
	
CARDOSOS,	de	S.	Pedro	do	Sul	

	
	
	
	
1.	 Domingos	 Cardoso,	 morador	 em	 S.	 Pedro	 do	 Sul,	 falecido	 antes	 de	 1600,	 que	 é	 por	 certo	 o	

referido	em	Gayo	(Rebelos,	§47),	filho	de	Gonçalo	Rebelo,	Administrador	dos	Banhos	de	S.	Pedro	
do	 Sul,	 e	 de	 sua	mulher	 e	 prima	 Joana	Dias	 Cardoso;	 neto	 paterno	de	Gil	 Rebelo	 Cardoso	 e	 de	
Isabel	Rodrigues	do	Amaral;	neto	materno	de	Pedro	Dias	Rebelo	e	de	Filipa	Minou	de	Gouveia;	
teve,	sendo	solteiro,	de	Antónia	Brás,	também	falecida	antes	de	1600:	

	
	 21	 Águeda	Rodrigues	Cardoso,	nascida	em	S.	Pedro	do	Sul,	que	casou	com	João	Gonçalves,	que	

vivia	da	sua	fazenda,	filho	de	Heitor	Afonso	e	de	Leonor	Gonçalves,	do	lugar	de	Pouves,	todos	
de	S.	Pedro	do	Sul.	

	 	 Foram	pais	de:	
	
	 	 31	 Maria	 Rodrigues,	 nascida	 em	 S.	 Pedro	 do	 Sul,	 casada	 com	 Domingos	 Álvares,	

almocreve	 no	princípio	da	 sua	vida	e	no	 fim	dela	 vivia	da	 sua	 fazenda,	 filho	 de	 Gonçalo	
Brás,	também	almocreve,	e	de	Isabel	Álvares,	todos	de	S.	Pedro	do	Sul.	

	 	 	 Pais	de:	
	
	 	 	 41	 Bernardo	 Rodrigues	 Cardoso,	 nascido	 em	S.	 Pedro	do	 Sul	 e	 aí	 bp.	 em	28.8.1615,	

sendo	padrinhos	César	 de	Vilhegas,	morador	na	 sua	Quinta	 dos	Chãos,	 e	Bernarda	
Cardosa,	moradora	em	S.	Pedro	do	Sul.	

	 	 	 	 Foi	morador	 em	 Lisboa,	 na	 Rua	 da	Metade,	 na	 freg.	 dos	Mártires,	 e	 foi	 CFCR,	 FSO	
(carta	 de	 3.7.1665),	 tabelião	 de	 notas	 e	 Secretário	 da	 Santa	 Cruzada.	 Teve	
habilitações	 de	 genere	 aprovadas	 pelo	 Ordinário	 do	 Bispado	 de	 Viseu	 para	 tomar	
ordens	menores	 em	 1638.	 Mas	 não	 tomou	 ordens	 sacras	 por	 casar	 em	 1643	 com	
Luísa	da	Silva,	de	quem	era	já	viúvo	em	1664,	natural	de	Lisboa	(Mártires),	filha	de	
João	Dias,	mercador	de	vinhos,	natural	do	 lugar	de	Reimonde,	 freg.	de	S.	Miguel	da	
Carreira,	termo	da	vila	de	Barcelos,	e	de	Maria	da	Silva,	natural	de	Lisboa	(S.	Nicolau).	

	 	 	 	 Tiveram	um	filho:	
	
	 	 	 	 5.	 José	 Cardoso,	 nascido	 em	 Lisboa	 (Mártires),	 que	 em	 1665	 era	 solteiro	 e	

morador	com	seu	pai	na	Rua	da	Metade,	na	freg.	dos	Mártires	de	Lisboa.	
	
	 	 	 42	 Maria	Rodrigues	
	
	 	 	 43	 O	Padre	Frei	Manuel	de	S.	Bernardo,	Religioso	da	Ordem	de	S.	Bento.	
	
	 	 	 44	 Helena	Cardoso,	nascida	em	S.	Pedro	do	Sul.	
	 	 	 	 Casou	 com	António	 Brás,	 FSO	 (carta	de	26.10.1682),	morador	 em	S.	Pedro	do	Sul	

mas	nacido	no	Porto,	 filho	de	António	Brás	e	de	Isabel	Nunes,	moradores	no	Porto;	
neto	paterno	de	Gonçalo	Brás	e	de	Domingas	Rodrigues,	naturais	e	moradores	em	S.	
Pedro	 do	 Sul;	 neto	 materno	 de	 José	 Nunes	 e	 de	 Francisca	 Nunes,	 naturais	 e	
moradores	no	Porto.	

	 	 	 	 Pais	de:	
	
	 	 	 	 5.	 António	 Cardoso,	 cujas	 inquirições	 feitas	 em	 1676	 para	 poder	 professar	 na	

Ordem	de	S.	Bento	estão	apensas	às	HSO	de	seu	pai.	



	
	 	 32	 Antónia	 Rodrigues,	 que	 é	 talvez	 a	 que	 casou	 com	 Miguel	 Fernandes	 (v.	 B1	 slide	

67/68).	
	
	 	 33	 Manuel	Rodrigues	Cardoso,	sobre	quem	existe	uma	certidão	da	sentença	do	Juízo	das	

Justificações	da	Fazenda	Real	proferida	em	29.12.1623	a	favor	da	sua	pureza	de	sangue	
nas	HSO	de	António	Brás,	na	qual	é	dito	que	seus	avós	e	tios	são	pessoas	nobres	e	de	nobre	
geração	 de	 fidalgos,	 dos	 Rodrigues	 Barros	 e	 Azevedos	 e	 Cardosos	 deste	 reino	 e	 dos	
principais	da	cidade	de	Viseu	e	deste	concelho	de	Lafões	e	neles	servem	os	ofícios	nobres	da	
governança	dele.		

	
	 	 34	 Francisca	Rodrigues	Cardoso,	nascida	em	S.	Pedro	do	Sul.	
	 	 	 Casou	com	Manuel	Homem,	que	não	tem	ofício	e	vive	de	sua	fazenda.	FSO	(carta	de	1626,	

cuja	 cota	 antiga	 era	Manuel,	mç.	 4,	 doc.	 128,	 habilitações	 agora	 apensas	 às	 de	António	
Brás),	morador	em	S.	Pedro	do	Sul,	 filho	de	 João	Francisco	e	de	Maria	Vaz,	naturais	de	
Gumiei,	freguesia	de	Ribafeita,	que	também	viviam	da	sua	fazenda;	neto	paterno	de	João	
Fernandes	 e	 de	 Isabel	Gonçalves,	que	viviam	da	sua	granjearia;	 neto	materno	de	Tomé	
Afonso	e	de	Helena	Vaz,	naturais	de	S.	Pedro	do	Sul.	

	 	 	 Pais	de:	
	
	 	 	 41	 Maria,	nascida	em	S.	Pedro	do	Sul	e	baptizada	em	casa	por	perigo	de	vida.	Recebeu	

os	 Santos	 Óleos	 a	 2.7.1622	 e	 foram	 seus	 padrinhos	 André	 Cardoso	 Correia,	 que	 a	
havia	baptizado,	e	Luís	de	Barros,	ambos	de	S.	Pedro	do	Sul.	

	
	 	 	 42	 Manuel,	bp.	em	S.	Pedro	do	Sul	em	9.5.1624.	Foi	padrinho	o	Padre	Manuel	Rebelo,	de	

S.	Pedro	do	Sul.	
	
	 	 	 43	 Padre	 Manuel	 Homem,	 que	 recebeu	 os	 Santos	 Óleos	 em	 S.	 Pedro	 do	 Sul	 em	

15.9.1627.	 Foram	 padrinhos	 Manuel	 de	 Barros,	 filho	 de	 Luís	 de	 Barros,	 e	 Águeda	
Rodrigues,	de	S.	Pedro	do	Sul.	Em	1682	era	Vigário	da	Igreja	de	S.	Pedro	do	Sul.	

	
	 	 	 44	 Maria,	baptizada	em	S.	Pedro	do	Sul	em	26.9.1629.	Foram	padrinhos	António	Lopes	e	

Maria	Rodrigues,	mulher	de	Domingos	Álvares,	todos	de	S.	Pedro	do	Sul.	
	
	 	 	 45	 Maria,	baptizada	em	S.	Pedro	do	Sul	em	19.1.1631.	Foram	padrinhos	Baltazar	Girão	e	

Francisca	Vaz,	sua	mulher,	todos	de	S.	Pedro	do	Sul.	
	
	 	 35	 João	 Rodrigues	 Cardoso,	 sobre	 quem	 existe	 uma	 certidão	 da	 sentença	 do	 Juízo	 das	

Justificações	da	Fazenda	Real	proferida	em	29.12.1623	a	favor	da	sua	pureza	de	sangue	
nas	HSO	de	António	Brás,	na	qual	é	dito	que	seus	avós	e	tios	são	pessoas	nobres	e	de	nobre	
geração	 de	 fidalgos,	 dos	 Rodrigues	 Barros	 e	 Azevedos	 e	 Cardosos	 deste	 reino	 e	 dos	
principais	da	cidade	de	Viseu	e	deste	concelho	de	Lafões	e	neles	servem	os	ofícios	nobres	da	
governança	dele.	Nasceu	em	S.	Pedro	do	Sul	e	foi	morador	em	Lisboa,	Moço	da	Câmara	de	
de	Filipe	III	e	depois	de	D.	João	IV,	Escrivão	da	Provedoria	dos	Resíduos,	CC.	Nasceu	em	S.	
Pedro	do	Sul	e	aí	foi	bp.	em	8.3.1605	(B1,	slide	14),	sendo	padrinhos	Francisco	Homem	
Correia	e	Francisca	Novais,	de	S.	Pedro	do	Sul.	

	 	 	 Casou	 com	Antónia	 Barbosa	 Velho,	 nascida	 em	Lisboa	 (Mártires)	 e	 aí	moradora	 com	
seus	 pais,	 na	 Cordoaria	 Velha,	 filha	 de	 João	 dos	 Reis	 de	 Carvalho,	 alfaiate	 em	 Lisboa,	
natural	do	Carvalhal,	 junto	a	Chaves,	e	de	sua	mulher	 Isabel	Barbosa	Velho,	nascida	na	
vila	de	Viana	da	Foz	do	Lima,	a	qual	veio	de	pouca	idade	para	Lisboa,	para	casa	de	seu	tio	
Francisco	 Velho	 Barbosa,	 Escrivão	 da	 Moeda,	 e	 que	 era	 tida	 por	 mulher	 nobre,	 bem	
nascida	e	de	gente	honrada.	Neta	paterna	de	Fernão	Velho	Barbosa,	de	Viana.	



	 	 	 Eram	moradores	na	Rua	Larga	de	S.	Roque	e	foram	pais	de:	
	
	 	 	 41	 D.	Isabel	Barbosa	Velho,	Açafata	da	Princesa	D.	Isabel	(filha	de	D.	Pedro	II),	em	cujo	

serviço	 tem	três	 filhas	no	 foro	de	suas	moças	da	câmara,	e	depois	 de	 viúva	Dona	da	
Câmara	das	Rainhas	D.	Maria	Sofia	(2ª	mulher	de	D.	Pedro	II)	e	D.	Mariana	de	Áustria	
(mulher	de	D.	José).	

	 	 	 	 Casou	com	António	de	Vargas,	Guarda-Roupa	do	Príncipe	D.	Pedro	(D.	Pedro	II),	CC,	
FCR,	 filho	 de	 Francisco	 de	 Vargas	 de	 Miranda,	 natural	 de	 Lisboa,	 2°	 Senhor	 do	
Morgado	 e	 Padroado	 da	 Erra,	 junto	 a	 Coruche,	 Escrivão	 da	 Almotaçaria	 das	
Execuções	de	Lisboa	(irmão	de	D.	Mariana,	1ª	Morgada,	cc	António	Furtado,	o	Mata-
mouros,	 SG),	 e	 de	 sua	 mulher	 (com	 quem	 casou	 na	 Ermida	 de	 Nossa	 Senhora	 da	
Glória,	 em	 Lisboa	 (S.	 José)	 em	 15.9.1636)	 Mariana	 de	 Araújo,	 também	 natural	 de	
Lisboa,	 sucessora	 de	 sua	 mãe	 na	 Horta	 da	 Anunciada.	 Cf.	 meu	 trabalho	 Dätzel	 e	
Vargas,	onde	relato	a	sua	ascendência	e	onde	segue	a	descendência	que	tiveram.	

	
	 	 	 42	 D.	Águeda	Maria	Josefa	Cardoso,	Ama	da	Princesa	D.	Isabel	Luísa	Josefa	(filha	de	D.	

Pedro	 II).	 Nasceu	 em	 Lisboa	 e	 foi	 baptizada	 na	 Encarnação	 em	 29.5.1639,	 sendo	
padrinhos	D.	Francisco	de	Sotomaior,	Bispo	de	Targa	(Deão	da	Capela	Real	e	Capelão-
Mor),	e	D.	Isabel	de	Murga.	

	 	 	 	 Casou	em	Lisboa	(Nª	Sra.	do	Loreto)	em	5.1.1663	com	Luís	de	Araújo	de	Vargas,	n.	
Lisboa	(bp.	S.	José	13.5.1644),	FCR,	FSO	(1668),	Familiar	do	Número,	Estribeiro-Mor	
da	 Princesa	 D.	 Catarina	 (futura	 Rainha	 de	 Inglaterra),	 3°	 Senhor	 do	 Morgado	 e	
Padroado	da	Erra,	que	herdou	por	seu	irmão	mais	velho	ter	morrido	antes	de	seu	pai,	
irmão	de	 seu	 cunhado	António	de	Vargas,	 filho	dos	mesmos	pais.	 Cf.	meu	 trabalho	
Dätzel	 e	 Vargas,	 onde	 relato	 a	 sua	 ascendência	 e	 onde	 segue	 a	 descendência	 que	
tiveram.		

	
	 	 36	 Francisco,	baptizado	em	S.	Pedro	do	Sul	em	8.4.1609.	Foram	padrinhos	Luís	de	Barros	e	

Isabel	Fernandes.	
	
	 Domingos	Cardoso	casou	depois	com	Maria	de	Barros,	de	quem	teve	mais	dois	filhos:	
	
	 22	 Luís	de	Barros	Cardoso,	morador	em	S.	Pedro	do	Sul.	
	 	 Casou	 com	Luísa	 Rebelo	 de	 Alvelos	 do	 Amaral,	 filha	de	Belchior	Rebelo	do	Amaral	 e	de	

Briolanja	de	Alvelos,	de	quem	teve,	pelo	menos:	
	
	 	 31	 Manuel	de	Barros	de	Avelos,	que	não	casou,	morador	em	S.	Pedro	do	Sul.	
	
	 	 32	 Bernardo	de	Alvelos	de	Barros,	morador	em	1682	na	Cunhalta,	termo	de	Azurara.	
	 	 	 Casou	 com	 sua	 prima	 Bernarda	 do	 Amaral,	 filha	 de	 Baltazar	 do	 Amaral,	 Senhor	 do	

Morgado	da	Cunhalta,	e	de	Joana	do	Amaral	Cabral;	neta	paterna	de	Gaspar	Cardoso	e	de	
sua	 mulher	 Brites	 do	 Amaral,	 herdeira	 do	 Morgado	 da	 Cunhalta;	 neta	 materna	 de	
Francisco	Dias	do	Amaral	e	de	Domingas	Marques	de	Abrantes.		CG.	

	
	 	 33	 Josefa,	 bp.	 em	 S.	 Pedro	 do	 Sul	 em	 22.3.1609	 (B1,	 slide	 22),	 sendo	 padrinhos	 João	 de	

Campos,	morador	na	sua	Quinta	da	Negrosa,	e	D.	Maria,	mulher	de	Jerónimo	de	Almeida,	
todos	de	S.	Pedro	do	Sul.	

	
	 	 34	 Pedro,	bp.	em	S.	Pedro	do	Sul	em	26.8.1614	(B1,	 slide	37),	 sendo	padrinhos	Pantaleão	

Ferreira	de	Távora	e	D.	Maria,	todos	de	S.	Pedro	do	Sul.	
	



	 23	 Jerónimo	 Rodrigues	 de	 Azevedo,	 morador	 na	 sua	 Quinta	 do	 Ribeiro,	 junto	 da	 vila	 de	
Vouzela,	que	casou	com	N...	da	Costa,	pais	de:	

	
	 	 3.	 Jerónimo	de	Barros	
	
	 E	provavelmente	também:	
	
	 24	 Francisca	Cardoso,	dita	filha	de	Domingos	Cardoso	quando	foi	madrinha	em	S.	Pedro	do	Sul	

em	3.2.1606	de	um	Pedro,	filho	do	Ldo.	Rodrigo	Homem	e	de	sua	mulher	Bernarda	Barbosa,	
todos	de	S.	Pedro	do	Sul.	

	
	
	

*		*		*		*		*	
	
	
Fontes:	
-	HSO	de	António	Brás	e	anexos	
-	HSO	de	Bernardo	Cardoso	
-	HSO	de	Luís	de	Araújo	de	Vargas	
-	Gayo,	Nobiliário	de	Famílias	de	Portugal	-	Castilhos,	§6,	Rebelos,	§47,	e	árvore	130v	do	Tomo	II	de	
Costados	(Tudelas	Castilhos,	de	Castelo	Branco)	
-	Livro	B1	de	S.	Pedro	do	Sul	até	ao	slide	112	


