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O Tenente-coronel e Engenheiro Manuel do Couto. 
Contributo para a sua biografia

Miguel Portela
Investigador - magelo2001@gmail.com

Temos vindo a (re)descobrir através de investigações respeitantes à História 
da Arte em Portugal diversos indivíduos que fizeram o seu percurso de vida e 
artístico no nosso país, muito em particular aqueles que na região estremenha 
de Portugal desenvolveram a sua arte.
São inúmeros os nomes de artistas dos mais diversos ofícios que foram 
surgindo nestas nossas investigações, os quais, reconhecemos que, apesar 
dos seus nomes serem conhecidos dos investigadores e historiadores, per-
manecem ainda desconhecidos alguns dados relativos à genealogia desses 
mesmos artistas.
Nesse sentido, e tendo em conta a relevância dessa documentação inves-
tigada por nós, iremos apresentar alguns dados de importância manifesta 
relativos a Manuel do Couto, Tenente-coronel e Engenheiro, assim como do-
cumentação que permite compreender o papel deste no contexto da História 
da Arte no Portugal seiscentista e setecentista. 
Palavras-chave: Portugal. História da Arte. Tenente-Coronel. Engenheiro. 
Manuel do Couto. 

Temos vindo a revelar elementos de importância manifesta referentes às 
figuras de Mateus do Couto, O Velho, Mateus do Couto, O Moço, e a Manuel 
do Couto, no contexto da História da Arte em Portugal, muito em particular 
no exercício de funções enquanto arquitetos e mestres de obras dos Paços 
de Salvaterra, Almeirim e do Real Convento da Batalha1.

Mateus do Couto, O Velho, havia sido nomeado, em 1 de junho de 1631, arqui-
teto e mestre de obras dos Paços de Almeirim e Salvaterra de Magos, assim 
como do Real Convento de Santa Maria da Vitória da Batalha e da Província do 
Alentejo2. Em 1634, sendo já arquitecto das inquisições do reino foi incumbido 
de realizar o “Livro das Plantas e Monteas de todas as Fábricas da Inquisição 
deste Reino e India, ordenado por mandado do Ilustríssimo e Reverendíssimo 
Senhor Dom Francisco de Castro Bispo Inquisidor Geral e do Conselho de Estado 
de Sua Majestade”3.

Breves notas 
de contextualização

Resumo
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De acordo com o processo que permitiria a Mateus do Couto, O Velho, tornar-
se familiar do Santo Ofício, lavrado em 27 e 28 de julho de 1634, constatamos 
que este era cristão-velho, filho de Custódio do Couto, natural de Salir de 
Matos, e de Domingas Vaz ou Braz, de Caldas da Rainha, afirmando-se que 
sua mulher, Ana Pinheira da Silva, era filha de Jerónimo Gomes e de Maria 
dos Santos, da Apelação. Mateus do Couto, O Moço, sobrinho de Mateus 
do Couto, O Velho, filho de Luís Francisco e de Domingas do Couto, ambos 
naturais de Caldas da Rainha e moradores nessa localidade, contraiu ma-
trimónio em Oeiras, em 30 de setembro de 1648, com Luísa Gomes, filha de 
Jerónimo Gomes e de Maria dos Santos, naturais da Apelação, concelho de 
Loures. Sabemos que Luísa Gomes foi batizada em 6 de junho de 1610 na 
igreja da Apelação, figurando como Luísa Pinheira no registo de seu óbito, o 
qual ocorreu em Oeiras em 14 de dezembro de 1673, tendo seu corpo sido 
sepultado na igreja dessa localidade4.

Quer isto dizer que os dois Mateus do Couto, O Velho e O Moço, casaram com 
duas irmãs - Ana Pinheira e Luísa Gomes5. Mateus do Couto, O Velho, veio 
a falecer em 5 de outubro de 16646, já viúvo de Ana Pinheira da Silva, resi-
dindo na Travessa das Salgadeiras em Lisboa, sem descendência, conforme 
se pode testemunhar no registo inscrito na ata da vereação da Câmara de 
Lisboa, lavrado em 2 de janeiro de 16657. Ana Pinheira havia falecido em 
Oeiras, em 12 de agosto de 1663, tendo o seu corpo sido sepultado na igreja 
dessa localidade8.

Reconhecemos por um alvará outorgado por D. João IV em 16 de fevereiro de 
1647, que foi feita mercê a Mateus do Couto, O Moço, de 20 000 réis cada ano, 
para que continuasse o estudo de arquitetura com o dito seu tio9. 

Após o decesso de Mateus do Couto, O Velho, por um alvará lavrado em 5 de 
abril de 1669, foi feita mercê a Mateus do Couto, O Moço, da propriedade do 
ofício de arquiteto das obras das Ordens Militares, com um ordenado anual 
de 80 000 réis, semelhante ao de seu tio, último titular desse cargo10. Cumpre 
referir que Mateus do Couto, O Moço, havia sido promovido, conforme um 
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alvará lavrado em Lisboa, em 15 de março de 1678, para exercer o “officio 
de Arquitetto e mestre das obras dos paços de Salvaterra e Almeirim e real 
mosteiro da Batalha”11.

Mateus do Couto, O Moço, faleceu em 4 de novembro de 1695 em Oeiras, tendo 
seu corpo sido sepultado no interior da igreja dessa localidade12. Apesar de 
o registo do seu óbito referir o facto de não ter sido feito testamento - o que 
deve ser entendido como não tendo elaborado, momentos antes de morrer, 
quaisquer disposições testamentárias -, havia lavrado em Caldas da Rainha, 
em 1 de abril de 1693, um documento com esse propósito13. Nesse testamento 
são aludidos vários membros da sua família a quem atribuía certas dádivas, 
declarando serem seus herdeiros universais Manuel do Couto, que “criou em 
sua casa com amor de filho”, e Camilia, filha de seu irmão Custódio do Couto.

Conforme nos assegura Ayres de Carvalho, os dados hoje conhecidos e rela-
tivos aos verdadeiros pais de Manuel do Couto foram dados a conhecer por 
Sousa Viterbo. Foi ele, “quem descobriu toda a documentação respeitante a 
Manuel do Couto, (n. em 26 de Agosto de 1657) em virtude das dúvidas suscitadas 
pela afirmação de ser filho de Mateus do Couto”. Verificou Ayres de Carvalho que 
“As dúvidas de Sousa Viterbo, pouco justificadas pelos documentos que publicou, 
(Provanças para Mateus do Couto ser familiar do Santo Ofício, em 1681, em que 
se demonstra que Manuel do Couto tinha sido criado «desde menino» por sua 
mulher, sendo filho de «Simão Luiz, soldado do terço novo e de Maria da Costa», e 
baptizado na freguezia de S. Vicente)14 deram-nos a direcção para encontrarmos 
finalmente a chave do problema. Quando encontramos o testamento de Mateus 

Quadro 1. Esquema genealógico dos Mateus do Couto, O Velho e O Moço.

Manuel do Couto filho 
de Mateus do Couto
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do Couto passamos a saber que Manuel do Couto, seu discípulo e sucessor num 
dos cargos reais, foi educado por ele desde pequeno e por sua determinação viria 
a casar com uma sobrinha, herdando também assim os bens”15.

Mateus do Couto, O Moço, registou no seu testamento a este respeito: “Tenho 
ajustado de cazar minha sobrinha Camilla filha do dito meu irmão Costodio do 
Couto, com Manoel do Couto que criei em minha caza com o amor de filho, os 
quais ambos instituo por meus erdeiros universais para que ambos logrem jun-
tamente a minha fazenda que pessuo do dito lugar de Oeiras termo da cidade de 
Lixboa (…) E por morte dos meus universais erdeiros Manoel do Couto, e Camilia 
do Sacramento [Spirito Santo]; e Couto os filhos de entre ambos, e sucedendo que 
os não tenhão sempre e o que vivo ficar lograra emquanto viver a dita fazenda… 
minha sobrinha Camilia será rellegioza ficando veuva e sem filho (…)”16. 

Por um decreto do Conselho de Guerra, datado de 8 de outubro de 1686, 
comprovamos que Manuel do Couto foi nomeado ajudante engenheiro para 
assistir à fortificação de Peniche, com 6 000 réis de soldo por mês, por Mateus 
do Couto, O Moço, estar ocupado com as “muitas occupações que tem de meu 
serviço, não poder assitir á fortificação de Peniche”17.

De igual modo, Christovam Sepúlveda, salienta que “Por alvará de 31 de 
agosto de 1691 foi-lhe augmentado o vencimento de 6$000 a 8$000 reis, visto 
haver cinco annos que servia de architecto e ajudante de engenheiro na praça 
de Peniche, e «assistir tambem na côrte a seu pae (que portanto vivia em 1691) 
fazendo todos os papeis que se offereciam ao seu real serviço nas medições, 
plantas, orçamentos, etc”18.

No ano seguinte da morte de Mateus do Couto, O Moço, em 1696, Manuel do 
Couto foi nomeado para o cargo de assistente nas obras das fortalezas da 
Barra e do castelo de S. Jorge, asseverando-se no alvará da sua nomeação 
e a seu respeito que “pella experiencia e continuação que teve na assistencia 
das obras com o sargento mor Matheus do Couto, por cujo falecimento ficou 
vago o cargo de asistente das obras das fortalezas desta cidade, o que tudo me 
foi presente em consulta do Conselho, de que houve vista o procurador della; 
hey por bem fazerlhe merce do cargo de asistente das obras das fortalesas da 
barra desta cidade e castello de Sam Jorge desta cidade, que vagou pello dito 
Matheus do Couto, com o qual havera dusentos reis por dia, que he o mesmo 
que tinha o dito seu antecessor, que lhe sera pago da maneira que se pagavão 
ao dito Matheus do Couto”19.

No ano de 1697, foi promovido a capitão engenheiro das obras da praça 
de Cascais até Peniche, conforme documento publicado por Christovam 
Sepúlveda, afirmando este, que nesse alvará, “vem enumerados os seus muitos 
serviços nas fortificações da barra do Tejo e da costa da Extremadura, nas do 
Algarve, tendo em Faro delineado o forte de Santo António realizado outras obras 

Manuel do Couto 
ajudante de engenheiro, 
arquiteto e mestre 
de obras
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importantes. Em junho de 1718 foi promovido 
a tenente coronel de infantaria com exercicio 
de engenheiro”20.

Constatamos também que a Casa de 
Cadaval foi possuidora de um álbum de 
plantas da cidade de Lisboa, assentadas 
por diversos engenheiros, destacando-
se entre elas uma planta de Manuel do 
Couto21.

Em 18 de outubro de 1689, Manuel do Couto foi nomeado arquiteto e mestre 
dos Paços de Almeirim e Salvaterra de Magos, assim como do Real Convento 
de Santa Maria da Vitória da Batalha e da Província do Alentejo, cargos que 
Mateus do Couto, O Moço, havia exercido por mais de vinte anos, até essa altu-

ra. Pela sua importância, transcrevemos um 
excerto desse documento, que entrou em 
vigor em 15 de dezembro de 1689, “havendo 
outro sy respeito á ciencia e tallento que seu 
filho Manoel do Couto tem para bem poder 
servir o dito officio e a ter propriedade há 7 
annos huma das tres praças de aprender a 
Arquetetura civel: Hey por bem de fazer merce 
ao dito Manoel do Couto de o promover da pro-
priedade da praça de aprender a Arquetetura 
civel ha propriedade do officio de Arquitteto 
e mestre dos paços das villas de Almeirim, 
Salvaterra de Magos e do real mosteiro de 
Nossa Senhora da Vitoria da villa da Batalha 
e da provincia do Alentejo, de que o dito seu 
pay Matheus do Couto fes deixação, com o 
qual officio havera tres myos de trigo e des 
mil reis em dinheiro cada anno de ordenado 
e os mais proes e percalços que direitamente 
pertencerem ao dito officio, que he o mesmo 
que com elle tinha o dito seu pay”22. 

Manuel do Couto e o Real 
Convento da Batalha

Fig. 2. Convento da Batalha, 
in O Panorama, n.º 141, Tomo 
IV, 11 de janeiro de 1840, 
pág. 9. 

Fig. 1. Postal ilustrado da fortificação de Peniche no século XX.
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Horácio Manuel Pereira Bonifácio, no Dicionário da Arte Barroca em Portugal, 
afirma, sobre Manuel do Couto, que “Para além do desempenho profissional 
que estes cargos oficiais obrigavam, Manuel do Couto trabalhou em Coimbra, 
na Obra dos Gerais da Universidade, no final do século XVII, ao mesmo tempo 
que participa também na feitura do Convento de Santa Clara, da mesma cidade, 
onde a sua colaboração deve ser sido bastante significativa”23.

Relativamente às obras do novo Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, Luísa 
Silva, na sua dissertação de mestrado, expôs um extenso conjunto docu-
mental, onde transcreve o “Registo do Recenceamento da reformação da obra 
do refeitorio que depois de medido o Cabido tornou a refazer obrigado Senhor 
Manoel Dias Veloso o qual recenseamento a conta fez o Archetecto Manoel do 
Couto em 18 de julho de 1696”. Ficamos a saber mais algumas das interven-
ções de Manuel do Couto nessas obras, surgindo referenciado, e de acordo 
com a citada autora, na “Medição feita pelo Sargento Mor Engenheiro Manuel 
do Couto das obras de pedraria na Ermida de São Gonçalo nas cisternas do 
Claustro do Empreiteiro João Carvalho Ferreira, no Novo Mosteiro de Santa 
Clara de Coimbra”24.

Horácio Manuel Pereira Bonifácio refere também a participação de Manuel 
do Couto em obras na cidade de Lisboa, asseverando que “A partir de 1707 
aparece medidor da nova igreja de Santa Engrácia, ficando, em 1713, após a 
morte de João Antunes, como uma espécie de arquitecto adstrito à obra, dan-
do-lhe assistência sempre que necessário, acabando por ter eventualmente 
alguma intervenção na construção do edifício, atendendo a não haver arquitecto 
nomeado desde aquela data.

Arquitecto cuja actividade se desenvolveu no último quartel do século XVII, pri-
meiro do século XVIII, numa época em que a estética do barroco ia chegando 
às realizações arquitectónicas, Manuel do Couto, formado ainda naturalmente 
dentro do espírito da arquitectura de inspiração maneirista, teve contacto e 
intervenção em obras em que a nova estética dava já passos significativos”25.

Manuel do Couto faleceu em 9 de dezembro de 1727 na cidade de Lisboa, 
tendo sido seu corpo sepultado na Igreja de S. José. Segundo o registo de 
seu óbito deixou por testamenteiros Domingos Cordeiro, José de Melo, João 
Rodrigues Pereira26, e ainda Manuel das Neves27.

O seu testamento é notável face à riqueza da informação que contém, muito 
em particular quanto aos elementos genealógicos, assim como às duras 
críticas que Manuel do Couto tece ao poder Judicial28.

Pela sua importância apresentamos alguns dados constante no seu testa-
mento, apesar de considerámos imprescindível a leitura total desse mesmo 
documento para uma maior abrangência das suas últimas vontades. Manuel 
do Couto afirma no seu testamento que o seu corpo deverá ser amortalhado 

Disposições 
testamentárias 
de Manuel do Couto: um 
repositório 
de informação

A intervenção 
de Manuel do Couto 
na arquitetura religiosa
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com o hábito de S. Francisco para o que pede que seja dada de esmola, para 
tal, 2 000 réis. Ao pároco da freguesia onde falecer, pelo acompanhamento à 
sua sepultura, pede aos seus testamenteiros que lhe entregue uma esmola 
20 000 réis, assim como 12 vinténs a cada clérigo que o acompanharem. 
Pede também que seja entregue ao coveiro que o enterrar dois cruzados 
pelo seu trabalho. Como irmão da Irmandade do Santíssimo da paróquia de 
S. José, e no caso de esta o acompanhar à sepultura afirma que “se lhe dará 
por esmolla huma moeda de ouro de coatro mil outocentos reis”.

Entre outras coisas, solicita que se venda a maior parte de seus bens e que o 
dinheiro arrecadado se aplique em missas pela sua alma, pedindo aos seus 
testamenteiros que “por nenhum cazo darão missa a clerigo algum mas todas 
serão nas sanchristias dos Conventos de Santo Antonio, Mizericordia, Amparo, e 
Saude para assim serem mais breves, e não dilatar tempo”. Todavia, em alguns 
casos deixa à consideração de sua esposa a posse de algumas coisas, como 
no caso das casas onde vive, em que se sua esposa quisesse viver nelas 
ficaria na sua posse, mas caso não as quisesse as mesmas seriam vendidas 
e o dinheiro aplicado em missas pela sua alma.

À data do seu falecimento Manuel do Couto estava casado com Camilia do 
Espírito Santo do Couto “natural da villa das Caldas da Rainha filha de Costodio 
do Couto, e sua may Maria Vieira de quem não tive filhos que mais herdeiros 
possão ser legitimos, nem ainda naturais, nem ao prezente tenho pay, ou may”. 
Não devemos confundir Camilia do Espírito Santo do Couto com uma sua 
homónima, que sendo filha de Rosendo do Couto, foi casada com Filipe 
Francisco de Proença e Silva29. 

Quadro 2. Esquema genealógico de Manuel do Couto.
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Foi Custódio Vieira quem sucedeu a Manuel do Couto nos cargos de medidor 
das obras e fortalezas da barra e do castelo de S. Jorge, conforme se pode 
observar em um alvará lavrado em 20 de maio de 173330. Custódio Vieira foi 
nomeado para os cargos de “Arquitecto real, Arquitecto dos Paços da Ribeira e 
de Arquitecto dos Paços de Sintra, Almeirim, Salvaterra de Magos, do Mosteiro 
da Batalha e da provincia do Alemtejo, vagos pelo falecimento, respectivamen-
te, de João Antunes, padre Francisco Tinoco da Silva e Manoel do Couto”, por 
uma carta régia lavrada em 2 de agosto de 173431. De igual modo, e por um 
despacho de 23 de julho de 1737 e respetiva carta régia de 29 de julho desse 
ano, foi feita mercê ao sargento-mor Custódio Vieira, da propriedade vitalícia 
da ocupação de arquiteto das cidades, o qual “se achava já em cerviço destas 
sidades na direcção e medisõens da obra do aqueduto das aguas livres em que 
se tinha empregado com zello”32. 

A notoriedade dos Mateus do Couto, O Velho e O Moço, assim como de Manuel 
do Couto, é sobejamente compreendida pelos historiadores. Todavia, existe 
um longo caminho a percorrer no campo da investigação histórica de modo 
a lograrmos compreender, estudar e divulgar a vida e obra destes notáveis 
Homens do Portugal seiscentista e setecentista.

Os novos elementos que aqui apresentámos vêm reconhecer a importância do 
Tenente-coronel Manuel do Couto, no último quartel do século XVII e primeiro 
do século XVIII, no contexto da História da Arte em Portugal.

Documento 1
1695, novembro, 4, Oeiras - Registo de óbito de Mateus do Couto, O Moço.
I.A.N./T.T. [A.D.L.], Livro de Óbitos de Oeiras, Livro O1, caixa n.º 26, assento 
n.º 5, fl. 77.
Publ.: Portela, Miguel. “Os Mateus do Couto…”, op. cit., pág. 23.

< Matheus do Couto >
Em os quatro dias do mes de novembro de seiscentos e noventa e sinco foy 
sepultado dentro na Igreja o corpo de Matheus do Couto viuvo deste lugar. 
Faleceo com todos os sacramentos, não fes testamento. Dia ut supra. (a) 
Theotonio Luis.

Documento 2
1727, novembro, 8, Lisboa [S. José] – Testamento do Tenente-coronel e 
Engenheiro Manuel do Couto, com a abertura do testamento em 8 de de-
zembro do dito ano. 
I.A.N./T.T. [A.D.L.], Registo Geral de Testamentos, Livro 187, fls. 182v-185.

Testamento de Manoel do Coutto Thenente Coronel Emgenheiro morador 
que foy na rua do Tilhal freguezia de S. Jozeph. Testamenteiros Domingos 

Em síntese

Apêndice documental

Custódio Vieira: 
o sucessor nos cargos 
de Manuel do Couto
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Cordeiro que faz negocios morador defronte de S. Jozeph e Jozeph de Mello 
mestre carpinteiro morador em Valverde, e João Rodriguez Pereira e Manoel 
das Neves mestre pedreiro ambos moradores na dita freguezia etecetra.
8 – dezembro – 1727

Em nome da Santissima Trindade Padre Filho Spirito Santo tres pessoas e 
hum só Deos verdadeiro em que eu Manoel do Couto bem verdadeiramente 
creyo, e em Sua feé espéro salvarme, primeiramente emcomendo minha 
alma a Deos Nosso Senhor que a criou, e remio com Seu persiozo sangue 
na Arvore da Vera Cruz, e tomo por advogada a Virgem Santissima Nossa 
Senhora para que com todos os Santos de que sou devotto, e todos os da 
Corte do Ceo me alcancem de Deos Nosso Senhor pellos seus mercimentos 
o Reino do Ceo para que goze da gloria para que oraey, e como não sei a hora 
em que Deos seja servido levarme para Sy sendo tão serto pello que cada 
dia se offerece temendo a morte, que a todos os viventes he infalivel e certa 
// Peço ao Anjo de minha guarda me livre dos inimigos da alma, para que 
livres delles comserve sempre no meu coração a viva feé de Jezus Christo 
meu Recentor, e Salvador para que acabe nella como fiel Catholico Romano 
que sou, e desde agora para todo sempre, portesto viver e morrer na feé de 
Jezus Christo; e por cazo que suceda obrigado da emfermidade, diga o con-
trario o abomino, e revogo pois he contra o que profeço porque só a Ley de 
Christo he a verdadeira, e sem ella não há Salvação; Ao bem aventurado 
Santo Antonio e a Virgem da Comceipção de quem piamente (?) fui sempre 
devoto, peço sejão meus advogados, e as almas Santas a quem sempre tive 
devoção fação de Sua parte para me alcançarem de Deos Nosso Senhor o 
perdão das nossas, e minhas culpas, e a Salvação para a minha alma // Sendo 
Deo servido levarme para Sy meu corpo será amortalhado no habito de S. 
Francisco a que se dará de esmolla por elle dous mil reis // Ao Parocho da 
freguezia em que falecer se lhe dará de acompanhamento, e offerta vinte mil 
reis, e aos clérigos que me acompanharem se dará a cada hum doze vinteis 
de esmolla que serão quinze a // [fl. 183] Honrrados quinze Misterios da 
Virgem Nossa Senhora, como tãobem me acompanharão onze pobres a 
honrra das onze mil Virgens, ou sejão molheres, ou homens, quais se offe-
receram, e tudo isto por huma ves somente. E ao coveiro que me emterrar 
se lhe darão douz coovados digo cruzados por este trabalho // A Irmandade 
do Santissimo da mesma freguezia donde sou irmão no cazo que me acom-
panhe se lhe dará por esmolla huma moeda de ouro de coatro mil outocentos 
reis // Declaro que sou cazado com D. Camilia do Spirito Santo do Coutto 
natural da villa das Caldas da Rainha filha de Costodio do Couto, e sua may 
Maria Vieira de quem não tive filhos que mais herdeiros possão ser legitimos, 
nem ainda naturais, nem ao prezente tenho pay, ou may, e asim poso despor 
do que tenho como me parecer, e peço muito per mercê a meus testamen-
teiros dem pontual satisfação ao que asima digo, como ao mais que abaixo 
exporei, e asim lho pesso pello Amor de Deos que lhe mereço, porque na 
mesma sorte o faria se me emcarregacem em simelhante ocupação // Tanto 
que meu corpo for amortalhado, ou nos dias seguinte me mandarão dizer 
duas mil missas de corpo prezente de esmolla de cento, e vinte reis cada 
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huma, e tudo o mais que importar, o que me tocar a minha parte se mandarão 
diser mil missas pela minha alma // Peço aos meus testamenteiros; que os 
moveis que me tocão no cazo que a dita minha molher nelles intente, e os 
quizer lhos poderão largar, e se delles não fizer cazo, o seu prosedido se me 
mandará dizer em missas pella minha alma, e não só isto, mas tudo o mais 
que meus testamenteiros venderem que será com beneplacito de todos, na 
qual venda não emtrarão authoridade judicial pois a tenho por nociva que 
sempre vão á sua comveniencia, e muito mais detesto, e abomino, e da parte 
de Deos como mayor emcargo das suas almas peço ao mesmo Deos tome 
por sua conta o castigo sendo Juizo ecleziastico e muito particular onde o 
escrivão he fulano, digo hé Fulano Queirós, não só pella má fama que corre 
do seu procedimento como do que tinha experimentado nelle que he fino 
pirata e não necessita andar pellas estradas com risco de vida, quando em 
sua caza o faz sem perigo, e digo o que muitos publicão, e tem experimen-
tado, e comfio dos meus testamenteiros o farão como lhes comveneria que 
ao delles que são danados, e torno a dizer não comsinto mem aprovo, e 
menos quero que se emterponha nesta parte auto de alguma de justiça pois 
esta he danada à falta de justiça, e Deos Nosso Senhor lhe tome particular 
Juizo quando intentera emcontrar esta minha vontade, pois nella não são 
mais intereçados, e quando o intentão he só a roubar, tendo o pobre testador 
menos missas por elles lhe deciparem ao que he seu, e com o zello de 
Ministros gravão a consciencia, furtando o alheyo de que não fazem escur-
pullo por se regem habituado naquelas industrias com que havia ser a mais 
ajustada as leys de Deos he a mais perverça não tendo temor de Deos, mas 
vivendo como ataistas, e liberdade de comciencias33 // Instituo por meus 
testamenteiros ao meu Procurador Domingos Cordeiro, e a Jozeph de Mello, 
como ao meu criado João Rodriguez Pereira pella verdade que nelles tenho 
experimentado, e a cada hum pello trabalho, e travicentas [sic] que hãode 
ter lhe deixo outo moedas de ouro, e a meu criado alem diço todos os meus 
vestidos, exseato [sic] o vestido abotoado de ouro, sua cazaqua, e o que lhe 
pertençe, pois este o venderão com o mais pello que se ajustarem; e tãobem 
lhe deixo a ropa de meu uso e os dous cauçois, e capote vermelho que tem 
uso // Declaro que aos pobres asima que são onze se lhe dará a cada hum 
// [fl. 183v] hum tostão com sua vella por esmolla // Digo não ter baixellas 
de prata mais que huma salva que me empenharão e não tirarão nem falarão 
nella há muitos tempos // Exponho que athe ao prezente senão hade achar 
escrito de divida, nem em parte alguma porque nisto sempre andei acaute-
llado fugindo do que se diria, e alguma couza que se me deve he couza de 
pouco vallor e consta por escrito a quem pertensem, e cobrados que sejão 
tãobem sera para missas pella minha alma na forma do mais // A Eria cazada 
com hum ferreiro Manoel João deixo se lhe de por esmolla em rezão de ser 
pobre huma moeda de ouro de coatro mil, e outocentos reis, e ao dito meu 
criado lhe pertence o ropilho vermelho, e os adereços das espadas que forem 
muitas, e todos os meus testamenteiros no que despuserem serão comformes 
sem que hum desponha contra a vontade de outro, e precederão avaliações 
dos officios para asim saberem o vallor das couzas, e por ellas se governarem 
com mais aserto // Não tenho baixellas de prata mais que huma salva, hum 
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puvarinho pequeno, e duas bandeginhas, nem as achey no Cazal, e menos 
se me derão em dotte para que me obrigace a comciencia e por outras, tenho 
tãobem tres pares de brincos de ouros, as cazas em que vivo que as comprei, 
e humas memorias de ouro, e tudo será avaliado pellos contrastes para nessa 
forma as poderem vender com alguma mayoria // Tenho mais hum christo 
de ouro que no cazo que minha molher o queira se lhe darão, pois se fica 
bem ficando com as partes // No cazo que minha molher intente viver nesta 
cidade, e queira as cazas para viver se não venderão as cazas, e nellas poderá 
viver parecendolhe, e sendo pello contrario se venderão, e do seu valor se 
mandará dizer em missas pella minha alma // Na partilha do Sargento Mor 
Matheus do Coutto se me manda dar em arras a minha cunhada Margarida 
do Couto novecentos, e tantos mil reis, e como os herdeiros as apelaram por 
industria de Bras da Fonseca; e seu cunhado o que se mostra por parte não 
sendo eu homem que bebeu vinho me lançarão na mesma carta seis ou sette 
frasqueiros e muitos serão frascos, esta minha cunhada ha trinta e douos 
annos vive nam a companhia, e me deve duzentos mil reis por huma obriga-
ção, e cento e cincoenta mil mais que por ella paguei aos herdeiros de João 
Vieira Matozo de que tenho em penhor a vinha da Patornilha Ferreira em tres 
mil reis por anno aos Relligiozos da Trindade, e se deve haver algum respeito 
ao sustento de tantos annos verter com mais menos pode haver nas tornas, 
pois todos elles os herdeiros pagavão seis mil reis dada mes a Maria da Crus, 
e muita parte que tocava a dita minha cunhada lhe paguei por ella, e tudo he 
despeza que satesfiz, e era obrigado, e se deve compensar nas tornas a 
quando as provire // Em hum baul [sic] vermelho que la esta em sima estão 
duas pessas de pano que se darão a minha molher querendoas, com huma 
pessa de panno Rey que nelle esta // No outro baul [sic] há varia roupa branca 
que meus testamenteiros venderão uniformemente, como tudo o mais que 
se achar como a livraria, e seu vallor será em missas pella minha alma, e 
por nenhum cazo darão missa a clerigo algum mas todas serão nas san-
christias dos Conventos de Santo Antonio, Mizericordia, Amparo, e Saude 
para assim serem mais breves, e não dilatar tempo, o que tudo farão sem 
intervir Juizo algum como tenho dito, por que os hey por mais justificados 
no procedimento que os tais Juizos, e muito mais que o Juizo Eclesiastico 
em que o escri // [fl. 184] vão he o tal nomeado, nem serão constrangidos a 
dar contas de todo senão em dois anos, e só no que respeita as missas lhe 
darão a mayor brevidade // Na conta do testamento Ignacio do Coutto lhe não 
devo couza alguma, mas antes lhe sou a credor como o fico da conta que 
nelle se acha na gaveta do bofete do escriptorio, e peço mais por merce do 
Mestre Manoel das Neves queira ser adjunto aos mais testamenteiros lo-
grando o mesmo legado, e tudo o que ajustarem emtrevirá o testamenteiro 
meu criado João Rodriguez Pereira pella muita verdade, e amor que sempre 
nelle exprementei, nem dará, ou será obrigado a dar contas algumas do meu 
tempo pois o tenho por verdadeiro; e fiel, e muito amor, e se teve algum 
descuido que não comcidero, o dou por desobrigado, o que elle se lhe pedia 
a dita conta e absolutamente tudo o que me tocar ser meu tudo se empregará 
em missas para a minha alma // A minha cunhada Margarida Baptista do 
Coutto o quanto eu lhe não tenha satisfeito se lhe entregarão cincoenta e 
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dous mil settecentos setenta e sette reis pello valor da vinha que por industria 
de Bras da Fonseca lhe foy lançada na sua folha de partilha estando já remara 
em praça tudo maliciosamente obrado, e cavilosamente urdido com o escrivão 
della Mathias Correa do Avellar, facilitando se tirava logo por divida fantastica, 
mas que no cazo que se não tirasse para o cazo comtraria cada herdeiro com 
o que lhe tocace a sua parte para inteirar o seu vallor a dita Margarida Baptista 
o que já fes seu irmão Ignacio do Couto com outra tanta quantia o que tãobem 
deva guardar, e satisfazer a parte que toca a molher do dito Bras da Fonseca 
que inda excitalhe mayor porção pois foy mais o acressentada nas partilha 
e della se pode ver; e asim hey por acabado este meu testamento que quero 
se cumpra, e guarde como nelle se declara, e no cazo que nelle falte alguma 
clauzulla, ou condição para sua valimento o deva por expreço, e declarado 
para que tenha força e vigor a fim de se comprir o que nelle mando, e des-
ponho, advertindo não quero authoridade Judicial, e menos Ecleziastica como 
tenho dito, pois aos tres testamenteiros os hey nesta parte demais serão 
comciencia que os tais Juizos, o que já expus, e emtendo, Lixboa Ocidental, 
aos outo de novembro de 1727 annos //Manoel do Coutto//.

Declaração

Declaro meu Comp.o (?) Antonio Gomes Machado em hum requerimento 
de hum conhecimento para que seja pago dos meus soldos pellos coatro 
emolmentos (?) da freguezia dos Anjos do anno de 1721 athe o prezente cuja 
quantia he 479 mil reis, e os superintendentes tem obrado tais industrias que 
athe agora não teve effeito e de prezente se acha este papel na Junta dos Tres 
Estados, peçolhe faça muito pello comseguir athe sua cobrança e satisfeito 
do que tiver despendido, o resto partira igualmente com minha molher para 
ajuda do seu sustento de que por esta lhe dou poder para cobrar tudo, e poder 
asinar onde necessario for // Folhas correntes de meus soldos vencidos que 
ElRey me não terá satisfeito que importão 616 mil reis, estas deixo as cobre 
a Irmandade do Santissimo da mesma freguezia que rendo, e parte a metade 
do que cobrar abatendo alguma despeza que na dita cobrança fizer com a dita 
minha molher, e a dita a metade empregarão a dita Irmandade em alguma 
peça que lhe parecer per divida e serviso do dito Senhor // Os meus servisios 
deixo a dita minha molher para com elles requerer a Sua Magestade a mercê 
que lhe parecer e fimdo seu sustento, pois não são de pouca comsideração // 
[fl. 184v] e quando os despreze e não queira ter este trabalho, nem os mais 
nomeados tratar do que lhe emcarrego, neste cazo os meus testamenteiros 
tomem tudo a sua conta, e será para missas na forma do mais, Lixboa no 
dito dia, mes e anno asima, e mando que dos tres pares de brincos, que digo, 
os mais pequenos se dem a minha criada Frosizella por esmolla, e trabalho 
que terá na minha doença no cazo que esteja em caza quando eu falecer, no 
dito dia, mes, e anno // Manoel do Couto //.
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Aprovação

Saybão quantos este intromento de aprovação virem que no anno do 
Nacimento de Nosso Senhor Jezus Chrispto de 1727 em os 20 dias do mes 
de novembro na cidade de Lixboa Ocidental na rua do Tilhal freguezia de S. 
Jozeph, e cazas em que vive Manoel do Coutto Thenente Coronel Emgenheiro 
onde eu tabaliam fui, e em huma dellas o achey sentado em huma cadeira de 
saude e em seu perfeito Juizo, e logo da sua mão e de mim tabaliam perante 
as testemunhas ao diante nomeadas me foy dado este seu testamento, e as 
perguntas que lhe fis que abaixo se declarão me respondeo a todas que sim a 
saber que era seu, e que elle mesmo o escrevera por sua propria mão, e que 
depois de feito o lera muitas vezes, e que por estar a sua vontade e o asinara, 
e portanto o aprova, e ratifica por seu bom e verdadeiro testamento, ou como 
se ditta codecillo cauzas pias, ou como em direito mais firme seja, e que 
por esta revoga e anulla todos os mais testamentos que antes deste haja se 
comthem por ser asim a sua ultima, e derradeira vontade, sendo testemunhas 
prezentes chamadas, e rogadas por parte delle testador Francisco da Costa 
que vive de sua argencia [sic] e morador na mesma rua do Tilhal, e Antonio 
Henriques mestre do officio de pedreiro, e morador defronte da Portaria de 
Santa Anna, e Antonio de Basto mestre sapateiro morador na mesma rua 
do Tilhal e Manoel de Souza mestre alfayate, e morador na mesma rua do 
Tilhal, e Antonio Gomes mestre carpinteiro e morador na rua direita de Santa 
Martha que todos conhecemos. Fes elle testador o proprio que asinou este 
auto de aprovação, e eu João Vieira Henriques cavalleiro profeço da Ordem 
de Christo, tabaliam de nottas destas cidades de Lixboa e seus termos por 
Sua Magestade que Deos guarde fis este autto de aprovação que asiney em 
publico, e razo, com o dito testador, e testemunhas etecetra // Lugar do sinal 
publico // Em testemunho de verdade // João Vieira Henriques // Manoel 
do Coutto // Francisco da Costa // Antonio de Basto // Manoel de Sousa // 
Antonio Gomes //.

Abertura

Paullo Calheiros do Amaral Coadjutor na Parochial de S. Jozeph de Lixboa 
Ocidental, certefico que eu abri o testamento com que falleceo Manoel do 
Coutto, cazado com D. Camillia do Spirito Santo do Coutto, o qual estava 
escrito pella mão do testador em duas laudas de papel, e aprovado pelo 
tabaliam João Viera Henriques, cozido com fio branco, e la // [fl. 185] crado 
com sinco pingos de lacre sem ter couza que duvida faça mais que o escom-
dullo que o dito testador deu com o seu testamento; do qual quer dar conta 
no Tribunal Divino Lixboa Ocidental S. Jozeph S. Jozeph 8 de dezembro de 
1727 // O Coadjutor Joze Calheiros do Amaral // - // E não se continha mais 
no dito testamento e declaração, aprovação, e abertura a que me reporto que 
comsertei com o escrivão abaixo asinado, e com o proprio que me foy pre-
sentado por João Rodriguez Pereira de como o tornou a receber asinou aqui 
comigo em Lixboa Ocidental 12 de dezembro de 1727, e eu Antonio Jozeph de 
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Andrade escrivão do Registo dos Testamentos destas cidades, e seus termos 
por portaria do Corregedor das Justisas o escrevi e asiney.
E comigo escrivão Jeronimo de Almeida de Carvalho
Comsertado por mim escrivão Antonio Jozeph de Andrade
João Rodriguez + Pereira

Documento 3
1727, dezembro, 9, Lisboa [S. José] – Registo de óbito do Tenente-coronel e 
Engenheiro Manuel do Couto.
I.A.N./T.T. [A.D.L.], Livro de Óbitos da Paróquia de S. José [1711-1732], Livro 
O2, Caixa n.º 22, assento n.º 2, fl. 164.

< Manoel do Couto >
Aos nove dias do mes de dezembro de mil e setecentos, e vinte e sete annos 
faleseo nesta freguesia na rua do Telhal com todos os sacramentos o Tenente 
Coronel Ingenheiro Manoel do Couto cazado com D. Camilia do Couto. Fes 
testamento, veio a sepultar a esta Igreja. Deixou por testamenteiros Domingos 
Cordeiro, e Jozeph de Mello, e João Rodriguez Pereira.
O Vigario Antonio Rodriguez de S. João
Declaro se chama a sobredita D. Camilia do Esperito Santo do Couto, era, 
e dia ut supra.
O Vigario Antonio Rodriguez de S. João
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