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1. Pareceu-nos oportuno, a propósito das Comemorações da Fundação da 

Misericórdia de Pinhel, resgatar do esquecimento duma sua campa, uma memória hoje 

quase totalmente desvanecida, malgrado o seu destaque social e a sua altíssima 

linhagem hereditariamente ligada por ofício à então vila: D.Fernando Coutinho, 

marechal do Reino, alcaide-mor de Pinhel, comendador das Cinco Vilas, Senhor da Ilha 

da Graciosa e da Vila da Reigada. Foi, aliás, nele que se reuniram-se última vez o 

macharelato e a alcaidaria-mor de Pinhel.  

 

 

2. A sua varonia era bem da Beira Côa. Descendia do celebrado Gonçalo 

Vasques Coutinho, alcaide-mór de Trancoso, o herói da batalha de Trancoso, cuja 

vitória no final de Maio de 1385, prenunciava Aljubarrota e a vitória da causa de 

D.João, Mestre de Avis, eleito rei nas Cortes de Coimbra, não havia ainda dois meses. 

Ainda em 1415, este Gonçalo desembarcaria em Ceuta, na qualidade de marechal, 

ofício que seu sogro Gonçalo Vasques de Azevedo fora o primeiro a ter em Portugal 

ainda em tempos del-rei D.Fernando. 

 

O filho de Gonçalo, D.Vasco, cuja proverbial altivez se transmitiria aos filhos 

provocando os agrestes confrontos com os vizinhos de Pinhel que a história local 

sentidamente regista, deixaria a herança acrescentada com o título de conde de 

Marialva. O condado deixa-o ao primogénito, o ofício de marechal ao secundogénito, 

D.Fernando Coutinho. Este obterá em 1458 a alcaidaria mór de Pinhel, e doravante, até 

à morte do nosso biografado em 1636, manter-se-ão unidas as qualidades de marechal e 

de alcaide-mór.  

Não desmereceram delas as gerações intercalares, servindo o reino com o seu 

sangue.  

Ao lado de D.Afonso V, na Guerra de Sucessão de Castela (1475-1479), 

D.Fernando Coutinho sentirá a morte dos seus dois filhos mais velhos, D.Álvaro e 

D.Tristão.  
                                                           
*
 Este texto resulta da comunicação feita no Colóquio A Santa Casa da Misericórdia de Pinhel”, 

promovido pelo Município de Pinhel, pelo Centro Social e Cultural da Paróquia de Pinhel e pela Santa 

Casa da Misericórdia de Pinhel, nos dias 10 e 11 de Julho de 2015. Oportunamente será publicado, 

ilustrado, nas respectivas Actas.    
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Rezam as crónicas do neto homónimo daquele, D.Fernando, o marechal e 

alcaide-mór de Pinhel que indo à Índia encarregado pelo Venturoso D.Manuel de 

resolver o conflito entre o vice-Rei D.Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque, 

falecerá, ao quarto dia do ano de 1510, num acto que porventura terá reunido o 

destemor com a imprudência, tentando arrojadamente conquistar Calecute. 

Deixara como filho sucessor D.Álvaro cuja primeira acção militar de relevo 

seria a participação na conquista de Azamor, em 1513. O jovem marechal, 

provavelmente nascido com o século, contaria então 13 anos, O seu casamento, 

celebrado em Valladolid, cerca de 1530, com D.Antónia, filha de D.Dinis irmão do 4º 

duque de Bragança, D.Jaime, teceria estreitos laços de ligação entre os alcaides-móres 

de Pinhel e a casa real.  

Morre novo seu filho D.Fernando, deixando de sua mulher D.Leonor de 

Menezes, provavelmente póstumo, o seu terceiro filho e único que atingiu a idade 

adulta: o seu homónimo de que nos propomos ocupar, último da linhagem legítima dos 

Coutinhos.  

 

 

 3. Apesar dos conceituados genealogistas, dos sécs.XVII/XVIII, Serra 

Craesbeeck, D.António Caetano de Sousa e Manso de Lima afirmarem que D.Fernando 

Coutinho, pai do nosso biografado, morreu em Alcácer Quibir, não se nos oferecem 

dúvidas de antecipar o seu óbito 13 anos para 1565/1566, e somos inclinados a admitir 

que D.Fernando ainda então no ventre de sua mãe, nascesse póstumo. 

 

É no início dos anos 70, entre Agosto de 1570 e Outubro de 1571, que 

D.Sebastião privilegia D.Fernando, então, calculamos, com cerca de 5 anos.  

Vários dos privilégios aproximam-no de Pinhel. 

Por um alvará de lembrança de Sintra, 12 de Agosto de 1570, D.Sebastião dá-lhe 

em respeito aos serviços de seu pai e aos de seus ascendentes, prestados a ele e a seus 

antecessores, e aos que esperava receber dele D.Fernando, a alcaidaria-mor do castelo 

da vila de Pinhel, como a houvera o dito seu pai, com todas as rendas e direitos que lhe 

pertenciam para que, quando tivesse vinte anos de idade, lhe pudesse prestar 

homenagem, da dita fortaleza e alcaidaria-mór, de que então lhe seria passada carta1.        

Em 11 do mês seguinte, em atenção ao pedido feito ao rei de lhe conceder desde 

o falecimento do pai a renda da portagem, mordomado e braçagem da vila de Pinhel, 

que este havia tido por carta de D.João III2. 

No dia seguinte, 12 de Setembro, é-lhe passado novo alvará de lembrança da 

alcaidaria-mor do castelo de Pinhel, cujas rendas começaria a vencer desde o dia em que 

certificasse a morte do pai, com a tença de 80.000 reais por ano como este a houvera, da 

qual só lhe seria passado padrão quando apresentasse carta da alcaidaria-mor, isto é, aos 

vinte anos de idade3.  

Seu pai possuíra um padrão de tença de 20.000 reais por ano, que D.João III lhe 

dera em satisfação das rendas da judiaria de Pinhel, de que el-Rei D.Sebastião, em 13 do 

mesmo mês, lhe fez mercê para a haver com o castelo e alcaidaria-mór desta vila. 

D.Fernando apresentou o padrão de tença pedindo-lhe fizesse mercê desde a morte do 

pai, que tivera lugar no ano de 1565, e el-Rei lha concedeu para começar a vencer de 

                                                           
1
 ANTT, Chancelaria de D.Sebastião, livro 27, f.92v. 

2
 ANTT, Chancelaria de D.Sebastião, liv.25, f.86. 

3
 ANTT, Chancelaria de D.Sebastião, liv.27, f.102. 
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Janeiro de 1571 em diante, mandando-lha assentar no almoxarifado daquela vila para 

lhe ser paga aos quartéis do ano pelos rendimentos das carnes e vinhos4.    

Em Lisboa, em 27 de Outubro de 1571, no primeiro diploma em que é tratado 

por marechal e fidalgo da casa del-Rei, é-lhe confirmada uma carta de privilégio dada a 

seu bisavô e homónimo, para ele, seus criados, caseiros, etc., porque estava prestes a 

servir o Rei na guerra, com seus criados, cavalos e armas, quando lhe mandasse5.   

De 1573 data uma procuração pela qual D.Leonor de Menezes, viúva do 

Marechal D.Fernando Coutinho e tutora de seu filho o marechal D.Fernando, outorgava 

para arrendar os bens deste em Pinhel6. 

 

 

4. Não fosse por mais que esta ligação, mereceria em Pinhel, a nossa atenção 

este D.Fernando em cujo sinete se lia por baixo das armas dos Coutinhos: 

 

FERDINANDVS . IIII . MARISCALIS . LVSITANIAE 

 

   

É dele que nos propomos ocupar, destacando entre outros aspectos:  

- os seus tempos entre a Reigada e as casas do Castelo de Pinhel, e as suas 

propriedades na região, 

- o conteúdo das suas, recentemente reevocadas, Lembranças que deu por 

escrito a seu filho D.Alvaro, partindo este e seu irmão D.Francisco para se embarcar 

na armada, que no anno de 1624 foi soccorrer a Bahia de Todos os Santos7, de que 

existe também versão castelhana, datadas da Reigada, 

- o seu casamento anulado e os seus acarinhados descendestes ilegítimos gerados 

por Pinhel, que não deslustraram os seus antepassados, nomeadamente os filhos 

D.Álvaro, D.Francisco e D.Teodósio, e a neta D.Maria, surpreendida no Convento de 

S.Luís pela notícia da morte do pai D.Álvaro afogado no regresso da sua acção Brasil, e 

que deixará de seu marido D.Francisco Naper prole de méritos reconhecíveis, 

- a dispersão que a sua morte, sem descendência legítima causaria, nos ofícios 

que andavam unidos na sua casa, que viriam em parte a ser concedidos como 

recompensas da acções valerosas praticadas em Pernambuco e Baía. 

    

5. Os seus rumos nos anos em que se abre a sua adolescência são mais 

conjecturáveis do que documentados. 

 Em 1578, D.Fernando andaria pelos seus doze/treze anos. Não era a idade 

impeditivo de ir a Alcácer Quibir. Seu primo segundo, o jovem D.Teodódio, futuro 

duque de Bragança, com 10 anos não só esteve presente como se lançou para o 

combate, sendo ferido. O jovem marechal também terá acompanhado o rei na sua 

                                                           
4
 ANTT, Chancelaria de D.sebastião, liv.25, f.85. 

5
 ANTT, Privilégios de D.Sebastião, liv.9, f.280. 

6
 Apud “Notas do T.am Jm.º Teixr.ª do anno de 1572”, “1573” in Index das notas de vários tabeliães de 

Lisboa (Séculos XVI-XVIII), Lisboa, 1949, p.162. 
7 Apud Memorias da literatura portugueza, publicadas pela Academia Real das Sciencias de Lisboa, t.III, 1792, 

p.36. In CONDE DE TOVAR, Catálogo dos manuscritos portugueses ou relativos a Portugal existentes no Museu 

Britânico, p.110, refere-se a existência deste escrito inserto no códice nº20934 dos Adicionais, que principia na 

f.126v.  

 Sobre esta obra vide as múltiplas referências in JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO, Pais e 

Nobres II A Descendência portuguesa de um texto célebre: A Instrucción de Juan de Vega a seu filho Hernando de 

Vega (1548), Centro Inter-Universitário de história da espiritualidade. 
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derradeira aventura? A ter ido não nos chegaram notícias nem dela nem de um eventual 

resgate.  

 

Ao desastre de Alcácer, sucede-se o reinado de D.Henrique, intróito ao desfecho 

da pendência sobre a sucessão ao trono, em que D.Catarina de Bragança, prima direita 

de seu pai, aparece como uma forte candidata ao trono. 

 

Em 31 Janeiro de 1580, com a morte do Cardeal Rei D.Henrique, abria-se o 

Interregno, durante o qual D.Fernando Coutinho, recebe, em 16 de Maio de 1580, 

provisão da comenda de Nossa Senhora do Pereiro da Ordem de Cristo, da qual fizera 

renúncia Diogo Lopes de Sousa, governador do Reino. 

 

 

 

 6. Certo é que casou com D.Isabel da Silveira ou de Mendoça, filha de Luis da 

Silveira e de D.Branca de Mendoça, casamento que viria a ser anulado por sentença 

eclesiástica.  

Informa Alão de Morais, na sua Pedatura Lusitana, que, depois desta separação, 

sendo D.Fernando comendador de Santa Maria do Pereiro na Ordem de Cristo, “o qual 

habito lhe fez ElRei trocar” pelo de São João de Malta “por se não casar mal como 

dizem que pretendia”. 

Teria pensado em casar com Maria de Escovar a mãe de pelo menos seu filho 

Álvaro? ou com a mãe de outro dos seus filhos? Mera hipótese… 

Não de afigura verdadeira a afirmação de Joseph de Faria na Illustração da Casa 

de Bragança, de que casou segunda vez com Dona N… Coutinho, filha de Ambrosio de 

Aguiar Coutinho, Senhor da Capitania do Espírito Santo no Brasil e de D.Joana da 

Silva, e de consentimento mutuo ela se meteu a freira e ele tomou o hábito de S.João de 

Malta. Como refere D.Antonio Caetano de Sousa, na sua História Genealógica, os 

livros de Familia deste Reino não dão segundo casamento a D.Fernando, nem a 

Ambrósio de Aguiar esta filha. 

 

 

 7. Não consta ter tido descendência legítima, embora Felgueiras Gayo lhe 

atribua um filho legitimo sobrevivente, D.Álvaro. A inexistência de descendência 

legítima é a razão pela qual o título de marechal se extingue nesta família e passa aos 

Mascarenhas, na pessoa do futuro primeiro conde de Serém. 

Teve no entanto três filhos e uma filha bastardos conhecidos, aos quais, pelo 

menos ao mais velho, parece ter sido bastante dedicado: D.Álvaro, D.Francisco e 

D.Teodósio. 

 

O mais velho, D.Álvaro Coutinho, era filho de Maria de Escovar, filha de 

Belchior Salgado e de Catarina Nunes, lavradores honrados da vila de Pinhel, como 

consta das Ementas das Habilitações da Ordem de Cristo8
. 

                                                           
8 Consta in Ementas das Habilitações de Ordens Militares no Século XVII, Biblioteca Nacional, Lisboa, 1931, p.15: 

“D.Alurº couttº fº do Marichal D.fernando Couttº e de Maria d’Escouar, auós paternos D.Ferãdo Couttº 

Marichal destes reinos e D.Lionor de Meneses irmãa de fr.co Correa S.or de Bellas: auos maternos Belchior Salgado, 

e C.na Nunes lavradores honrados na de Pinhel. Illegº 

Christo.” 
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Este D.Álvaro teve, de Maria Sanches, filha de outra, ambas naturais e 

moradoras em Vilar Turpim, termo de Castelo Rodrigo, “dos bons do lugar” 9, uma filha 

bastarda, D.Maria Coutinho de Lencastre, a cujo casamento com D.Francisco Naper, e 

descendência nos referiremos infra.  

 

De D.Francisco sabemos ter acompanhado seu irmão D.Álvaro na Jornada dos 

Vassalos, e que depois esteve na Flandres, tendo morrido no assalto que o Conde de 

Vila Flor deu a Freixenedo10. Não consta ter casado nem ter tido filhos. 

 

De D.Teodósio Coutinho, filho de Francisca Máxima da Fonseca, de Pinhel, que 

foi legitimado em 16 de Dezembro de 1623, sabemos ter servido no Brasil e depois no 

Alentejo, onde foi capitão-mor de Veiros e ter casado com D.Brites de Chaves, filha de 

D.Francisco de Chaves. 

 

 

8. A sua proximidade com as rotas da cultura, é atestada, em 1605, ao ser-lhe 

dedicada uma edição portuguesa das rimas de Lope de Vega11, impressa por Pedro 

Crasbeeck: “a Dom Fernando Coutinho, Marichal de Portugal, Alcaide mór de Pinhel.” 

 

 

 
 

 

A seguir às licenças surgem dois textos dirigidos a Dom Fernando. O primeiro 

em prosa de Domingos Fernandez dirigido a “Dom Fernando Coutinho, Marichal de 

Portugal, Alcaide mór da mui excellente villa de Pinhel” e o segundo em verso, por 

certo do autor.  

 

 

                                                           
9 ANTÓNIO MACHADO DE FARIA, “Um cunho esfragístico” in Arquivo Histórico de Portugal, v.I, fasc.4, 1933, 

p.167-182, maxime p.181. 
10

 LUÍS GONÇALO DE SOUSA DE MACEDO, cód.275 da Colecção Pombalina da BNP, título dos 

Coutinhos, f.157 v.  
11 O celebérrimo e prolífero dramaturgo e poeta, de seu nome completo Félix Lope de Vega y Carpio (Madrid, 25 de 

Novembro de 1562 – Madrid, 27 de Agosto de 1635). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1562
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1635
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9. No primeiro quartel dos anos 20 os documentos localizam-no na Reigada e 

Pinhel.  

Em 6 de Maio de 1620, na vila da Reigada, nas pousadas do marechal do reino, 

inquirido como testemunha, pelo licenciado Álvaro Mendes da Mota, prior da igreja de 

Santa Maria dos Açores, afirma, chamar-se “D.Fernando Coutinho d’Alemcastro” ser 

marichal deste reino e declarou que sabia tudo que testemunhava por viver na vila de 

Pinhel, firmando o depoimento com o seu sinal público.”   

 

Datado da Reigada, 11 de Janeiro de 1623, existe uma “Certificación dada por el 

Mariscal de Portugal, don Fernando Coutinho, de la súplica que hizo el rey don Juan II 

de Portugal al papa [Inocencio VIII] para que le absolviera por haber mandado ajusticiar 

al [II] duque de Braganza, don Fernando [de Portugal y Pereira]” 12, com o selo em placa 

das armas do marechal, documento bem curioso no qual D.Fernando refere que havia 

uns 34 para 35 anos, estando em casa de seu tio materno, D.Rodrigo, na companhia, 

entre outros fidalgos, do actual duque de Aveiro, D.Álvaro de Lencastre13, e tendo-se 

falado na morte de D.Fernando, “quão injustamente lhe fora dada”, o seu tio, 

“vituperando o procedimento, que nisto tevera El Rey Dom João o Segundo, tirou de 

um escritorio seu, e mostrou o treslado de h~ua suplica, que dizia fazer o dito rei ao 

Papa, que segundo minha lembrança hera Innoçençio Outavo na qual pedia absolvição 

de h~ua grande cantidade de mortes injustas que passarão de 60, que havia dado e feito 

dar,[…].”
14

  

A súplica, que Joaquim Alberto de Carvalho considerou “escrito suspeito, 

considerado como fabricação grosseira de qualquer partidário da corrente esmagada”
15

, 

foi publicada nas Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa. 

Recorde-se que o marechal D.Fernando (IV) é trineto do executado duque de 

Bragança D.Fernando, e o seu tio D.Rodrigo é bisneto.  

 

 

Mas, o mais significativo dos documentos, prende-se com a chegada, a 26 de 

Julho de 1624, da notícia de ter sido conquistada pelos holandeses a cidade de 

S.Salvador em 8 de Maio.  

 

A nobreza levanta-se, por forma que então louva o jesuíta Bartolomeu 

Guerreiro: 16 

“…saíssem tantos senhores, & fidalgos juntos, tantos / morgados de 

casas Illustres sem comerem rendas da milícia, nem terem officios de 

entretenidos, nem obrigação algũua que os forçasse a jornada tam perigosa pella 

distancia de mil, & quinhentas legoas de mares, em variedades de climas, em 

perigos de terra, com inimigos destros, & também fortificados.”   

 

                                                           
12 Referenciado in Índice de la coleccíon de don Luis de Salazar y Castro, t.X, nº18.378. 
13

 Feito 3º duque ao tempo do casamento, em 1598, com sua prima, a 3º duquesa, D.Juliana, com quem 

fora concorrente na pretenção à sucessão do ducado, desde a morte do pai desta, o 2º duque, na Batalha de 

Alcácer Quibir. Faleceria em 1626. 
14

 Apud ANTÓNIO DE OLIVEIRA, “A censura historiográfica no período filipino” in Revista 

Portuguesa de História, t.XXII, Coimbra, 1985, p.170(11). 
15

 RUY DE PINA, Cronica delRey Dom Joahm II, Coimbra, 1950, p.LXIV, nota. 
16 PADRE BARTOLOMEV GUERREIRO, S.J., Iornada dos vassalos da coroa de Portvgal pera se recuperar a 

Cidade do Salvador, na Bahya de todos os Santos, tomada polos Olandezes, a 8 de Mayo de 1624. & recuperada ao 

primeiro de Mayo de 1625, Lisboa,1625, cap.X, p.15-16. 
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Foi assim, que do espírito varonil da fidalguia brotou a Jornada dos Vassalos. A 

frota que sulca o Atlântico rumo ao Brasil em socorro da Baía, parte de Lisboa em 22 de 

Novembro. Não segue nela o marechal D.Fernando, mas vão nela dois filhos bastardos 

seus, D.Álvaro e D.Francisco. Do primeiro, chegou-nos que vivia com seu pai nas casas 

do castelo de Pinhel. Tratar-se-ia da residência do alcaide. É bem provável que o 

segundo também aí residisse.  

 

É também com a pena, que D.Fernando se despede dos seus filhos. Na Reigada, 

com data de 26 de Setembro de 1624, quase quatro semanas antes que se icem as velas 

da armada, escreve para o mais velho um conjunto de conselhos e orientações: as 

Lembranças que deu por escrito a seu filho D.Alvaro, partindo este e seu irmão 

D.Francisco para se embarcar na armada, que no anno de 1624 foi soccorrer a Bahia 

de Todos os Santos, de que existe também versão castelhana. Ter-lho-á dado em mão 

quando ele parte da terra ribacudana?  

 

É no capítulo XII “Dos aventureiros solteiros da Coroa de Portugal, que forão na 

jornada da Bahya”, que a p.18 vêm referidos “Dous filhos do Marichal dõ Fernão 

Coutinho,” informação que Fr.Vicente do Salvador, História do Brasil, cap.XXXIV 

também fornece. 

 

Em atenção aos seus serviços e qualidade, e aos merecimentos dos de que 

descendia, e, também, a seu filho mais velho legitimado, D.Álvaro Coutinho, haver 

servido na jornada da recuperação da cidade da Baía, Filipe III fez mercê a D.Fernando, 

em 4 de Setembro de 1626, deste poder suceder-lhe, por sua morte, na comenda de 

Santa Maria do Pereiro, mas impondo-lhe a condição daquele primeiro servir em mais 

duas armadas da coroa.      

 Infelizmente, este não os cumpriria porque morreria afogado quando regressava 

da restauração da Baía e Pernambuco. Deixara, porém, no Convento de S.Luís de Pinhel 

uma filha ilegítima, D.Maria Coutinho de Lencastre, que tivera de Maria Sanches, filha 

que teria distinta geração.  

 

 

10. D.Fernando dobrava os setenta anos quando, no findar da primavera de 

1636, a morte o sitiou na sua alcaidaria. O corpo daquele que fora, seis gerações 

sucedidas, o último a unir os ofícios de Marechal do Reino de Portugal e de Alcaide-

Mór de Pinhel desceria ao solo da Misericórdia.  

Lavrou-lhe o derradeiro registo o abade Simão de Almeida no Livro de óbitos da 

Igreja de Santa Maria do Castelo: 

 “Faleceu o Marechal Don Fernando Coutinho freguês desta Igreja sexta-

fr.ª a seis horas da tarde, vinte dias do mês de Junho da era de 1636 e no sábado 

seguinte as sete horas da tarde foi sepultado na Casa da Misericórdia desta vila, 

[…]. Manda em seu testamento que os seus ossos sejam levados a Lisboa à 
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sepultura de seus antepassados. Em fé de verdade fiz este assento hoje ut supra 

20 dias do mês de Junho. O Abade Simão de Almeida.”
17

 

 

A escolha do espaço sepulcral na Igreja da Misericórdia não terá sido um mero 

acaso. Nela tinham os Marialvas capela própria do lado da epístola, onde se encontrava 

notável retábulo datado de 1537.  

Terá sido este encomenda ou objecto do mecenato do então marechal D.Álvaro 

Coutinho, em quem D.Manuel renovara a mercê de alcaide-mor de Pinhel no primeiro 

de Agosto de 1511, e de sua mulher D.Antónia de Lencastre, neta do 3º duque de 

Bragança, avós por varonia do nosso D.Fernando Coutinho?  

Hipótese bem plausível, de que oportunamente nos ocuparemos.  

Tê-lo-iam encomendado a João de Ruão, que, nascido em 1500, em 1537 fazia 

quase uma década que trabalhava em Portugal, e que então trabalhava para o mosteiro 

de Santa Cruz de Coimbra, desde 1535, na Deposição de Cristo no túmulo?   

 

 

 

11. No início dos anos 40 do século passado tudo foi levado a caminho do 

Museu Municipal: o corpo, a tampa sepulcral e o retábulo.  

 

O retábulo foi de lá retirado para o referido Museu
18

, tendo recentemente (2015) 

acompanhado as andanças deste. Pode ser que um dia regresse à capela para a qual foi 

concebido…   

 

Igual destino tiveram parte dos restos sepulcrais do marechal, que jamais foram 

tresladados para Lisboa como determinara, e de que a Misericórdia de Pinhel 

permanecera guardiã três séculos, até cerca de 1941, como o testemunhou Ilídio 

Marta
19

:  

 

“Na Capela dos Coutinhos na Igreja da Misericórdia , também se 

encontra o túmulo do Marechal da Beira D.Fernando Coutinho, cujos restos 

mortais vimos, quando reaberto o mesmo em 1941, se não estamos em erro, 

verificamos que eles, se encontravam cobertos por camada de gesso ou cal a que 

aderira o tecido que envolvera directamente o cadáver. Na placa que levamos 

para o Museu, onde se conservou muitos anos, mas acabou por desaparecer por 

se ter aos poucos desagregado, haviam estampado o tecido, o desenho dos fios 

de linho, de que tinha sido feito. Também vimos duas fivelas dos sapatos e uma 

espécie de pequeno castiçal em ferro, com o orifício para suportar a vela.” 

 

                                                           
17

 Na transcrição de PINHO LEAL, Portugal Antigo e Moderno, VII, 1876, p.89, toma-se duque de Vila 

Viçosa por duque de Vila Hermosa.     
18

 Sobre a transferência do Retábulo da capela da Igreja da Misericórdia para o Museu, com informação 

de algumas das intervenções então nele feitas vide ILÍDIO DA SILVA MARTA, Uma visita real a 

Pinhel, História do Museu Municipal da Cidade, Crónicas de Viagens e outras e Pinhel Musical na 

Fantasia na Lenda, Ed.da Câmara Municipal de Pinhel, 1993, p.72-74. Nesta obra se transcreve também 

uma carta do Pe. A.Nogueira Gonçalves, datada de 31 de Agosto de 1970, em que refere o “Retábulo do 

Sacramento, de João de Ruão. (idem, p.65, final da nota 1)   
19

 Pinhel-Falcão, 2ªed., 1996, p.51-52. 
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Informação que, aliás, reafirma:
20

  

   

“ali os vimos [os restos mortais] cobertos com o que sobrou do lençol 

que os cobriu, aderente à cal que o consumiu”  

 

 

Da lápide, Pinho Leal
21

 deixara na segunda metade do séc.XIX uma notícia que 

Ilídio Marta parcialmente contestou22:  

 

“Na igreja da Misericordia […] se nota ainda a sepultura do celebre 

marechal D.Fernando Coutinho, com uma inscripção que já não pode ler-se, e 4 

escudos
23

, tendo o do lado da cabeça uma arvore – o do lado dos pés uma 

estrella – o do lado esquerdo uma meia lua – o do lado direito um leão 

rompante.”   

 

 

A tampa sepulcral, também ela levada, na mesma migração, para o espaço 

exterior do Museu, acabou lamentavelmente destruída. 

 

 

13. De sua descendência deixava D.Fernando a neta D.Maria, filha ilegítima de 

seu filho ilegítimo D.Álvaro, já falecido.  

A inexistência de descendência legítima levou a que, por sua morte, os ofícios 

que andavam unidos na sua casa, se dispersassem, sendo fundamentalmente concedidos 

como recompensas da acção desenvolvida em Pernambuco e Baía: 

 

- é dada a alcaidaria mor de Pinhel a Diogo Soares, secretário de Estado. Em 15 

de Junho de 1654, considerando, manifestamente, inexistente a nomeação feita a 

este secretário de Estado pró-filipino, concede honrosamente a alcaidaria a João 

Fernandes Vieira “tendo agora respeito ao particullar vallor com que obrou na 

restauração de Pernambuco, e ao muito merecimento, que nella fez até serem 

rendidas as fortalesas daquela capitania com tanta gloria para a nação 

portuguesa, e por ser benemérito de toda a honra e mercê, além doutras, que 

pellos mesmos respeitos lhe fiz, da Alcaydaria Mor de Pinhel, que vagou por 

falecimento do Marichal D.Fernando Coutinho [… ].” 24 

 

- é concedido o ofício de marechal, por carta de Filipe III, feita em Madrid em 2 

de Setembro de 1639, a D.Fernando de Mascarenhas, depois 1º conde de Serém 

(1643), filho do vice-rei do Brasil D.Jorge de Mascarenhas, 1º conde de Castelo 

                                                           
20

 Pinhel-Falcão, cit., p.101. 
21

 Portugal Antigo e Moderno, v.VII, p.90. 
22

 PINHO LEAL, Portugal Antigo e Moderno, cit., afirma que a sepultura mais interessante que existe no 

pavimento da Igreja da Misericórdia é a do Marechal do Reino D.Fernando Coutinho. ILÍDIO MARTA, 

Pinhel Falcão, cit., p.198, diz que tal está muito longe de corresponder à verdade, pois que nem o nome 

nem os elementos de heráldica nela gravados, a ele se referem.   
23

 Quer dizer esquartelado? 
24

 Arquivo da Câmara Municipal de Pinhel – livro de registros, f.179, hoje desaparecido. Cfr. transcrição 

in PINHO LEAL, Portugal Antigo e Moderno, v.VII, 1876, p.80. 
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Novo e 1º marquês de Montalvão. D.Fernando que será o emissário a D.João IV 

da adesão do Brasil à Restauração, missão em que é acompanhado pelo 

Pe.António Vieira, será o governador das armas da Província da Beira de 1645 a 

1647. 

 

- é feita mercê da ilha da Graciosa a D.Francisco de Moura que estivera na Baía 

em 1624.  

 

 

 

14. Se pela falta de descendência legítima, sentiu o fim da sua grande casa, tudo 

indica que a sua afectividade, alheia às quebras de bastardia, terá encontrado consolo na 

filha que deixara, em S.Luís de Pinhel, esse seu filho predilecto D.Álvaro, que as águas 

malfazejas do Atlântico lhe tinham levado fazia uma década.  

Não foi logrado se pôs as suas expectativas nessa sua neta e na sua 

descendência.  

D.Maria Coutinho de Lencastre, que teria no mínimo 12 anos quando seu avô 

marechal morreu, casou com Francisco Naper25
, natural da Escócia, que foi governador 

de Abrantes26, o qual era filho de Cristóvão Naper, que serviu, nas Guerras da 

Aclamação, D.João IV contra o destituído D.Filipe III. Dentre as recompensas régias de 

Francisco Naper que o ligam aos antepassados de sua mulher e por ela às terras da Beira 

Côa, refira-se a mercê, dada a 11 de Junho de 1659: 

 

“da administração do morgado de Valverde dos Cavalleiros, que foi do 

marechal D.Fernando Coutinho e seu filho D.Alvaro Coutinho, pae e avô de 

D.Maria de Lencastre, mulher do agraciado, logrando-o em sua vida…”.   

 

Do casamento de D.Maria com Francisco Naper haveria cinco filhos, que não 

desmereceriam de seu bisavô: 

- D. Francisco Naper de Lencastre, o primogénito, capitão das naus da Índia, que 

chegou a ser Governador interino do Rio de Janeiro, e viria a morrer 

“valerosissimamente”, solteiro, sem geração, na tornada de Valença de Alcântara, 8 de 

Maio de 1705, sendo mestre-de-campo de um terço no Alentejo.  

- D. Álvaro José Coutinho de Lencastre, capitão da Gente do Mar no Funchal, 

capitão de Ordenanças da Ribeira Brava e capitão de Ordenanças da Madalena do Mar, 

que casou na Sé do Funchal, em 1682, com Úrsula de Vasconcelos, tendo tido uma 

filha, D.Antónia Maria Caetana de Lencastre, que casou com Pedro Teixeira Dória e 

Atouguia, e um filho, D.Francisco Naper de Lencastre. 

                                                           
25

 GEPB, vox Naper, p.385, afirma que os Naper são uma “Família inglesa de que passou a Portugal 

Cristóvão N., fidalgo que serviu D. João IV nas guerras contra Castela”, referindo de seguida que seu 

filho Francisco N. (o que casou com D.Maria Coutinho), era natural da Escócia, e “chamado por dom 

talvez por ter o tratamento de sir, ou apenas por ser fidalgo estrangeiro, (…)” 
26

 É bem provável que venha deste, governador de Abrantes, a relação inical com a capela de Nossa 

Senhora dos Matos, na povoação próxima das Mouriscas, em cujo tecto se encontram as armas 

conjugadas de seu filho e sua nora, em composição usada por certo por um dos descendentes destes. Um 

cálice com a inscrição “C.ª Senhora dos Matos- Ano de 1648” parece corroborar esta possibilidade. 

No frontal em azulejo pode ler-se: dña intercede pro anglia ut convertat, o que não desmente a 

tradição de que a capela foi fundada por um fidalgo inglês. 
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- D. Madalena de Lencastre, mulher de Francisco de Brito de Elvas, filho de 

Heitor Mendes de Brito de Elvas, o do Carmo, e de sua primeira mulher, que não teve 

geração e depois de viúva foi freira no Salvador;  

- D. Guiomar de Lencastre, casada com Francisco Aranha de Barros, cavaleiro 

do hábito de Cristo, filho de Gaspar Aranha de Barros e de D. Guiomar de Brito, com 

geração;  

- e, por fim, D. Luísa de Lencastre. 

 

 
 

 

  


