn.o e as çidades e villas com q̃ se tem todos respondido e 

que todos pedem a V.A. que naõ leixe de governar se assi he q̃ o S.or Cardeal e todas as pessoas 

prinçipais destes Rn.os e eclesiasticas e siculares e as Cidades e Villas pedem a V.A. h�̃�as por 

ssi e outras por cartas suas que naõ leixava o governo, naõ sey como V.A. o pode com boa 

consiençia leixar e a que fim fallou a h�̃�s e escrevo a outros e aguardou por suas repostas como 

era rezaõ que fizese senaõ quizer governar depois de naõ som.te a mayor parte a que era bem 
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que se desse credito, mas todos dizerem que querem ser governados por ella, sem embargo das 

rezoẽs que lhes deu para o naõ governar pois que as q̃ saõ dadas as quais V.A. buscou e hornou 

com os dezejos que tem de se tirar dos negoçios de m�̃�do e de quietamente passar o derradr.o 

quartel em que já está, naço abastaõ para nenh�̃�a pessoa das que nestas cousas podem ter votto 

querer q̃ V.A. leixe o governo. Claramente se vee q̃ ainda q̃ naõ houvera as outras obrigaçoẽs 

q̃ V.A. a estes R.nos tem p̃las quais naõ podia deixar de as governar (senaõ por lhe pareçer q̃ 

as rezoẽs que para isso dava eraõ bastantes para todos os haverem assi por bem) e como se 

agora ve que todos estaõ /169/ como rude de todo este negoçio e só por esta rezaõ lhes deve por 

just.a governallos por que os Portugueses vasallos del Rey N.S. seu neto elegemna para isto e 

o eleger governador em quanto elRey naõ je de idade para os governar he mais da sua perdiçaõ 

delles do que hé da de V.A. escuzarse deste cargo p.a q̃ a eleger está tãto mais obrigado e senaõ 

mais obrigado a senaõ escuzar delles que a constragem o Cidadaõ do ou devora escrever a dar 

se há ellegido para isso e que tãbẽ he obrigado quanto a couza he muy ymportante e quanto 

m.or he sua obrigaçaõ della, e além de o dever por justiça a obriga a isso o modo q̃ todos neste 

negoçio tiveram, porq̃ senaõ achará em chronica alg�̃�a ao menos nas destes Rn.os nem de Cast.a 

que em tal cazo ou em outro que podese ter alg�̃�a semelhança com este o povo mostrase tanto 

amor e fose todo taõ confrome em h�̃� parecer. Diz V.A. que p̃lo que sabe da m.ta virtude e 

experiençia do Sor Cardeal está m.to descansada, em como estes Rn.os ham de ser governados 

por elle, e tem V.A. m.ta razaõ disso, e porse em duvida tenho que naõ gaverá Portugueses que 

diga o contrario, mas isso a meu ver obriga também a V.A. a governar, todos os querem como 

cousa q̃ mais convẽ, e naõ como menos mal. se lhe pediraõ que governase ella, mas elles, 

fazemno livrem.to por escolherem o q̃ lhe pareçe melhor está a tudo, e tambem p̃lo q̃ V.A. deve 

ao Sor Cardeal, naõ he bem q̃ deixe o governo por /169°/ que para elle com suas grandes 

qualidades mais poder aproveitar no q̃ cumpre a esta terra, e ao serviço delRei N.S. c�̃�pre q̃ 

V.A. governe pois está serto o muito credito que lhe dá e sempre dará, do qual se elle pode valer 

ante ella para o que lhe parecer q̃ cumpre para o bom governo do Rn.o e com a gente que muitas 

vezes em particular se queixa do que he m.to vem f.to naõ terá os trabalhos e desgostos que se 

lhe naõ poderaõ escusar, quando tudo pender delle, os quais se me afigura a mî e haõ de ser tam 

grandes se se houver de ter maõ na justiça com higualdade e na fazenda da Coroa como o tempo 

o demanda q̃ he para recear fazerem m.to nojo a sua compreiçaõ com q̃ se deve ter m.ta conta 

p̃lo q̃ neste tempo em todos os acontecimentos a serviço delRey e de V.A. a sua vida e saude 

cumpre, pareçe q̃ saõ escusadas as m.tas mais rezões que há para V.A. dever de querer nisto o 

que todos querem e pedem. Fica agora por ver se podem elles bem pedirem e de todos abasta 
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para pareçer q̃ he o q̃ lhes vem melhor e o de q̃ nisso for se verá por muy servido, e quando isto 

fora pedido por alg�̃�s e contrariado por outros entaõ e puderaõ ver as razoẽs de h�̃�s e de outros 

e houvera no cazo pouca porfia, como se verá com zello de se fazer o melhor, o que dizem os 

Portuguezes que os governẽ ensinou e agalardoou a honrou e tanto os criou V.A. que há alg�̃�s 

dos que justamente estaõ nos mores cargos desta terra dados por V.A. que nasceraõ depois della 

vir a estes Rn.os e todas as pessoas prinçipais e nobres q̃ naõ pasaõ /170/ de 50 annos foram 

criados com lhe ella dar per os (sic) à sai mesa e com doutrina delRey nosso Sor q̃ Deos tem, e 

de V.A. e de todos os em que tenho apontado, e tambem dos mais velhos, nenh�̃� hay 

ecclesiastico nem secular que tenha Prelaçia nem titt.o nẽ estado q̃ naõ fose havido depois de 

V.A. ser nesta terra, e há muito poucos que naõ fosem postos no estado e nome em q̃ estaõ por 

ElRey N. Sor q̃ Deos tem, e a requerimento de V.A. e das cousas e fazendas principais nenh�̃�a 

há que quando menos naõ fose acrecentada no mesmo tempo os as adoaçoẽs em q̃ foi dada, 

melhor declaradas em favor do posuhidor, e de seus successores, e desta man.ra em que a terra 

está plantada por el Rey nosso Sor q̃ Deos tem e por V.A. nos mayores della o está tâbẽ em 

toda anoutra gente e todos entendem quanto isto obriga a ella, os governar de modo de que 

crisou a h�̃�s e sempre tratou a todos elles, e servilla e obedecer a seu mandados como te agora 

tem feito e como em tais tempos cumpre que se faça o governar V.A. esta acredita por elRey 

N. Sor q̃ Deos tem que o deixou assi ordenado, e mandado, e a ensinou e endereçou para o q̃ 

ella havia de fazer e agora está acreditando com se acharem todos bem, de modo de que estes 

tres annos e oito meses V.A. tem governado está acreditado como exemplo neste Rn.o e em 

todas as partes do mundo, e depois de se tratar desta determinaçaõ de V.A. morreo ElRey de 

França e seu irmaõ que sucedeo naõ ser de hidade para governar ellegeraõ os Fraâceses por 

gorvernadora a R.a que posto q̃ he de crer que tal pessoa /170°/ como as postas em taõ alto 

estado devem ser e filha de pay e mãy tem mal concedido, que ao menos q̃ eu naõ sey quem 

eraõ na hidade e practica do governo, tam differente de V.A. como no nacim.to tem tanta 

authoridade a pessoa Real, e o nome real que com m,ta consideraçaõ e bom cons.o elRey vosso 

sogro q̃ Deos tem quando foi a Castella para o jurarem por Principe daquelles Rn.os sendo a 

Sra Intanta D. Britiz sua mây viva estando em m.to boa hidade e dispussiçaõ e sendo quem está 

sabido que ella foi tadavia por authoridade do governo naõ deixou elRey seu f.o por governador 

senaõ a R.a D. Leonor sua irmã, lembraõ aos q̃ querem q̃ V.A. governe que sam todas as razoẽs 

q̃ há para os embaxadores del R. N. S. madados por V. A. e os negocios a que forem serem bem 

recebidos e tratados em Roma e em todo o mundo principalmente em Cast.a com quem estes 

Rn.os tem tanta vezinhança e tantos negocios em Frandes, com quem tem tanta e que a casa 
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hUa destas ditas parte pode V. mandar negoçear como gov.or deste Rn.o, e se comprir ao 

negoçio de q̃ se tratar, juntamente com isto pode mandar fallar nelle, como mays dos que cõ 

manda negoçear, Tem todos bem visto, a grande m.a que N. S. nos fez era após o castigo para 

todos os Portuguesss foi a morte delRey q̃ Deos tem em lhe dar a V.A. por governador, e o Sor 

Cardeal para ajudar e acompanhar e servir por que já que assi havia de ser que era era necessario 

appontarse nestes Rn.os o estado Real neste tempo em q̃ m.ta parte do mundo está m.to mal 

apontado /171/ e muita parte della caido, que melhores nem mais proprios steos se podiam 

dezejar, e pois assi he, como há V.A. de querer N.S. neste tempo deu e que tanto devemos 

estimar, e que se como governa V. A. de querer que percamos a principal parte do remedio que 

nos N. S. neste tempo deu e que tanto devemos estimar, e que como governa V. A. está elRey 

N. S. e todos seus vasallos aproveitandose della e do Sor Cardeal, e recebando de cada h�̃� delles 

todo o fructo que pode e deve dar, e vem tambem q̃ queria V . A. a qual he necessaria para o 

bem poder criar e juntam.te com o criar lhe pode ir dando liçoẽs do governo que se lhe devem 

comessar a dar m.to sendo poq̃ h�̃� dia approveitando p.a ir tomando conheçim.to dos negoçios, 

e outro dia para que o naõ façaõ querer nelles entender ante tmepo com lhes dizerem q̃ os 

escondem delle, e q̃ governando V. A. lhe pode melhor reprehender qualquer cousa, de que por 

sua hidade deve ser reprehẽdido, e negarlhe o que de aqui e a muy poucos dias ade querer dar 

e fazer, se lhe pareçer que lho deve de negar e que estas liçoẽs naõ pode elle tomar estamdo em 

boa com o Sor Cardeal, e o negoçeo do governo nos paços estar elle sem V. A. naõ pode ser, e 

estar V. A. com elle nos paços em que se ministra o governo leva o mal o entendimento, mas 

menos mal será, e naõ se deve escolher menos mal quando se pode escuzar com fazer o que 

para tudo convẽ que se faça se depois de serem havidas por boas as razoẽs que todos tem para 

o q̃ nisto pedem e quererẽ /171v°/ e as q̃ V. A. tem para lho conceder se disser que naõ tem V. 

A. dispusissão para poder com o trabalho do governo porque está muy quebrãtada dos nojos 

passados que ante ella saõ sempre prez.tes e cansada dos negoçios podese responder, q̃ isso hé 

o q̃ convẽ para governar bem, porq̃ stando assi naõ lancará maõ senaõ de negocios n.to 

necessarios q̃ he o que cumpre, e hordenará como os concorrentes a ocupem menos do que 

agora occupam e tenhaõ o mesmo expediente quem governa para o bem cumprir com o cargo 

deve de cuidar mais como governará como bolir com poucas cousas, que em como concertará 

tudo depressa porq̃ se segue m.tas vezes da m.ta presa maduraremse os negoçios antes de se ver 

se fazem açento os fundamentos delles e o q̃ mais lhe cumpre q̃ tudo he ter e adquirir e soster 

athoridade e a ella naõ saõ tam favoraveis as obras e meneos apressados como os vagarosos, e 

para m.ta mais cousas he bom o vagar, os q̃ ajudaõ de depreça carem mais vezes, e dam mores 
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quedas e os mais dos males que se fazem he com furia, e preça e com quem os faz estar m.tos 

espertos e muy poucos com a condiçaõ quebrantada e sonorenta, reprovada seria a hidade 

madura para o governo da terra, se de todo se reprovase as cousas q̃ ella naturalm.te traz 

consigo, quanto mais que nunca para os negoçios ham de faltar homẽs que nelles estam 

espertos, h�̃�s por comprirem com os cargos e outros com a condiçaõ se se disera isto, q̃ porque 

pode ser q̃ sejaõ mais espertos do neçesario convem q̃ velle quem governar, podese responder 

que a /172/ natureza dos Portuguezes lhe dá velaremno h�̃�s dos outros h�̃�as oras por serem fieis 

a quem governa, e outras p̃la competençia que tem h�̃�s com os outros a qual vay crecendo tanto 

ante elles que mais se deve guardar quem governar de sobejamente o quererem elar h�̃�s dos 

outros, e dos que o muito vellarem, que dos que nisso parecem q̃ dormem e para o que em tudo 

isto he necess.o tem V. A.  o Sor Cardeal de que se pode aproveitar, e com quem pode sanear 

tudo, e a quem pode encarregar de tudo o a q̃ lhe pareçer que por sua hidade e mas dispucissoẽs 

naõ podera broamente acudir, e se o Sor Cardeal só governar naõ terá V. A. com que se possa 

escudar como agora tem, se pareçe q̃ he bem fazerse neste tempo pouco negoçio logo com isso 

se responde a quem apontar, per inconveniente, q̃ se V. A. vay a boa vista ou está mal desposta 

çessa o negoçio, e se o Sor Cardeal vay a Evora, a Alcobaça ou tem algum impedimento naõ 

quer V. A. entender em outros negoçios senaõ nos que naõ sofrem dilaçaõ q.to mais que para 

se fazer m.to he bom governar V. A. por que fará os que pu/der encarregará dos outros ao Sor 

Cardeal, se me naõ ingano com o que tenho dito que he m.to pouco para o que se nisto pudera 

dizerse, prova he q̃ .V A. deve a Deos, a elRey nosso Sor q̃ Deos tem a elRey N. S. q̃ deos 

manda governar esta terra, e que tambem o deve aos Portuguezes que por m.tas razões o querem, 

assi e lho muito pedem e q̃ naõ tem V. A. indispuçissão nõ há ynconveniente que se saiba 

porque deve de leixar de o fazer, por onde pareçe q̃ guardando justiça e rezaõ não pode /172°/ 

leixar de governar e o que he dito e feito sobre V. A. querer leixar o governo naõ somente me 

naõ pareçe que se pode haver por inconveniente para governar mas que visto o que se disso 

seguiu tudo foi necessario para mais quietaçaõ, o I.° de março de 1561. 
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Anexo N – Breve do Pontífice para a rainha Catarina688 

 

O Caríssima em Cristo, Nossa filha, Catarina Rainha de Portugal e do Algarve, ilustre 

viúva, omos informados que vossa devoção religiosa motivou a decisão de abandonares a 

regência do Reino, para vos aposentardes ao Mosteiro, para o descanso que exige a idade. O 

vosso objectivo/ intento não podemos aprovar, só razão de saúde teria efeito, se alguma tiver 

existido. Com esta deliberação deveis olhar para o vosso neto e sereníssimo Rei, e povos deste 

Reino. Exorto-vos e dirigindo-vos Sereníssima, em virtude da Santa obediência, a não deixares 

a regência do Reino, nem abandonardes o vosso caríssimo neto, filho de Rei, do qual, em fé, 

vos foi confiada a tutela até atingir a maioridade, intento estranho à caridade materna, alheado 

da esperança que o vosso marido, Rei de pia memória, tinha. Primeiro foi privado do seu Pai e 

Avô, e agora da visceral caridade materna, a viver num Mosteiro, em clausura. Devereis sair 

quando tiver idade de reinar e dar conselho a todo o seu Reino e povos, agora deixai-o chegar 

à idade, e da sua tutela podereis abdicar. 

Não credes, caríssima filha, que seria maior Graça a Deus a vida monástica. Porém, divina 

Majestade, nada é mais caro à caridade, quanto mais requererem os actos de bondade, tanto do 

agrado de Deus, e maiores serão os benefícios obtidos. Não há pessoa mais respeitável, nem 

mais devota, como defende Deus nas sagradas escrituras, que quem protege os órfãos, tanto 

quanto os Reis, com empenho e cuidado? Certamente, através deles, para servir o bem estar das 

pessoas, e a honra de Deus, e religião que é mais regulada. Há de facto um rei predilecto, o 

nosso filho Cardeal, seu tio, de exímia virtude, fé suprema, dotado de grande religião, a quem 

confiais a tutela e gestão do Reino, a que propões escapar, como cura e diligência para vos 

libertardes de grande parte do trabalho. Então, para vos libertardes do vosso principal fardo 

procurais e desejais um ajudante. 

Vede os períodos de tempestades, furacões, heresias, pecados, pestes e serpentes que 

abalam e agitam a Igreja de Deus e a Religião Católica. Então com tantos perigos no Reino, da 

defesa e governo retirai-vos? E deixais o conselho, como outros trabalhos encargos e desafios 

sob o próprio Cardeal? Vede, por favor, não pouca piedade fará deferimento do pupilo, e pupilo 

Régio. Nem mesmo o cuidado de certas coisas, a repressão do mal das heresias e os povos de 

religião Católica deveis, como fazeis, por em risco, ao mesmo tempo, que a salvação do seu 

próprio povo, e da fé nesse Reino Católico. Mais devo advertir e exortar que a vossa desejada 

 
688 Tradução do Breve do Pontífice para a rainha Catarina, de 30 de março de 1561. MACHADO, Diogo Barbosa. 

Memórias para a história de Portugal, que comprehendem o governo del Rey D. Sebastião, único em nome, e 

décimo sexto entre os Monarchas Portuguezes: Do anno de 1554 até o anno de 1561. Lisboa, 1736, f. 376v-378.  
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ausência do caminho da salvação eterna, torna mais difícil a aproximação de Deus. Maior 

mérito trás menor dúvida. Sempre os reis de Portugal, por sua piedade, muito fizeram pela 

autoridade da Santa Se. Sempre os reis de Portugal, por sua piedade, muito fizeram pela 

autoridade da Santa Se. Sempre obedeceram aos seus avisos. Enfim, todas as coisas de que a 

Sede Apostólica sempre demonstrou ser a maior guardadora.  

Então, certificai, por escrito, a vossa piedade, pois acreditamos e louvamos a observância 

e obediência, de tal sacrifício. Ao faze-lo, acalmais todo o Reino, beneficias todo o povo que 

tinha conhecimento da vossa devoção e desejos anteriores. Nós, por autoridade que temos de 

Deus neste lugar, novamente vos acautelamos e aconselhamos, em remissão de vossos pecados. 

Dado em Roma, dentro de S. Pedro, debaixo do anel do pescador (sub annulo Piscatoris), 

dia 30 de Março de 1561. Nosso Ano Pontificial. 

 

 

Anexo O - Carta enviada por D. Francisco da Silva à rainha D. Catarina689 

 

Senhora, 

 

Asi como senão a de Crer, que uosa Alteza aJa de fazer, senão aquilo que for mais seruico 

de deus , E em que milhores obras faça a el Rey noso Senhor , E Mais a seus vasalos E Reynos 

. Asi não posso deixar de a lembrar a Vosa Alteza, ho que se não for Com muito Emtendymento 

, he porem Com muito, E uerdadeiro deseJo de nosso seruíço, e pareçe, que o sera muito, dilatar 

uosa Alteza este seu Recolhymento porque executa lo E faze lo, hay lhe fica para quando diso 

for serujda, pois se não pode neguar, que o dezeJo he tão santo, Como forão sempre todos os 

se Vossa Alteza, mas os Reis, mais obriguação tem, ao que deuem, que ao que querem, E 

Commo não naçerão para sy, não devem de fazer tudo por sy,. E asy vosa Alteza por el Rey 

nosso senhor , que lhe isto não pode pedir  

Mas podera aJmda seruir, E Conheçer , deuiam de deter isto mais tempo, porque he tão 

grãode, tão Jmportante, esta mudança de uosa Alteza, que o que não he mais que tempo,. he 

tudo o que pode fazer, E tudo ho que he muito neçeçaryo a el Rey nosso senhor , E a uossa 

Alteza mujto pouco, Porque se deixar vossa Alteza o guouerno destes Reynos pudera ser isto 

somente, fora sempre muito, porque ho hé, mas aJmda fora menos, se apos isto, não ouvera de 

ser mais. E aJmda porque isto he asy, hua das Cousas porque os Reis Em todas as suas, deuem 

 
689 Carta de D. Francisco da Silva à rainha Catarina. ANTT, Manuscritos da Livraria 321, f. 73v-75v 
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de ter grãode Consideração he, porque não podem fazer nenhũa Cousa, que apos ela não uão 

muitas690, que muitas uezes uem a ser i o aÇesoryo E o duuydoso de mais trabalho que ho 

prinçipal 

E asi temho por çerto, que efectuando vossa Alteza neste tempo isto, sera muito azo de 

trabalhos, E inquietações nestes Reynos,. Aos quais uosa Alteza deue, o que tão Christianysima 

prinçesa, deuera sempre aos seus, E tais uasalos mereçem , E o que lhe esta deuemdo, por 

auerem sido del Rey que Deus tem , que lhos deixou emComendados,. E por serem de el Rey 

nosso senhor, que lhos não sabem emComendar, Rezão grãode para mouer a uossa Alteza, dos 

guouernar, E ouir a fazer da esperança aJnda que nela / [fl. 73 v] Estiuera obriguada a ReliJião. 

Aos quais uasalos, uosa Alteza deue de Conheçer o Amor E instamçia, com que todos os estados 

lhe pedem que os guoverne. E que se aJmda isto não foy , com mais Jmportunação, foy po la 

determjnação Com que vosa Alteza lhe fez isto a saber, tratamdo mays, de os mandar que de os 

ouvyr, por domde aJmda lhe fica Em maior obriguação  

Vendo o dezeJo neles de os guouernardes, E de uos obedeçerem Como Vossa Alteza lhes 

manyfestou, E se uosa Alteza ate guora teue obriguação para isto, aguora muito mays, poys he 

Reelecta, pedida, E Roguada, por domde não tão somente ho pode fazer tão segura de sua 

Comcyemçia . Mas seria grão periguo dela, deixa lo, maiormente temdo uisto Ja Cousas, por 

donde outras estão mays notorias. 

E segumdo dizem que que [sic] he Cousa do damno, pareçe fazer ho mesmo damno, E 

pois vossa Alteza isto E tudo faz por sua alma, por ela deue mujto de oulhar se pode deixar este 

trabalho, com os perJuizos tão iustos e notaueys, E se Renunnçia lo Em outrem, E se por este 

modo, E se sem Cortes, porque em tudo a mujta duvida, E ajmda que a grãodeza do 

emtendymento de vosa Alteza não temnha neçesydade de lembramça, a lembre se uosa Alteza 

que dezia deus que por iso ora o seu Juizo uerdadeiro, porque não era so senão ele, E quem o 

envyou E que naquele primeiro Conçilio mandarão dizer os apostolos, que Asi pareçera Ao 

esprito santo, E a eles, e que se os Reis somente ouvesem de seguir suas uontades em suas 

Cousas, escusado seria terem Comselho para lhe darem parecer nelas, E que se nestas deue uosa 

Alteza, dar credito a pessoas uertuodas tão bem o deuem de dar mujto, a pessoas bem 

aCostumadas. Com talento E Juizo de guouerno, E de uoso seruiço, E esperiençia diso, porque 

o que Compre ao bem da alma dos Reis, he muito diferente, do que he neçeçario as das outras 

pessoas que nelas hũas <*cousas> a que no ser são uertuodas, serão uertudes, e nos Reis 

Culpam, E a lembrejte uosa Alteza, que os Reis são tão obriguados a seus Reynos, que todas as  

 
690 Por estar sublinhado no manuscrito original, mantivemos o delinear na transcrição. 
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Cousas deuem de fazer ao som do bem deles, E que aquilo he seruiço dos que Rejem, que he 

bom para os Rejidos, E he uosa Alteza . Com susu [sic] E Com palauras manda E persuade 

todos ao seruiço del Rey nosso senhor, em Cousas de peri[go]691 da uyda, Com quantas mais 

Rezões, se deue de persuadir asy, para que a este Rey nosso senhor, seu neto, E de sete Annos, 

ho aJude em seus Reynos, não aRiscamdo a ujda, nem obriguando a alma, porque a saluação 

de lo, não Esta no luguar, que bem çhea esta a escritura, de quão bons luguares tiuerão muitos 

que neles se perderão,  

A quitação da Comçyençia de uosa Alteza he o Camynho / [fl. 74] por, bem de daquy a 

muitos Annos ira ao paraiso, musteyro he toda a parte em que uosa Alteza estiuer musteiro sera 

ho paço, estamdo uosa Alteza nele, nele podera vossa Alteza fazer tamtos seruiços a deus Como 

a Coremta anos que faz, E ahy de sala parse para as Cousas que a mais aquiatarem , nem menos 

esta a saluação de vossa Alteza na presa disto poys lhe fica a obra e o efecto cada vez que 

quizer, se a detença uay tamto a el Rey nosso senhor quamto lhe vay Em o não deixar vosa 

Alteza ia que não deue de esqueçer que deus que em hũ momento pudera fazer ho mundo, ho 

fez devaguar em dias,  E que aguora he mays Justo guovernar uosa Alteza, Com mais guosto, 

porque deixaua os Reynos por sua uontade, E aguora não nos deixara por sua obriguação, nem 

nisto deue njnguem de lujdar deue de ser sempre sua omrra, porque aJmda nos Reis omens, e 

mançebos, aquela deue de ser sempre sua omrra, que por bem de seus Reynos, E aJmda para 

Com deus sera esta obra de mays mereçimento, enquanto mais uosa Alteza ser força par ela per 

seu seruiço. E hua obriguação nem sera JmComvenjente, a Jmdisposição de uosa Alteza, porque 

Commo em sua saude ua mais que Em tudo fara aquilo, que a aJudar, E não o que a empedir E 

menos ho he a Jdade porque se uosa Alteza para o seruiço del Rey buscares a idade madura 

quando mays neçeçaria sera para guovernar, maiormente que são tantos os neguocios dos Reis 

que AJmda aos que não tiuesem Indesposição nem Empedymento sempre devião Repartir os 

trabalhos para poderem com eles, 

E isto era ho que Jetro aConselhaua a moyses, E isto podia vossa Alteza fazer, mas semdo 

porem Mamdando o vossa Alteza, em ũao Já deixado o, são tamtas as Rezões que para isto ha 

que Jmda todas as que podem dizer, são menos que as que se Calão, quamto mais que como em 

el Rey nosso senhor va a todo E muito na sua Criação, ou lhe uosa Alteza quanto tempo a, 

daquy ao ser, de vossa Alteza saber o que não fosse nem nenhũa que não possa soÇeder, polo 

que uossa Alteza deue de deixar 

 
691 Depreende-se o restante conteúdo, uma vez que a reprodução do documento corta a palavra. 
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E por as del Rey nosso senhor em estado que sejão as que são, E as que ouverem de ser 

todas de seu seruiço, e uay lhe nisto tamto a sua alma, quanto sobrela Carreguarão todos os 

perJuizos que daqui naçerem, porque os tempos mudão as Cousas, e a ventura as Comdições, 

E aJmda que el Rey nosso senhor tiuera mays Annos E mais Jrmãos nunça fora seu seruiço 

deixa lo uosa Alteza, quanto mais sendo tudo tão diferemte, de mujtos mais era el Rey de frança 

que aguora faleçeo E casado, Mas não pode scusar sua may. E de mays he este Rey que ela 

guoverna / [fl. 74 v] ouve uosa Alteza a neçeçidade que a saude del Rey E a Comseruação delo 

tem de uosa Alteza E a sua ligação E o seu Emsyño, E que aquelas Cousas que pola autorjdade 

Reall, asy bem se non podera692 fazer uir sua Alteza nelos que estas lhe mandar a uosa Alteza, 

destes o Reprendera, E que nesta idade, Em outra mays lhe milhor ver sua Alteza, que tem a 

quem aJa de ter obedyemçya, que não que veja que esta livre de tudo, E que aCostumado a isto 

E ao aCatamento que deve a vossa Alteza ficara Conheçendo a maneira que deuem fazer a 

quem a devem E quamta deferença vay de lhe mandar uosa Alteza a Cousa, a lha dizer outra ou 

a lembrar quem de sua Alteza tiuer Cuydado, E que isto não pode ser deixado a uosa Alteza, E 

que ahy Commo vay grãode diferemça de reis a prinçipes 

Asi he neçecaçio [sic] que el Rey nosso senhor deferentemente E mais çedo o aCustume 

vossa Alteza algũas vezes a ouyr seu Comselho, ajnda que não fose por mais que por ho quebrar, 

doutras Cousas, E que estas Com uosa Alteza fara as que lhe Mãodar, E com outrem as que 

quizer,. E que estamdo Com uosa Alteza nelas estaca Como Rey, mas Rey, E seu neto, E que 

Com outrem mays çedo quesera estar Como Rey somente, a lembrarce que ao principe que deus 

tem semdo doutra idade era neçeçario a lembrar lhe alguãs cousas peça Com el Rey a vossa 

Alteza poys que fara a el Rey nosso senhor semdo o noso, E sem el Rey que deus tem E hi 

vossa Alteza E se uosa Alteza ho deixa hũ Rey muito poderoso nos Estados, deixa o porem 

Com as forças da sua idade,. E se senhor de mujtos E muito leais vasalos tão bem sem nenhũ 

soçesor, E antre mujtas Cousas Jndeferentes, E  de deferenças, que so por uosa Alteza lhe não 

abrir ho Camjnho, não deuiam de seguir este por aguora, 

Vemdo as Cousas que sumerJem, a hua autoridade Reall, E as que emtretem E Repairasto, 

E a obriguação que os outros Reis uos tem porque uay grão deferemça no tratar das Cousas 

pera o bem delas, E guosto dos Reys, tratarem se as de Reys com Reys que mudamdo se uosa 

Alteza se muda tudo, a quem a lembrarey Com a verdade Com que amo seu seruiço que parece 

que nem Com hua alma nem Com hua obriguação nesta idade pode deixar el Rey nosso senhor, 

nem tão em te lo deixando ho guoverno de todo, desCansando de cousas de Lehy porque se não 

 
692 Riscado: “uir”. 
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he bem que se Aportem de uosa Alteza tão bem ho pareçera amenham que 693 esteJa em hũ 

musteiro sempre, E quem aguora descer a vossa Alteza/ [fl. 75] qu isto poder ser sempre, por 

uentura que se enguanarom, aJa por seu seruiço uossa Alteza mandar majs as cousas a sua 

vontade, que esprimentar uontades, dependa antes tudo dela que obriguar se a nada E se uosa 

Alteza , ouver por trabalho o executar as cousas, não aJa que ho he, a Reseruação delas, Por 

Amor de deus a lembro a vossa Alteza que por seu seruiço, pelo que Cumpre a el Rey nosso 

senhor . E a seus Reynos, não deixe ho guouerno deles, E quando de todo em todo nosos 

pecados isto permitirem, queira dilatar isto, pois por Causa sa que tamto deue, deve [sic] de 

fazer este pouco E não semdo disto serujda, nunca o seija de deixar a el Rey nosso senhor, E as 

Cousas de seu seruiço que ho Reis deuem fazer, que Jmda que na Calidade sejão muito grãodes 

e são de menos trabalho, provendo as cousas obstando por sy, hũa dando prover as outras per 

ela, E asy desCamsando vossa Alteza no Cardeall nosso Irmão das Cousas que Inpedirem uosa 

saude, E ele mjlhor podera fazer ficar a vosa Alteza Conseguindo seu de zeJo estamdo quieta 

quando quiser estar na esperamça E mais desranhada quando estiver no paço. 

E fazendo este seruiço a deus Sera mais aJuda pera daqui a muitos Annos lhe dar o paraiso 

Como por suas muitas vertudes mereçe , E porque elas são tamtas sey eu tão bem que nunca 

lhe atenbra o seu seruiço particular, 

Mas sey que deixando o guoverno de todo, logo ão de ser muitas Cousas que não serão 

seu seruiço E pois o Respeito so dele me deu este atreuymento, Esta seJa a rezão de uosa Alteza 

mo perdoar CuJa muito alta E muito poderosa pessoa nosso senhor guarde ujda Real estando a 

Crente por mujtos Annos. 

  feitura de vossa Alteza 

    Dom Frãocysco//   

 

 

Anexo P - Carta da Vila de Tomar à rainha D. Catarina694 

 

Hua Carta recebemos de V. A., em que nos denuncia sua determinação ácerqua da 

gouernamça destes Reinos, e comsiderando em cousa de tamanho peso, nos pareceo rasão 

praticarmos ho caso com hos homens principaes, e homrrados da gouernamça desta Villa; e 

certo que em todos se emxergou tamta desconsolação, que se lhe represemtou ho falecimento 

 
693 Riscado: “não”. 
694 Carta da Vila de Tomar à rainha D. Catarina, ANTT, Manuscritos da Livraria 321, f. 111v. 
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dellrrei Nosso Senhor, que Deos tem em gloria, mostramdo disso ho semtimemto deuido; 

porque polla quietação, paz, e justiça, em que V. A. sustenta seus pouos, nos parece que o temos 

vivo: pello que pedimos por amor de Nosso Senhor, e por mercè a V. A. que não queira dar há 

execução nisso seus virtuosos, e samtos pensamentos, que por sem duvida temos, que nesta 

ordem de gouernar, em que há muitos annos que professou, de que tem muita experienciam 

estaá muito mais certa ha salvação de sua alma, que em outra algua; e por tamto outra vez, e 

muitas por merce lhe pedimos, e da parte de Deos requeremos, que em nenhuma maneira desista 

da gouernança, em que já ElRey, que Deos tem, em que há criou e comservou, des que emtrou 

nestes reinos, com tamto amor, quamto foi possivel há pessoa humana; e nosso Senhor por sua 

infinita, e immensa bondade ouvirá as orações de seus povos, e lhe dará tamtas forças, e vida 

com tamta saude, que bem possa com os trabalhos deste gouerno. 

E se V. A. totalmente tem tomado determinação no caso, segundo de sua Carta parece, e 

que aja de gouernar ho Senhor Cardeal, cremos que será por V. A. conhecer, que hé assim bem 

de seu povo, comforme ao amor que lhe sempre teue, e por nelle concorrerem todalas 

excellencias, perfeições, evirtudes pera nos conseruar em justiça tam perfeitossimamente, como 

V. A. na sua diz, e porque em nossa mão não estará destalharemoslhe este desejo, estamos 

prestes pera auer por bom tudo o que V. A. assemtar, como obedientes Vasallos que somos, 

cuja vida nosso Senhor comserue, e acrecemte para seu samto seruiço por longuos tempos.  

João Rodrigues da Azambuja=Sy.° da Fomseca=Affonso Caldeira=etc. 

 

 

Anexo Q – Minuta da carta de D. Catarina enviada aos três estados quando resolveu 

permanecer na regência 695 

 

696 os dias passados 697 vos screui como tinha asemtado deixar a gouernança destes 

Reinos ao Cardeal Iffante meu Irmão e as causas e razões per que me a iso mouia, e comquanto 

todas elas eram de muita força e eu de cada vez com menos pera poder continuar com tamanha 

carregua, vemdo o que me acerqua diso escreuestes 698 oferecy a Noso Senhor tornar outra vez 

a considerar esta materia na qual eu tam resoluta ja estaua e com tamtas causas e tam 

justyficadas e oulhando tudo o que me apontastes e principalmente o seruiço de Noso Senhor o 

bem destes Reynos e asseseguo deles e pospondo mynha quyetaçam e descamso pelo de cada 

huum me resoluy em dyferyr e sospemder por agora esta mynha determinaçam em que estava 

tam necesaria a minha saluaçam e tyrar forças outra vez domde as ja não ha e continuar aynda 

 
695 ANTT, Colecção de São Vicente, v. 3, f. 262v-263v. 
696 Espaço em branco. 
697 Entrelinhado, como alternativa: “vos dey conta”. 
698 Entrelinhado, como alternativa: “disestes”. 
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por mays tempo com estes trabalhos de tam pouco descanso meu e para poder com eles asemtey 

cometer todos os negocyos ao senhor Cardeal / [f. 262v] meu jrmão e descarregar sobre ele 

mynha consciemtia e mynha obrygaçam reseruamdo pera mym a superintendencia de tudo e o 

asinar como ate quy fyz uendo por muy certo que he ele tal que me descamsara e me sera meyo 

de eu poder com esta carregua, de que 699 <me pareceo deuer vos dar> conta asy pera o saberdes 

como pera receberdes diso o contemtamento que sey que aueys de ter. / [f. 263] 

Duque de Bragança 

Marques 

Conde de Tentuguel 

O da Feyra  

o Bizconde 

Bispo do Porto 

O de Lameguo 

O de Viseu 

O da Guarda 

O de Çepta 

 

 

 

Anexo R - Treslado do alvará do número de officiais e desembargadores que ha d aver na 

casa da suplicaçam700 

 

 Eu El Rey faço saber aos que este meu aluara virem que sendo eu informado d alguns 

jnconvenientes que se seguiam por ate ora nam aver na Casa da Suplicaçam numero çerto dos 

desembargadores que me nela ham de serujr e por outras justas causas que me a isso mouem ey 

por bem que na dita casa aja somente os desembargadores abaixo declarados .ss. hum chamceler 

da dita casa, sete desembargadores do agrauo della, dous corregedores do crime da corte, dous 

corregedores das causas ciueis della, hum juiz dos meus feytos, quatro ouuidores das 

appellaçõis de feytos crimes, hum juiz dos feytos da chamcelaria, hum juiz das ordens de Nosso 

Senhor Jesu Christo, Santiago e Avis, hum procurador dos meus feytos, hum promotor da 

justiça e ate doze desembargadores extrauagantes, notefico o asy ao Regedor da dita casa, ao 

quall mando que faça tresladar este aluara no liuro da Relaçam della, o qual quero que valha e 

tenha força e vigor como se fose carta feyta em meu nome per mym asinada selada do meu selo 

 
699 Riscado: “vos quys dar”. 
700 ANTT, Manuscritos da Livraria 870, f. 201v. 



 

332 

 

e passada por minha chamçelaria sem embargo da ordenaçam dos 2º Liuro titullo 20 que 701 

defende e manda que nam valha aluara cujo efeyto aja de durar mais de hum anno e de todas as 

clausulas della. 

 Pantaliam Rebelo o fez em Lixboa a xb de março de mil bc lxj ∙ 

 Concertado com o propio per mym 

a) Pero Fernandez 

 

 

Anexo S - Treslado do alvará do número de officiais e desembargadores que ha d aver na 

casa do Cyuell702 

 

 

Eu El Rey faço saber aos que este meu aluara virem que semdo eu jnformado d algus 

jnconuenientes que se segiam por ate ora nam aver na Casa do Ciuell numero çerto dos 

desembargadores que nella me am de seruir e por outras justas causas que me a isso mouem, ey 

por bem que daquy em diante na dita casa aja somente os desembargadores abaixo declarados 

.ss. hum chamçeler doze desembargadores do agrauo della dous corregedores do cryme desta 

cidade de Lixboa, dous corregedores do ciuell da dita cidade, hum juiz dos feytos da Mina, dous 

ouuidores das appellaçõis crimes que a dita casa vem da comarca da Estremadura e Ilhas e ate 

seis desembargadores extrauagantes notefico o asy ao gouernador da dita casa ao quall mando 

que faça tresladar este aluara no liuro da Relaçam della, o quall quero que valha e tenha <força 

e> vigor como se fose carta feyta em meu nome per mym asynada selada do meu selo e passada 

per minha chançelaria sem embargo da ordenaçam dos 2º Liuro titullo 20 que defende e manda 

que nam valha aluara cujo efeyto aja de durar mais de hum anno e de todas as clausulas della. 

 Pantalyam Rebelo o fez em Lixboa a xb de março de mil bc lxj ∙ 

 Concertado com o propio per mym 

 

a) Pero Fernandez 

 

 

 

 
701 Riscado: “diz ora que”. 
702 ANTT, Manuscritos da Livraria 870, f. 201r. 
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Anexo T – Provisão sobre o número dos oficiais dos contos do reino e casa e provedores 

das contas e ementas, 19 de agosto de 1561.703 

 

 

Ev El Rey, faço saber a quanto este meu alvara virem que por eu ajuntar os contos desta 

cidade de Lixboa aos contos do reino e casa, e aver por meu serviço dos dittos contos do reino 

somente. E polla ditta razões ficarem mais officiaes contadores e escrivães que são necessarios 

para o serviço dos dittos contadores, e por outras justas causas e razões que me a isso movem 

querendo dar ordem para que na ditta casa não aja mais officiaes que os que convem para o 

negocio della se poder bem fazer, ey por bem e me praz que na ditta casa aja daqui em diamte 

/ [f.26] os seis provedores que agora ha dezaseis contadores e vinte escrivães somente dos que 

ora ha, e dezaseis contadores e vinte escrivães somente dos que ora ha, do qual numero nam 

passarão os dittos provedores contadores e escrivães, nem eu proverey a nenhuma pessoa de 

cada hum ditos officios, emquanto o ditto numero estiver cheo, e provendo algum delles estando 

ditto numero cheo o que seraa per esquecimento, mando aos vedores de minha fazenda e ao 

contador mor que o nam leixem servir a pessoa que assi prover nem lhe dem a posse sem a carta 

ou provisam que tiver nam fizer expressa menção que aja o ditto officio sem embargo deste 

alvara, porquanto quero que se guarde polo aver assi por meu serviço. E ey por bem que os 

quatro provedores de ver contas que ora há, corrão daqui em diante as ementas cada hum das 

contas que vir, até os outros dous provedores das ementas acabarem de  correr as ementas das 

contas que são tomadas e vistas. E tanto que as acabarem ficarão dahi em diante todos seis 

vendo contas e correndo as ementas cada hum das que vir. E polos dittos dezaseis contadores e 

vinte escrivães que há de aver repartiraa o ditto contador mor as contas da ditta casa segundo 

ordem della e os outros contadores e escrivães que ora mais são de ambas as dittas casas, ficarão 

servindo na ditta casa no que lhe o ditto-contador mor odernar, e vencerão seus ordenados polo 

ponto como ate gora venceram atee serem providos de outros carregos, ou nam mandar nisso o 

que ouver por bem, e esta se registará nos livros dos regimentos dos / [f. 26v] dittos contos e 

deminha fazenda e quero que valha tenha força e vigor como se fosse carta feita em meu nome 

per mim assinada e passada por minha chancelaria posqto que poe ella nem passe sem embargo 

das ordenações do 2.° livro que o contrario despoem.  

Domingos d Almeida o fez em Lixboa a xix d’Agosto de b° l.xj 

Gaspar Rabelo o fez escrever 

 

 
703 Biblioteca da Ajuda, 44- XIII- 59, f. 25v-26v. 



 

334 

 

Anexo U - Alvará de 30 de setembro de 1561, publicado na chancelaria-mor em 22 de 

novembro do mesmo ano, sobre o como se devem eleger e pôr os recebedores das sisas. E 

diz por extenso o mesmo que diz em resumo o alvará de 17 de novembro do mesmo dito 

ano. 704 

 

Eu El Rei faço saber aos que este alvara virem que eu sam jmformado que mujtas vezes 

podem alguns loguares de meus reinos aver recebedores rameiros das sysas por cartas se deixa 

d arrecador o dinheiro do remdimento das ditas sysas e os almoxarifes não acodem por yso com 

os dinheiros dos meus asemtamentos aos meus thezoureiros nem paguam as partes o que lhes 

nele he quebradp e mandado paguar aos tmepos que sam obriguados e que posto que em outros 

loguares aja recebedores provjdos per cartas que dos ditos oficios tem sam muitas veze 

sospemsos dos ditos oficios por ficarem devemdo em suas comtas dinheiro de seus 

recebimentos e por outras causas per omde nam já quem reçebe o remdimento das sysas dos 

ditos loguares e quando se elegem recebedores nas camaras pera o dito recebimento as pessoas 

que ham pera jso elegidos tiram estromentos d agravo e por virem a mjnha fazemda requerer o 

despacho deles e guasta muito tempo no requerjmento e despacho e queremdo njso prover ey 

por bem e mamdo aos juizes vereadores e procurador do comcelho de cada cidade vila e loguar 

de meus reinos e senhorjos e asy omde ouver os ditos recebdores rameiros per cartas como 

omde os não ouver que daquj em diante no mês de novembro ate vimte dias dele se ajumte em 

camara e todos jumta/mente /[f. 148v] elejam as mais vezes quatro pessoas abastadas de 

fazemda em que este segura a que receberem e nam emtreguarem ou por sua culpa de receber 

pera recebedores dos dinheiros das sysas das ditas cidades vilas e loguares o ano seguinte .s. 

que cada hum receba seu quartel porque nam semdo as ditas quatro pesoas taes e nam se 

achamdo por seus bens o que asy receberem e de que nam derem comta com emtregua ou que 

por sua culpa deixarem de reçeber se arrecadara por sua fazemda deles ditos juizes vereadores 

e procurador e tamto que a dita eleiçam e queremdo alguma das ditas pesoas que asy forem 

elegidas pera recebedores tirae estromento de o elegerem lhe sej apasado com resposta dos ditos 

nuizes e oficiaes pera o comtador da comarqua e sera obriguado a pedir e tirar o tal estormento 

do dja da noteficaçam da eleiçam a dez dias e de o apresentar ao dito contador e levar despacho 

dele demtro de trinta dias do dia da dita noteficaçam e nam o pidimdo e tiramdo nos ditos dez 

dias nam lhe sera depois dado e posto que o tire nam lavamdo mjlhoramento dentro nos ditos 

trimta dias nam lhe sera depois recebido posto que o leve e ficara obriguado a servir do qual 

 
704 ANTT, Suplemento de Cortes, Livro de Registo da Câmara de Santarém, Maço 3, n. 02, f. 148v-150r. 
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estromento conheçera o dito comtador e o despachara finalmente com o provedor ou juiz de 

fora que mais perto estiver do loguar omde o tal estromento for apresentado ao comtador e 

estamdo eles todos tam pertos do ito loguar o despachara o contador com o corregedor e semdo 

ambos comformes se comprira jnteiramente sem dele aver apelaçam nem agravo pera mjnha 

fazenda nem pera outra alguma parte e nam semdo comformes pera cada hum deles no dito 

estormento / [f. 149] seu parecer e ira por terceiro ao provedor ou juiz de fora que mais perto 

estiver <do dito loguar> omde o dito estormento foi apresentado ao dito contador semdo 

primeiro visto pelo comtador e provedor ou juiz por estar mais perto sera terceiro o corregedor 

ou juiz que mais perto estiver e a eles mamdara o corregor o estormento com seu parecer e 

como dous forem comformes se pora o despacho e asynara o terceiro e semdo pelo dito 

despacho escuso algum dos ditos recebedores o comtador lhe pasara diso sua carta pera 

apresemtar aos ditos juizes e oficiaes aos quaes mamdo que loguo demtro de quatro dias dod 

dia que lhe a tal carta foi apresemtada elejam outro ou outros recebedores em loguar dos que 

forem escusos no que teram a ordem acima dita e de tal maneira o farão que amtes de janeiro 

sejam as ditas quatro pesoas elegidas sem se poderem mais escusos e porem nos lloguares da 

comtadorja da çidade do Porto os taes estormentos seram levados ao veedor da fazenda da dita 

cidade pera ele os despachar como contador e semdo diferemtes sera o terceiro o corregedor ou 

for presente e estamdo ausente o juiz de fora com o juiz de fora dos orfãos da dita cidade e se 

tera em sua determjnaçam a maneira sobredita e as ditas pesoas que forem elegidas éra os ditos 

recebimentos servjram os ditos carguos cada hum seu quartel do ano seguinte pera se saber qual 

servjra primiero os ditos juizes vereadores e procurador do concelho  faram quatro pelouros que 

se meteram em hum vaso e hum menjno os tirara dele primeiro hum e depois outros are sairem 

todos quatro e asy como sairem servjram o que primeiro sajr servjra primeiro e por esta maneira 

servjram nos lugares omde ouver recebedores per cartas e eles nam servjrem asy por ficarem 

devendo como por serem sospemsos por outras cousas e tamto que lhe for alevamtado o 

jmpidimemto e acabado / [f. 149v] o quartel seram tornados a seus oficios e estamdo servjmdo 

nos ditos casos algum dos electos e vimdo adoeçer ou sobrevimdo lhe algum tal jmpedimento 

per que nam posa acabar de servjr o tempo que for obriguado recebera e acabara de receber 

aquel quartel hum dos outros electos que ouver de servjr o outro quartel loguo seguinte e asy 

recebra mais o quartel que lhe asy cabia de maneira que na tal cidade vila ou lugar aja sempre 

quem reçeba o remdimento das sysas e os ditos recebedores que receberem nos loguares omde 

ouver recebdores per cartas averem quele ordenado que nas cartas dos recebedores em cujo 

loguar servjrem e os que receberem em loguares omde nom ouver recebedores per carta averam 
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do mamtimento a rezão de sesenta reaes por mjlheiro da comtia que receberem e do que derem 

conta com emtregua ate contia de quatro mjl reaes cad ano pasando a contia do reçebimetno de 

cem mjl reaes porque nam pesando deles averem ao dito respeito de sesenta reaes por mjlheiro 

ate contia de trel mil reaes e per este mando aos ditos juizes vereadores e procurador que tenhak 

espicial cujdado no dito tempo se ajuntarem em camara em cada huma no e elegerem as ditas 

quatro pesoas pera servirem de recebedores na meneira acima declarada pera que pelo janiero 

de cada hum ano aja pessoas çertas que syrvam de recebedores das sysas em todos os loguares 

em que os soe aver o que os ditos juizes vereadores compriram sob pena de cinquoenta cruzados 

e de paguarem todas as perdas e danos que mjnha fazenda por isso receber e mando aos 

almoxarifes que façam saber aos contadores se os ditos juizes vereadores e procurador 

compriram o conteudo neste alluara e aos ditos contadores que achando que o nam compriram 

procedam comtra eles a eixecuçam da dita pena perdas e danos cmo / [f. 150] for justiça damdo 

apelaçam e agravo nos casos em que couber e este alvara quero e mando que se cumpra e guarde 

em todo como se nele comtem sem embarguo de ser mamdado que os estormentos que as partes 

tiravam pera se escusarem dos ditos recebimentos nam podesem ser despachados pelos 

comtadores nem outras pesoas salvo pelos veedores de minha fazemda e desembarguadores 

dela e de quaesquer provjsões que sobre isso sejam pasadas por ei por bem que daquj em diante 

os ditos veedores da fazemda e desembarguadores nam trouxerem conhecimento dos taes 

estormentos por escusar despesa as partes e polo asy aver por mais meu servoõ e milhor e mais 

breve arrecadação de minha fazenda e mando ao chanceler mor que pobrique este alvara na 

chancelaria e em boo trelado dele sob seu synal e meu selo aos comtadores das comarquas e 

comtadorias de meus reinos e senhorios aos quaes contadores e outrosy mando que o façam 

pobricar em todas as cidades vilas e loguares de suas contodorias e asy se registrara nos livros 

das ditas contadorias e nos livros das camaras das ditas cidades vilas e loguares pera que o 

conteudo nele seja a todos notorio e se cumpra inteiramente, 

João de Seixas o fez em Lixboa a xxx dias do mês de semtembro de mjl b° lxj.  

Manuel da Costa o fez eprever. 

Ei por vem que este alvara valha e tenha viguor como se fosse carta feita em meu nome 

per mim asynada e pasada per minha chancelaria sem embarguo da ordenaçam do segundo livro 

titullo xx que diz que as cousas cujo efeito ouver de durar mais de hum ano pasem per cartas e 

pasando per alvara nom valham.  

João de Seixas, o fez em Lixboa e xbij de novembro de mjl b° lxj. 
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Anexo V - Regimento da casa do despacho dos desembargadores do Paço705 

 

 Eu El Rey ffaço saber aos que este aluara virem que eu ey por bem e me praz que açerca 

do despacho das petições cartas e cousas outras que pertence aos meus desembargadores do 

paço e que elles per bem de seu regimento poder despachar na Casa do seu despacho pera 

melhor auiamento das partes se tenha daquy em diante a maneira seguinte: 

Primeiramente os ditos desembargadores do paço se ajuntarão todos os dias que não 

forem domimgos nem santos que a jgreja mande guardar polas manhãs na casa do seu despacho 

tendo primeiro ouuido misa, e do primeiro dia do mes d abril atee o derradeiro de setembro de 

cada huum anno começarão o dito despacho aas sete oras e estarão a elle atee as dez que são 

tres oras, e do primeiro dia d outubro atee o fim de março começarão as oito horas e acabarão 

as onze, e o tempo que asy esteuerem no dito despacho o não jnterromperão nem ocuparão com 

cousas que não fação a bem do negoceo que tratarem, e tendo começado alguum negoceo que 

se posa breuemente concluir o acabarão posto que sejão acabadas as ditas tres oras. 

 706Item as segundas e quintas feiras de cada somana se ocuparão em poer vistas nas 

prouisões que os meus escriuães da camara teuerem feitas estando primeiro com aquelles 

escriuães que primeiro vierem aa mesa do dito despacho e despois com os outros que apos elles 

vierem, e vindo alguns juntos ou ajuntando se na dita casa do despacho estarão primeiro com o 

escriuão da camara mais antigo no oficio que tiuer comarca e despois pola mesma ordem com 

os outros que comarcas teuerem e apos elles com os que as não tiuerem pola mesma ordem, e 

porem tanto que começarem com hum escriuão acabarão de poer as vistas nas prouisões que 

leuar posto que despois venha outro que tenha comarca ou que seja mais antigo, e podendo se 

fazer duas mesas <de despacho> se farão e em ambas se guardara a mesma ordem de poer as 

vistas. 

 diz per antrelinha, de despacho. / [f. ??] 

 Item as terças feiras despacharão os papeis e cartas dos escriuães das comarcas da 

Estremadura e Beira. 

 Item as quartas feitas estarão por despacho das cousas da prouedoria moor do Reino 

com os escriuães que dito tiuerem carrego. 

 Item as sestas feitas despacharão as petições que tiuerem sem no dito dia ouirem [sic] 

escriuão algum nem fazerem outra cousa saluo ocuparem se no despacho das ditas petições, e 

 
705 ANTT, Manuscritos da Livraria 870, f. 77v-78r. 
706 À margem: “vistas”. 



 

338 

 

no mesmo dia a tarde virão todos aa dita casa do despacho e não os mandando eu chamaar pera 

com elles estaar em despacho despacharão as petições e cousas outras que tiuerem pera 

despachar. 

 707Item ao sabado estarão no despacho das cartas e papeis das comarquas d Antre Tejo 

e Odiana e Algarue Antre Douro e Minho e Tralos Montes. 

 708Item as terças feiras a tarde se ajuntarão os ditos desembargadores do paço na dita 

casa do despacho .ss. nos ditos meses de abril atee o derradeiro dia de setembro as tres oras 

despois de meo dia e estarão atee as seis, e do primeiro dia d outubro atee o fim de março as 

duas oras e estarão ate as cinco despachando os negoceos extraordinarios com os 

desembargadores corregedores e oficiaes outros da justiça que <eu> com elles mamdar estaar. 

 Diz per antrelinha eu. 

 709 Item nas manhãs que am de estaar com os 710 escriuães das comarcas e das cousas da 

prouedoria moor do Reino avendo desembargadores com que se posão fazer duas mesas e 

negoçeos pera jso se farão as ditas duas mesas e em huma dellas se despachara com o escriuão 

da comarca e prouedoria e na outra com o escriuão da mesa do despacho. 

 Riscou os ditos / [f. ??] 

 E porem se os espriuães das comarquas tiuerem tantos negoceos que seja necesario fazer 

se com cada hum delles huma mesa no dia que lhes he ordenado far se ão as ditas duas mesas 

e em cada huma dellas se despachara com cada hum dos ditos espriuães das comarcas e 

enquanto elles tiuerem que despachar no dito dia se não entendera em outro algum despacho. 

 Item o espriuão da mesa do despacho sera presente na dita mesa a todos os despachos 

que os desembargadores do paço per seu regimento e ordenança ão de despachar e espreuera os 

ditos despachos que lhe os ditos desembargadores mandarem posto que as prouisões <deles> 

ajão de ser feitas per outros escriuães e tera os papeis de segredo e sustançia que lhe elles 

mamdarem teer exceito os que pertencerem aos ditos escriuães <das comarcas porque eses terão 

os ditos escrjuães> e o dito escriurão da mesa fara todo o mais que lhe os ditos desembargadores 

do paço mandarem conforme a seu regimento. 

 Diz per antrelinhas, das comarcas porque eses terão os ditos escrjuães, delles. 

 
707 À margem: “Alentejo e Algarue”. 
708 À margem: “Terças a tarde”. 
709 À margem: “Duas mesas”. 
710 Riscado: “Ditos”. 
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 711E tanto que os ditos desembargadores começarem a despachar em qualquer dia que 

seja não receberão recado algum nem o porteiro que ante elles serue lho leuara saluo sendo o 

recado de calidade que se não posa escusar daar se lhe logo. 

 712E pera que o despacho das ditas petições seja ygoal antre os ditos desembargadores e 

não carregue mais sobre huns que sobre os outros, o porteiro que ante elles serue as destrebuira 

ygoalmente guardando açerca diso seu regimento, e os ditos desembargadores não tomarão 

petição alguma sem ser destrebuida saluo as que lhe forem remetidas particularmente por 

portaria. 

 E quando os ditos desembargadores entrarem em despacho mandarão logo despejar a 

casa e não ficarão nella mais pessoas que aquellas com que ouuerem de despachar / [f. ??] ou 

as que for necesario ouuirem pera bem do dito despacho, e tanto que forem ouuidas se sairão 

logo, e querendo tratar ou praticar alguma cousa de sustancia e segredo despejarão a dita casa 

de quaisquer oficiaes que forem presentes de maneira que se não posa saber o que se no dito 

despacho tratar. 

 713E se alguns fidalgos e pessoas de calidade ou quaisquer outras quiserem daar 

enformações de seus negoçeos aos desembarguadores do paço poderão vir antes de começarem 

o despacho porque despois que se começar ey por meu seruiço que se não jnterrompa o dito 

despacho. 

 E mamdo aos ditos desembargadores do paço que com todo cuidado e deligençia que 

for posiuel cumprão e guardem e fação jnteiramente cumprir e guardar este regimento como se 

nelle contem sem niso ser posto duuida nem embargo algum porque eu o ey asy por muito meu 

seruiço. 

 714Ffernão da Costa o fez em Lixboa a xj dias de mayo de j [mil] bc lxij ∙ 

 Comcertado com o propio per mym. 

a) Baltesar da Costa 

 

 

 
711 À margem: “Recados”. 
712 À margem: “Distribuiçam”. 
713 À margem: “Alentejo e Algarue”. 
714 À margem: “[...]no”. 


