
IG
R

EJ
A

 M
AT

R
IZ

 N
o

ss
A

 s
EN

h
o

R
A

 d
A

 C
o

N
C

EI
ç

ã
o

Sí
m

bo
lo 

de
 C

ul
tu

ra
, H

ist
ór

ia
 e 

Fé
IGREJA MATRIZ 

NossA sENhoRA dA CoNCEIção
Símbolo de Cultura, História e FéIdealização e Realização Patrocínio Cultural

Fundação
Casa de Cultura



IGREJA MATRIZ 

NossA sENhoRA dA CoNCEIção
Símbolo de Cultura, História e Fé

Conceição do Mato dentro
2015

Idealização e Realização Patrocínio Cultural

Fundação
Casa de Cultura





Fo
to

: J
or

ge
 s

an
to

s

Senhora coloca o manto
de tua casta indomada

exija ser coroada
com pompa prenhe de espanto

Senhora minha cantada
nos cantos do benfazejo

desagrilhoa o desejo
e deixe-se fazer amada

Pois todos os reinos juntos
hão de formar o teu Império

regerás teu magistério 
na migração dos defuntos

Então refeita a magia 
serás Rainha do Rei

 senhora de minha grei
 filha de Santa Maria!

Anna Maria dutra de Menezes de Carvalho
( Rondó Feiticeiro In: Auto de Anna, a Louca-poemas lúcidos)



Fo
to

: J
or

ge
 s

an
to

s



Símbolo de Cultura, História e Fé              5 

Ver com olhos d’Alma

Toda obra de arte, no sentido mais abrangente do termo, deve ser protegida, mantida, conhecida e com-
partilhada para que atravesse os tempos e possa expressar a cultura, a história e a identidade de um povo e dos 
artistas que a conceberam.  sob esses vieses, o Estado, as instituições culturais e a comunidade têm de zelar 
pelos acervos, pois a conservação e o culto da memória de um povo são a garantia da perpetuação da alma de 
sua terra e de sua gente. 

A Fundação Casa da Cultura, por considerar de excepcional importância essa missão, reafirma o seu 
compromisso e tradição com a cultura da cidade mineira e de sua gente da histórica Conceição do Mato den-
tro, uma das jóias barrocas encravada como gema preciosa na serra do Espinhaço. Nesse sentido, a Fundação 
decidiu editar Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição: Símbolo de Cultura, História e Fé, obra única no gênero 
que foi capaz de resgatar a história sacra da igreja Matriz e, em especial, o seu lendário fundador: Gabriel Ponce 
de Leon. Verdadeiro roteiro do passado que tivemos e prenúncio do futuro que nos reserva postado na própria 
mensagem iconográfica de Nossa senhora da Conceição, Mãe e Padroeira nossa e do Brasil. 

o esplendor do Barroco brasileiro, tributário do português, um dos pilares do encantamento de Minas 
Gerais, reserva-nos uma vasta arqueologia sapiencial desconhecida e ainda por decifrar, haja vista que o genial 
legado iconográfico e simbólico contido nele e no nosso patrimônio histórico tem sido, o mais das vezes, in-
terpretado por uma hermenêutica positivista convicta da cultura do efêmero muito em voga, ocupando-se do 
quem e do quando ao invés de trilhar a senda dos quês e dos porquês, objeto maior do foco desta obra que se 
apresenta. 

A história do Brasil é grande e plena de maravilhas, mas, em igual medida, repleta de iniqüidades. A con-
tribuição de Conceição do Mato dentro e de sua comunidade para o Barroco, bem como para o patrimônio 
brasileiro, é de enorme significado, o que deve ser lido e apreendido tendo Portugal à vista, notadamente sua 
história medieval. Este livro não repara injustiças, todavia, contribui para “caminhar em direção a um erro cada 
vez menor”. Nesse aspecto, reside a sua virtude.

o BANCo BRAdEsCo, parceiro incansável da Fundação Casa da Cultura, sente enorme orgulho de 
apresentar e apoiar a edição deste livro que tem por missão lançar uma interrogação capaz de romper o véu de 
silêncio e torpor que paira sobre a história da igreja Matriz e sua comunidade.

Nessa consonância, o BANCo BRAdEsCo e a Fundação Casa da Cultura lançam um marco funda-
mental, legando aos nossos pósteros toda a riqueza material e espiritual da qual somos, pois, herdeiros e par-
tícipes. Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição: Símbolo de Cultura, História e Fé forja o presente, assegura o 
passado e esculpe o futuro. Bem haja Nossa senhora da Conceição. Bem viva todo o seu povo.

Maria Cecília Aparecido de Oliveira
Presidente da Fundação Casa da Cultura

Fundação
Casa de Cultura
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Transpor a soleira

Estamos a transpor a soleira desde 2009 quando se iniciaram pesquisas em torno da memória e da iden-
tidade cultural de Conceição do Mato dentro, o que culminou na composição do livro-arte História Viva, lan-
çado na Biblioteca do senado da República, na abertura do I Seminário sobre o Imaginário Luso-Afro-Brasileiro, 
e integrando as comemorações oficiais dos 50 anos da Universidade de Brasília.

decorrente dessas ações, deu-se vida à Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição que se edifica a transpor 
a soleira de um topos sagrado bem peculiar àquela cidade mineira. Nesta obra, está revelado o modus extrema-
mente singular de uma igreja que tem ao redor de si uma história carregada de simbolismos.

Com apoio irrestrito da ex-embaixatriz Leonor Aparecido de oliveira e de Maria Cecília Aparecido de 
oliveira, presidente da Fundação Casa da Cultura, junto ao patrocínio do dr. Lázaro Brandão, presidente do 
Banco Bradesco, foi possível a realização desta obra que versa sobre a história de um templo erigido por Ga-
briel Ponce de Leon.

das palavras aos mais variados argumentos, cada trecho de a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição 
ritma tempos memoráveis da cidade de Conceição do Mato dentro, redesenha as harmonias rituais e litúrgi-
cas, reconfigura os mais genuínos pensamentos conceituais e delineia vibrantes feitos históricos. Tudo norteia 
a concepção de que há vozes do além atlântico na mineiridade brasileira que animam nosso perfil identitário 
devotado à Imaculada Conceição.

Apesar dos registros sobre a história da cidade de Conceição do Mato dentro, da igreja e suas obras con-
servacionistas serem modestas, olhares investigativos da genealogia, da iconografia e do patrimônio histórico 
dialogaram anversos de acontecimentos. os autores desta obra vão, pois, clarificando o oculto da biografia de 
uma das jóias do Barroco mineiro: a igreja Matriz de Conceição do Mato dentro, tombada pelo Instituto do 
Patrimônio histórico e Artístico Nacional (IPhAN) em 19 de novembro de 1948. 

No Brasil e em Portugal, a interpretação da arquitetura e do simbolismo do estilo Barroco suscita pro-
blemáticas diversas que instigam análise específica feita sob pressupostos metodológicos não convencionais. 
Isto porque, existe, tradicionalmente, uma tendência generalizada para classificar o Barroco português de 
modo pejorativo e como eminentemente decorativo, algo bizarro ou disforme. Na realidade, quanto a isso, 
concerne considerar que o Barroco utilizou uma geometria incomum, considerada herética, já que envolvia 
princípios e conceitos externos à fé cristã. Contudo, esteve aguerrido a certa ordem sagrada, cujo simbolismo e 
intenção foram sentidos nas estruturas religiosas, marcando, no caso português, uma especificidade em relação 
ao seu congênere europeu, pois revela a aplicação de sistemas de proporção à concepção dos projetos.  

há sempre lacunas a preencher no conhecimento histórico, sobretudo, encetar novos caminhos que 
possam trilhar rumos suscetíveis de descobrir e dar testemunho de coordenadas ainda por cumprir ou igno-
radas pela hermenêutica positivista. Admite-se que nossa historiografia nacional está vinculada a uma história 
republicana anômala e, por isso, os autores desta obra se esmeram em reconduzi-la a outro viéis interpretativo 
e abranger, apreciando o que nos foi propositadamente negado a saber, a base construtiva de nossa história que 
é oriunda da grei portuguesa.
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desafortunadamente, do outro lado do Atlântico, também, a historiografia nacional portuguesa enfrenta 
cenários de desmonte semelhante ao que se estabelece em nosso País, embasados em fundamentos aparen-
temente distintos. As razões para isso são múltiplas e os estudos historiográficos, os de lá e os de cá, estão 
sustentados por uma hermenêutica arbitrária e reducionista, própria da atualidade, que se olvidou de penetrar 
a alma autêntica da terra e dos homens em busca de sua verdadeira essência. Aliás, é isso a que se propõe este 
livro: perpassar os remotos signos da nossa história cujo elo está identificado nos traços simbólicos e míticos 
portugueses que persistem em Conceição do Mato dentro. Em especial, mostra, redesenhando a tradição, o 
oculto da face identitária das gentes devotas da Matriz de nossa cultura.

diante disso, a metodologia que se expõe capta coordenadas inversas à adotada comumente pela his-
toriografia luso-brasileira, interrogando-a a partir de um referencial de unidade de pensamento que medita, 
como adverte Arlindo Veiga dos santos, que o “presente que nega o passado não terá futuro”. Isto posto, é 
lícito afirmar que todos os séculos da história de uma Nação são páginas de um só livro que, precisamente, 
assegura todos os registros indistintamente, guardando juntos os fatos e feitos, sejam eles quais forem, pois o 
conhecimento de todas as variadas lições de (in)glórias é o sustentáculo da história e da Identidade de Portugal 
e Brasil, com repercussões para a futura-Idade, diz-se, sob os ideais de Agostinho da silva: Quinto Império, o 
que mais verdadeiramente será o Reino do Espírito santo, jamais utópico, porque realizável. E, sob a práxis de 
José Aparecido de oliveira, tudo e nada mais que a presentidade futura do humanismo repleto da humanidade 
do homem. Eis o compromisso da comunidade dos povos de Língua Portuguesa para o século XXI.

Estamos em boa hora de aludirmos às vozes poética e intelectual de José santiago Naud e de Jaime 
Cortesão que, em consonância, admitem que a história do Brasil e a de Portugal foi a mesma até o século XIX, 
de modo que, hoje, os dois Estados fazem parte da mesma comunidade transnacional. Guiando-nos sob essa 
perspectiva, a busca por um referencial de unidade de pensamento justifica-se para investir, reconduzindo, a 
soberania que ultrapasse as fronteiras do Atlântico.

Indo mais e além, é mister, até mesmo, considerar que a concepção religiosa, a formação histórico-social 
e político-administrativa de Portugal deitam raízes transplantadas para o Brasil. Estão, direta ou indiretamen-
te, aqui encarnadas. Assim, perpassa um eixo Portugal-Brasil que merece outros estudos, nomeadamente, os 
respectivos mitos fundadores sem os quais a história de Portugal permanece como que lacrada à investigação 
e, por extensão, a do Brasil. 

Consubstanciada pelo ensino das humanidades, a coerência da obra, que agora se abre ao leitor, inclui 
o fundador da cidade de Conceição do Mato dentro e da igreja Matriz: Gabriel Ponce de Leon de cujas mãos 
chegaram a imagem e o provável culto de Nossa senhora da Conceição. Mesmo com poucos e até inexistentes 
registros e/ou documentações sobre os Ponce de Leon, os pesquisadores certificam-nos de que o primitivo 
arraial de Conceição do Mato dentro surgiu de um empreendimento que se vinha desencadeando com as 
chamadas Bandeiras desde meados do século XVII, período em que se deram as descobertas das primeiras 
minas na região do serro Frio, um dos mais antigos núcleos mineradores de Minas Gerais. 

Um levantamento genealógico foi feito e descortinou-se um cenário complexo e flagrante de espantar 
até mesmo o filho monstruoso da duquesa de Brabante. Gabriel Ponce de Leon, nobre espanhol, figura relega-
da ao obscurantismo elegante da história do município, nunca recebeu as atenções devidas pela historiografia e 
sobre a qual não existe trabalho algum. sua contribuição para o primitivo arraial ultrapassa o formalismo que o 
epíteto de fundador da cidade lhe confere para inseri-lo em um plano profundo da história do Brasil “colonial”. 

se os dados sobre Gabriel Ponce de Leon são difusos e dúbios, o mesmo já não ocorre com o seu 
sobrenome de família que possui vínculo direto com as famílias reais ibéricas e é descendente do Rei Afonso 
X, o sábio, autor da Primeira Crônica Geral de Espanha, obra que evoca para os reis cristãos peninsulares a 
descendência dos Patriarcas Bíblicos. 
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Nessa perspectiva, vale igualmente historiar o fato de que os Ponce de Leon mantiveram uma estreita 
ligação (para além da familiar) com as famílias castelhanas mais influentes e poderosas do vale paranaibano, 
evidenciando uma arquitetura político-econômica que os inseria em ambiciosos projetos minerais vigentes no 
período da União Ibérica e para depois dele. Tal universo de conexões construído atravessava regionalismos, es-
tabelecendo relações entre o Paraguai, são Paulo, Minas Gerais e outras regiões, atingindo o germe dos núcleos 
mineradores, densamente conectados com os chamados mitos de conquista que preservam, como semente 
oculta, referências difusas ao Eldorado e à mítica Ilha Brasil. 

Igualmente, não foi despiciendo o fato de a família Ponce de Leon estar diretamente envolvida na mítica 
Aclamação de Amador Bueno. Mesmo que esse episódio tenha sido negligenciado em razão de documentos 
insuficientes, guarda uma intrigante filiação com a entronização da dinastia de Bragança que envolve o pensa-
mento da unidade do Brasil que se associa para sempre à Coroa do Brasil. 

o leitor terá acesso e compreenderá a incomum tradição que atribui a Ponce de Leon a entronização da 
imagem da Padroeira, em 1703, na capela construída por ocasião da fundação do arraial, uma vez que o culto 
à Nossa senhora da Conceição em Espanha é escasso. Contrariamente, em Portugal, consta que os conventos 
franciscanos festejavam a Imaculada desde 1263. 

A devoção à Imaculada Conceição de Maria é parte integrante da tradição de Portugal desde os alvores 
de sua nacionalidade. É, pois, no esteio dessa veneranda e secular tradição que a Imaculada Conceição de Maria 
torna-se divisa da Restauração (1640) e d. João IV doou-lhe a coroa Real portuguesa na sequência de sua 
Aclamação em 1º de dezembro de 1640, inaugurando, assim, uma dinastia de Reis sem Coroa. o monarca 
Restaurador entroniza a Imaculada Padroeira de Portugal em 06 de dezembro de 1644.  E, no domingo de 
Ramos, de 25 de março de 1646, presta o Juramento da Imaculada Conceição da Virgem Nossa Senhora e lança 
uma maldição sobre os herdeiros e sucessores daqueles, incluso monarcas, que violassem o compromisso de 
vassalagem por ele assumido. A colocação dessas variáveis torna evidente que a entronização, em Minas Gerais, 
da imagem portuguesa da Imaculada pelas mãos de um nobre espanhol do vale paraibano, cuja participação de 
seus congêneres em um ato de traição à Coroa portuguesa foi manifesta, é um ato político significativo e não 
meramente de fé. 

Uma vez que a Imaculada Conceição de Maria tornou-se divisa da Restauração que pôs termo à monar-
quia dual, que durante sessenta anos (1580-1640) manteve Portugal sob o jugo espanhol, será consentâneo 
admitir que Gabriel Ponce de Leon e demais paulistas adotaram esse símbolo para se demarcar do aro do poder 
dos Áustrias e demonstrar a sua adesão e vassalagem à Casa Real portuguesa. há de se questionar, também, até 
onde se estendeu o imaginário do Eldorado e qual a amplitude das ramificações e conexões estabelecidas entre 
Ponce de Leon e as poderosas e influentes famílias espanholas do vale paraibano nas terras das Gerais. Vê-se, 
claramente, que estamos diante de uma teia de circularidade e “enigmas” ainda por desvendar.  

Nessa conformidade, Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição alça o desconhecido como meta. Aliás, o 
desconhecido está delineado por toda a estrutura dessa obra, dividida em quatro capítulos autônomos que se-
guem a complementariedade, a inter-relação. o primeiro capítulo, intencionalmente mais denso que os outros, 
Genealogia da Família Ponce de Leon e a Igreja Matriz Conceição do Mato Dentro, introduz a inédita genealogia 
dos Ponce de Leon, suas inequívocas e íntimas ligações com a Casa Real de Espanha, bem como apresenta 
os nomes das poderosas e ricas famílias espanholas de são Paulo diretamente envolvidas em seu círculo de 
relações. diz-se, inclusive, que muitas dessas famílias ainda são tradicionais em são Paulo. A partir disso, em 
definitivo, a identidade do fundador de Conceição e da Matriz está esclarecida. 

         o segundo capítulo, A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, estabelece as etapas históricas 
da igreja e traz à tona aspectos relacionados às etapas construtivas da igreja e de seu entrelaçamento com a 
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sociedade que ali se formou. Enfoca o grande status adquirido, no período colonial, como centro polarizador 
e irradiador de religiosidade. E, na esteira da investigação séria e comprometida com os acontecimentos que 
compuseram os dados historiográficos de Conceição do Mato dentro, aponta os pequenos arraiais que gravita-
vam ao redor de sua freguesia e, sem perder de vista as heresias presentes na comunidade, destaca o enigmático 
culto de são Miguel e Almas no Cemitério do Peixe.  

o terceiro capítulo, intitulado A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro: patrimônio 
cultural brasileiro, corresponde à primeira investigação histórica dos processos de construção, usos, reformas e 
restaurações ocorridos na igreja até a sua conformação atual, demonstrando que os espaços da Matriz apresen-
tam-se insertados na geometria barroca, configurando uma característica de tradição portuguesa.

o quarto capítulo, Reflexões em torno do Programa Iconográfico-Iconológico da Igreja Matriz Conceição do 
Mato Dentro, apela para as fontes e acervos tradicionais, trazendo à luz a inédita pesquisa relativa ao programa 
iconográfico-iconológico dos painéis da sacristia da igreja matriz, correlacionando-os com as harmonias rituais, 
litúrgicas e simbólicas que orientaram o projeto da igreja (e, certamente, ainda o animam), além de abalizar um 
paralelo com outras instituições congêneres no Brasil e em Portugal, o que deita por terra a incensada questão 
proposta por sérgio Buarque de holanda de que os portugueses não tinham competência para construir cida-
des. Marca, deliberadamente, o retorno de El Rei dom sebastião e o entrelaçar da história do município aos 
laços mítico-proféticos que unem a Casa de Bragança à Nossa senhora da Conceição. 

A análise atenta de tais pontos, ainda pouco considerados no Brasil, constitui um meio de transformar 
paredes, janelas, portas, imagens e espaços estáticos, dando-lhes um caráter dinâmico: movimentando muros, 
criando ritmos, luz, calor e som e aumentando o sentido de profundidade ou a dimensão da mensagem cifrada 
no próprio monumento. Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição apresenta, pois, o dinamismo e a tensão 
surgidos em razão da interdisciplinaridade interligam-se em uma síntese na qual se conjugam e se reforçam, 
funcionando como uma totalidade complementar. 

A concepção da linha de pesquisa de Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição buscou transpor a soleira 
entre dois mundos: o sagrado e o profano, o interior e o exterior. o desafio à penetração dos territórios exige 
um gesto de acolhida e de hospitalidade gratuita. Ultrapassar uma fronteira coloca-nos sob o signo da ambi-
guidade. o que está de passagem pela fronteira da soleira deve, como gesto de hospitalidade, receber e acolher 
a mensagem que vem do outro. Nesse caso específico, uma igreja é um espaço sagrado por excelência e não 
poderia ser submetida ao estudo sob uma ótica e um gesto meramente positivista que é a forma mais eficiente 
de romper uma hospitalidade incondicional e de miticamente promover a degola simbólica de João Batista 
pedida por salomé, permanecendo para sempre privado de visão. 

hospitalidade incondicional foi o que encontramos na presidente da Fundação Casa da Cultura, Maria 
Cecília Aparecido de oliveira, que acolheu e apoiou as linhas conceituais deste livro. E, assim, no aconchego 
dessa hospitalidade afetiva e intelectual, abrimos aos conceicionenses o convite para transpor as portas da cida-
de de Conceição do Mato dentro por via da igreja Matriz que paira, augusta e poderosa, no alto da colina sob 
as bênçãos da Imaculada Conceição a velar por sua gente. “Vede que o comandante do exército do Senhor respondeu: 
“Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo”. E Josué as tirou (Josué 5:15)”.

Loryel Rocha
Presidente do Instituto Mukharajj
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CAPÍTULO 1 

GENEALOGIA DA FAMÍLIA 
PONCE DE LEON E A 
IGREJA MATRIZ CONCEIÇÃO 
DO MATO DENTRO
Carlos Eduardo de Almeida Barata1

1  Historiador, pesquisador e genealogista. É museólogo da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO).  É membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano e do Instituto Histórico 
de Santa Catarina. Atualmente, exerce a função de Vice-Presidente do Colégio Brasileiro 
de Genealogia e de Diretor do Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
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Esta pesquisa dedica-se aos estudos genealógicos da Família Ponce de Leon desde 
as origens à trajetória da Família até a transferência para a região de Conceição do 
Mato Dentro. Neste trabalho de investigação genealógica, Gabriel Ponce de Leon 

é evidenciado como sendo um dos descobridores do Serro Frio em 1701. As evidências 
documentais atestam que se fixou definitivamente em Conceição do Mato Dentro onde 
faleceu no ano de 1736. 

Significado e origem do nome Ponce

Poncius, Ponço, Ponso, Ponce, Poncii, Ponz – Trata-se de um sobrenome patronímico, 
derivado de Poncio, ou seja, filho de Poncio ou de Ponço. Assim como os demais patroní-
micos antigos (Eanes, Fernandes, Henriques, Álvares etc.) esse sobrenome espalhou-se, 
desde os tempos antigos, por todo o vasto território da Península Ibérica. Não se pode 
considerar que todos os Poncius existentes em Portugal e Espanha sejam parentes, por-
que são inúmeras as famílias que adotaram esse sobrenome pela simples razão de ser um 
patronímico, isto é, o que indica certa paternidade: ser filho de um Poncio. 

Ponço ou Ponso, também, foi usado com essa grafia, seguindo as regras dos patro-
nímicos, como nome de Família. Neste caso, o nome próprio Ponço, na origem gentílico
-romano, Pontius, que se tornou muito notável na história do Cristianismo, como o de 
um procurador de Judéia, passou a sobrenome de um filho e de um bisneto e a apelido 
de um terceiro neto conforme Leite de Vasconcellos, Antroponímia. 

Toda a memória da Família, enquanto Espanha e Paraguai, é Ponce de León. No 
entanto, quando da passagem para o Brasil, por meio de Gabriel Ponce de Leon (1600c, 
07 de outubro de 1655, Itu), os livros paroquiais dos séculos XVII e XVIII de São Paulo 
aboliram o acento de León, mantendo-se, pois, a grafia espanhola Ponce de Leon.

Alguns genealogistas buscam justificar raízes bem mais antigas, ainda no tempo do 
domínio do Império Romano sobre àquelas terras, recuando no tempo as origens de al-
gumas dessas antigas famílias espanholas e, embora não seja comprovado, não podemos, 
pois, nos privar das indagações. Assim sendo, são apontadas, aqui, as origens da Família 
Ponce de León e o elo de sua genealogia em relação à construção da Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Conceição do Mato Dentro.
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Origens da Família Ponce de León

Quase todos os antigos nobiliários lusitanos ou espanhóis tratam da 
importante Família Ponce de León, uma das mais antigas e significativas 
de seu tempo, cujas origens remontam aos principais fidalgos dos antigos 
Reinos Católicos, procedentes das Casas de Leão e Castela. Entre os mais 
antigos estudos genealógicos referentes à nobreza de Portugal estão os cha-
mados Nobiliários, livros de linhagens, que estudam as famílias portuguesas a 
partir do tempo do Rei D. Afonso VI de Leão. Os nomes dos autores desses 
livros são ignorados, porém, um dos nobiliários, cuja versão original é igno-
rada, composto entre 1340 e 1344, é atribuído ao Conde D. Pedro Afonso, 
Conde de Barcelos, filho natural do Rei D. Diniz.

Esses Nobiliários incluem a genealogia de linhagens da nobreza caste-
lhana, galega e leonesa, proveniente e relacionada com a portuguesa e com 
todas as dinastias peninsulares, dos visigodos. A função dos livros de linha-
gens era muito mais do que ser registros familiares. Os livros pretendiam 
fomentar o conhecimento e a amizade entre todos, de modo que, conhe-
cendo-se as relações de Família, estas pudessem aproximar-se e dessa apro-
ximação ou união resultar o fortalecimento dos cristãos. Apontamos, ainda, 
outras razões para o aparecimento desses livros como, por exemplo, evitar as 
nefastas consequências sociais da não observância do preceito canônico que 
impedia o casamento entre parentes até o sétimo grau. Era frequente tentar 
justificar a dissolução de um casamento com a alegação de que não se tinha 
cumprido o preceito e, para isso, era preciso que se pudesse fazer a compro-
vação. Em certa medida, os livros de linhagem, tornados obrigatórios pelo 
Concílio de Trento, anteciparam os registros paroquiais que foram feitos em 
algumas dioceses nos séculos XV e XVI. Respondiam, afinal, a vários fins 
utilitários. 

Conforme Nobiliário de Espanha — escrito pelo Senhor Conde D. 
Pedro, concertado e reformado por D. António Álvares da Cunha, Guarda-
mor da Torre do Tombo (século XVI) — o direito de padroado era um 
direito dos fundadores de mosteiros e de seus descendentes legítimos 
que recebiam bens de natureza diversa do convento. Os candidatos a esse 
direito tinham de comprovar a condição de legitimidade relativamente aos 
fundadores que eram seus ascendentes. Acresce-se a isso a existência de outro 
direito, o de avoenga: todos os parentes tinham preferência na venda de bens 
hereditários do patrimônio familiar e daí a necessidade de se recorrer aos 
livros de linhagens, o que é afirmado por Marquês de Abrantes. 

A importância do conteúdo dos “Livros Velhos de Linhagens” portugueses, 

os mais antigos que, no género e na Europa, chegaram até nós, começa 

“Entre os mais antigos 
estudos genealógicos 
referentes à nobreza 
de Portugal estão os 

chamados Nobiliários, 
livros de linhagens, 

que estudam as 
famílias portuguesas 
a partir do tempo do 
Rei D. Afonso VI de 

Leão.” 
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a ser hoje plenamente reconhecida por historiadores tanto nacionais como 

estrangeiros. Com efeito, ele é o testemunho fiel de uma época e de uma 

sociedade que, apesar dos reais e valiosos esforços de alguns conceituados 

investigadores, continuam ainda plenas de incógnitas.

No entanto, os autores daqueles códices, contemporâneos ou quase das 

personagens que biografavam, com as interpolações do texto, como o 

esquecimento de referirem os nomes das linhages de algumas daquelas 

(que, para eles, eram notórias), e com a já de si confusa maneira de redigir 

de então, deixaram-nos um texto que já alguém definiu como verdadeiro 

“mare incognitum”, em que os ocultos escolhos têm feito naufragar muita 

investigação. (NORTON, 1971, p. 6)

O chamado Livro Velho, ou Livro de Linhagens 1, foi escrito por volta 
de 1270; o Livro Velho 2, descoberto depois, é o mais antigo, escrito em 
torno de 1220; e o Livro Velho 3, que abrange alguns dos títulos dos dois 
primeiros, escrito, provavelmente, em 1360. Não consta nos referidos livros 
um estudo dedicado à Família Ponce de Leon que tem seus registros mais 
antigos atribuídos às análises do Conde D. Pedro de Barcelos, no Nobiliário 
datado por volta de 1344 — cronologicamente o terceiro dos mais remotos 
livros de linhagens. No seu Título XXI (fls. 111), que trata da descendência 
do Rei D. Ramiro, às fls. 131, principia seus estudos da Família Ponce de 
Leon no Conde D. Pedro Ponce. Salazar de Mendonça dá seu castelo, situ-
ado entre Toloza e Narbona, e que era dos Condes de Toloza; diz que era 
filho de D. Ponce, Conde de Tripol em Síria, e que passou à Espanha no 
tempo do Rei D. Afonso VI (1047-1109) de Leão e Castela, dando-lhe 
uma herdade em Leão (León).

Genealogia dos Ponce de León – Geral

Inicialmente, damos uma explicação do método usado na descrição 
da genealogia de modo que o leitor possa bem entender nossa investigação 
sobre os Ponce de León. Para a representação de uma genealogia descen-
dente de um determinado casal, escrita em forma de livro, costuma-se ado-
tar as convenções sugeridas no Congresso Internacional de Genealogia, em 
Bruxelas: a numeração da geração em algarismos romanos e das pessoas em 
algarismos arábicos.

Toma-se por base o casal tronco do estudo, em nosso caso, Anacleto 
da Silva Ramos e Ana Maria da Apresentação que dão princípio ao § 1º do 
exemplo que segue. Eles recebem nomes, naturalidades, datas e filiações. 
São situados no tempo. Uma vez apresentado o casal tronco, começa-se a 
numeração da descendência da seguinte maneira:

“Em certa medida, 
os livros de linhagem, 
tornados obrigatórios 

pelo Concílio de 
Trento, anteciparam 
os registros paroquiais 
que foram feitos em 
algumas dioceses nos 
séculos XV e XVI.” 
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1. A geração dos filhos do casal tronco, geração I (com algarismos 
romanos).

2. A geração dos netos do casal tronco será numerada II.

3. A geração dos bisnetos do casal tronco será numerada III.

4. A geração dos trinetos do casal tronco será numerada IV e assim 
sucessivamente.

Ao lado direito do algarismo romano, a prole de cada indivíduo em 
algarismos arábicos, sempre na ordem de nascimento. Se for filho primogê-
nito será I-1., filho segundo será I-2., filho terceiro será I-3., os netos, II-1., 
os bisnetos, III-1., e assim por diante. Vamos exemplificar com nomes por 
meio deste resumo que segue:

Conde D. Pedro Ponce, que passou da Síria para a Espanha ainda 
pequeno (vino a españa niño pequeno de doce o treçe años), entre 1065 
e 1109, no tempo do Rei D. Afonso VI (1047-1109), Rei de Leão em 
1065, de Castela em 1072 e de Galiza em 1073. Veio com seu tio o Conde 
D. Remon quando este se casou com Dona Elvira Afonses, filha do Rei D. 
Afonso VI.

Pais de:

14º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

I-1.  Dom Pedro Ponce, chamado de Minerva, que foi Conde, falecido cerca 
de 1230. Foi Alferes-mor do Rei D. Afonso VII (1105-1157), Rei de 
Galiza em 1111, de Leão em 1126, e de Castela e Toledo em 1127. Foi 
casado com a Condessa Dona Maria de Trava, filha do Conde D. Pedro de 
Trava, Aio do Rei D. Afonso VII. 

 Pais de:

II-1.  Conde Dom Fernando Perez Ponce de Minerva — que segue.

II-2.  Dona Elvira Ponce, que foi mulher de D. Rui Fernandes de Cabrera, de 
quem procedem os Condes de Cabrera.

II-3.  Conde Dom Fernan Perez Ponce de Minerva que gozou do título de Conde 
e de Rico-Homem de pendão e caldeira. Casado com N... — nem há memó-
ria nem rastro do seu casamento.

 Pais de: 

III-1. Fernando Ponce de Cabrera. 

12º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

III-2. Pedro Ponce de Cabrera, nascido por volta de 1210 e falecido em tor-
no de 1264. Alferes-mor do Rei Alfonso IX (1171-1230), de Leão e 
Castela. Rico-Homem do Reino de Leão. Senhor de Valle de Aria. Foi 
senhor muito estimado, e que casou o Rei D. Afonso IX de Leão, em 



Símbolo de Cultura, História e Fé              23 

1235, com sua filha natural Dona Aldonça Afonses de Leon, falecida 
em 1264, que teve a sua relação com Dona Aldonça Martinez da Silva.

 Pais de: 

IV-1. D. Fernando Perez Ponce de Leon (Hernan Ponçe de Leon) – que 
segue.

IV-2. D. Joan Pérez Ponce de Leon (D. Juan Perez Ponce de Leon) que 
morreu sem deixar geração. 

IV-3. D. Ruy (Rodrigo) Pérez Ponce de Leon. Comendador-mor de 
Alcanices. 

11º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

IV-1. Fernan Perez Ponce de Leon (já citado), nascido por volta de 1240 e 
falecido em 1292, em Cádiz, Jerez de la Frontera. Foi sepultado no 
Mosteiro de Moreruela. Casou com Urraca Guterres de Meneses, filha 
de Dom Guterres Soares e de Dona Elvira Anes.

 Pais de: 

V-1.  Pedro Ponce de Leon e Meneses (1280-1311).

V-2.  Guterres Fernandes Perez Ponce de Leon (1290-?).

V-3. Fernando Perez Ponce de Leon e Meneses (1285-1326/1331) adquiriu 
com seu esforço, virtude e bondade privação com o Rei D. Fernando 
IV, o Emprazado (Reinado: 1295-1312). 

10ª avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro.

E assim sucessivamente. Eis o exemplo:

•	 As colunas de algarismos romanos começam sempre à esquerda da 
página e, na medida em que as gerações se sucedem, avançam para 
a direita, sempre seguidas do algarismo arábico que indica a ordem 
de filiação. 

•	 Os filhos, sejam quantos forem, estarão sempre na coluna I, os 
netos na coluna II, os bisnetos na coluna III e assim por diante. 
E cada uma dessas colunas começa sempre em uma linha vertical 
imaginária que se pode traçar do primogênito ao caçula em cada 
uma daquelas gerações.

•	 Em uma árvore descendente, como é a que estamos tratando, ca-
bem todos: o bisavô, o filho ou filha de que se descende (seus 
avós), os irmãos deste(a) (seus tios-avós) e as respectivas proles, 
seu pai (ou mãe) e os irmãos dele(a), ele e seus irmãos, cunhados 
e sobrinhos.
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Um indivíduo com a indicação VIII-1 significa estar na oitava geração 
referência ao casal tronco e o primeiro filho da geração que lhe antecede, ou 
seja, a sétima (VII). Observa-se, também, que uma genealogia manuscrita 
ou digitalizada deve obedecer sempre o critério da numeração arábica e ro-
mana e as colunas com margens sucessivamente aumentadas.

O princípio da genealogia dos Ponce de León 

Introduz-se aqui a genealogia dos Ponce de León resumida de acordo 
com o Nobiliário do Conde D. Pedro de Barcelos que é um manuscrito do sécu-
lo XIV, um livro de linhagens. Uma obra máxima da genealogia portuguesa 
que foi redescoberta e impressa nos séculos XVI e XVII. Com mais de dez 
reimpressões, todas com a chamada de Nobiliário por se tratar de um livro 
da nobreza de Portugal, com o nome do autor, revisada e acrescentada por 
cada impressor. Até o século XX vinha sendo reeditada, mas Nobiliário do 
Conde Dom Pedro não representa o título original da obra e, sim, o “apelido” 
que adquiriu ao longo dos séculos. Existem mais de 20 edições da obra com 
essa identificação. Desde já, mencionamos que se optou pela descrição de 
alguns manuscritos ao final deste artigo, antes das referências. 

Consoante o Nobiliário do Conde D. Pedro (1344c, Título XXI, fl. 131, 
N. 1), Conde D. Pedro Ponce passou da Síria para a Espanha ainda pequeno 
(vino a españa niño pequeno de doce o treçe años), entre 1065 e 1109, no tempo 
do Rei D. Afonso VI (1047-1109), Rei de Leão em 1065, de Castela em 
1072 e de Galiza em 1073. Veio com seu tio, o Conde D. Remon, quando 
este se casou com Dona Elvira Afonses, filha do Rei D. Afonso VI. Tomou 
o partido do dito rei e fez assento no Reino de Leão onde se salientou como 
Senhor de grande arma e reputação nas batalhas contra os mouros, dando 
mostra de seu antigo valor. 

O Conde D. Pedro Ponce foi 15º avô de Gabriel Ponce de Leon – 
Conceição do Mato Dentro, com ele começam a se destacar os feitos da 
Família no Reino de Leão, razão pela qual seus descendentes irão anexar 
esse topônimo aos seus nomes próprios até que se perpetuem em nome de 
Família, ou seja, Ponce de Leon. Poderia ter gerado as Famílias Remon de Leon, 
Diego de Leon, Afonso de Leon ou Fernan de Leon, entre tantas possibilidades 
da época. Isso não aconteceu, no entanto, não foi uma escolha e, sim, uma 
consequência de época: um dos descendentes da família chamava-se D. Pon-
ce e a partir dele se perpetua àquele topônimo — Leão — anexado ao seu 
nome próprio. Casado com N...

Conde D. Pedro Ponce e sua mulher foram pais de:

“O Conde D. Pedro 
Ponce foi 15º avô de 

Gabriel Ponce de 
Leon – Conceição do 
Mato Dentro, com ele 
começam a se destacar 
os feitos da Família no 
Reino de Leão [...].” 
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14º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição 
do Mato Dentro

I-1. Dom Pedro Ponce, chamado de Minerva, que 
foi Conde, falecido por volta de 1230. Foi 
Alferes-mor do Rei D. Afonso VII (1105-
1157), Rei de Galiza em 1111, de Leão 
em 1126, e de Castela e Toledo em 1127. 
Fundador dessa casa dos Ponce de Leon em 
Espanha. Homem muito valoroso, com feitos 
insignes em muitas guerras contra os infiéis. 
Herdou o Castelo de Minerva que fora de seus 
antepassados. O Conde Dom Ponce foi um dos 
Varões assinalados na expedição de Almeria, 
em 17 de outubro de 1147, conforme consta 
do poema dedicado à sua conquista que vai na 
biografia do Rei de Leão e Castela, D. Afonso 
VII, o Imperador (reinado: 1123-1157), 
descrita na Crônica Latina de Afonso VII — 
Inscript Chronica Adefonsi Imperatoris, composta 
por volta do ano 1147. Aparece na seguinte 
estrofe (linha 163):

Disrumpunt montes,exsiccant ordine fontes,
Quando consurgunt, Coelorum lumina tollunt,
Gens fera, gens forti, metuens non pocula mortis. 
Pontius ista Comes regit agmina nobilis hasta,
Virtus Sansonis erat hic, & gladius Gedeonis

É neste D. Ponce, o Minerva, que o Conde 
D. Pedro, em seu Nobiliário (Título 21, fl. 131), 
principia a genealogia dessa família, ignorando, 
ou não aceitando ou até dispensando os dados 
genealógicos de seus antepassados, que aqui já se 
configura na terceira geração. O mesmo ocorre nos 
estudos genealógicos de Salazar de Mendonça que 
lhe chama D. Ponce de Minerva, alcunha tomada do 
Castelo de Minerva, situado entre Tolosa e Narbona 
e que era dos Condes de Tolosa e diz-se ser filho 
segundo de D. Ponce, Conde de Tripol, em Síria, 
mas, na verdade, é neto. Segundo Aponte, em 
Luzero de Nobleza, foi casado com a Condessa Dona 
Maria de Trava, filha do Conde D. Pedro de Trava, 
Aio do Rei D. Afonso VII. O Conde Dom Pedro, 

Ponce, 7º Conde de Tolosa, de San Gile e Par de França
Fonte: MENDOZA, Pedro Salazar de (1549-1629); 
VALDIVIESO, Diego Rodríguez de. Crónica de la 
excelentísima Casa de los Ponce de León. Toledo: [s. n.], 1620, 
286 p. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata

Armas de Dom Pedro Ponce, o Minerva.
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. 
Barata



árvore de costados (ancestralidade) da Condessa Dona Elvira, preparada por Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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em seu Nobiliário, que é textualmente uma das bibliografias listadas pelo 
dito Aponte, diz que foi casado com Elvira Pires, filha do Conde D. Pedro 
Fernandes de Trava e da Condessa Dona Elvira (Nobiliário do Conde D. Pedro, 
fl. 63, N. 3 e 131, N. 2).

Coube ao Conde D. Pedro o acerto do nome da esposa do D. Ponce, já 
que aparece em outra fonte que registra o falecimento de Elvira no ano de 1206: 
Petri Poncii — atestado quando do falecimento de sua esposa Dona Elvira, no 
dia 24 do mês de janeiro da era de 1244, o que corresponde ao Ano de Cristo 
de 1206, segundo consta do seu registro de Óbitos na Catedral de Burgos, 
publicado por D. Luciano, O.S.B. (El o bispado de Burgos y Castilla primitiva desde 
el siglo V al XIII. Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, Ed. Serrano, 1935-
1936, Obiit domnna Elvira, uxor Petri Poncii, era M” CC XLI V°).

Casado no ano de 24 de janeiro de 1206, com Dona Elvira Perez de 
Trava, filha do Conde D. Pedro Gonsalez de Lara, Conde de Lara, de Me-
dina de La Torre, de Mormojon, de Duenhas e Tariego, e da Condessa Eva 
Peres de Trava — ele, da poderosa Casa de Lara e, ela, dos condes de Tras-
tamara, Monterozo e de Trava. Descendente do Rei D. Fruela de Astúrias, 
conforme é visto na árvore de costados (ancestralidade) da Condessa Dona 
Elvira, preparada por Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza Marquês 
de Mondejar, em suas Memórias históricas y genealógicas de la Casa de los Ponce 
de León, do século XVIII (Figura na página ao lado).

Dom Pedro Ponce e Dona Elvira Perez de Trava são pais de: 

II-1. Conde Dom Fernando Perez Ponce de Minerva – que segue.

Ponce de Cabrera

II-2. Dona Elvira Ponce, que foi mulher de D. Rui Fernandes de Cabrera, de 
quem procede os Condes de Cabrera. 

Cabe aqui ressaltar que alguns genealogistas recuam a história dessa 
Família Cabrera no Reino de Leão. No entanto, para aqueles que buscam 
justificar raízes bem mais antigas, ainda no tempo do domínio do Império 
Romano sobre aquelas terras, tentam recuar nele as origens de algumas 
dessas antigas famílias espanholas e, embora não seja comprovado, não se 
pode excluir essas indagações. Há referência de uma possível origem romana 
cuja menção é feita por Bernabé Moreno de Vargas, Discursos De La Nobleza 
De España – Corregidos Y Añadidos Por El Mismo Autor, impresso em Madrid, 
em 1795, em seus Discursos XIV Del orígen y principio de los apellidos de los 
Caballeros, é hijosdalgo de España, fls. 87-95, que trata das influências dos 
antigos romanos na formação e nas origens dos apelidos espanhóis: 

Tambien hallanos, que en España hay algunos apellidos venidos de fuera, 

y conservados hasta este tiempo: muchos de los qualesson de los Romanos 

antiguos que en ella estuvieron, y quadaron sus descendientes en las colonias 
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y pueblos que edificaron y poblaron, porque fué gente, que procuró por 

todas vias eternizarse; y no falta quien diga, que su lenguage comum 

dra hasta ahora com alguna corrupcion de como ellos hablaron, y que 

por esto sellama Romance, como lengua que fué Romana. 

Em seguida, Bernabé Moreno de Vargas apresenta uma relação de 
apelidos (ou sobrenomes) espanhóis que possam ter uma antiquíssima 
origem nas famílias de Roma e, entre elas, está a Família Acosta ou 
Costa: Cabrera, ex familia Caprariorum nobilissima.

Astúrias: Outros dão como origem Astúrias, tendo como tronco Don 
Osorio, primo e caudilho do Rei Don Pelayo, 1º Rei das Astúrias 
(Reinado: 718-737).

França: O Imperador Carlomagno concedeu, no ano 791, o título de 
Visconde de Cabrera a Ponce de Cabrera, título que foi confirmado 
nessa família em 1353 e 1572. 

Leão: Conforme foi dito, alguns genealogistas recuam a história dessa 
Família Cabrera, no Reino de Leão (outros dizem Galícia), porém, no 
mesmo cavaleiro D. Sancho, o Veloso, nascido em 978, filho natural do 
Rei D. Ramiro III, 9º Rei de Leão (reinado – 967-984). Foi Senhor de 
Cabrera e de Ribeira que tomou aos mouros. Com geração do seu casa-
mento com Dona Moninha, filha do 4º Conde de Trastamara (ver ano 
de 840). Dele descendem os Cabreras, Ribeira, Machados, Vasconcelos 
e Velosos. Um ramo passou a Catalunha e outro à conquista de Córdoba 
onde fundou sua casa.

13º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

II-1. Conde Dom Fernan Perez Ponce de Minerva que gozou do títu-
lo de Conde e de Rico-Homem de pendão e caldeira. Serviu ao 
Rei D. Fernando II de Leão (Reinado: 1157-1188) com quem 
alcançou grande prestígio. Alferes-mor do rei. Em uma doação da 
Igreja de Astorga, acham-se confirmados o Conde D. Ponce de 
Minerva e seu filho D. Fernan Ponce. 

Rico-Homem. Teve em feudo de honra a cidade de Zamora, pelo 
ano de 1176, como aparece em um privilégio despachado pelo Rei D. 
Fernando, em Ledesma, em favor do cardeal de Oviedo. Em outro pri-
vilégio, consta que o Rei D. Fernando a ele deu os lugares de Cabrera 
e Lodosa em 30 de novembro do ano de 1181, estado em Benavente 
— Comes Ferñadus Põty cõfirmat. Parece que teve o governo de Cam-
pos por um privilégio do ano de 1186 no qual diz: “Comes Ferdinãdus 
Ponty, dominans in Campis”.

Armas do Conde D. Fernando Perez Ponce.
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de 
A. Barata
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No ano de 1190, estava no serviço do Rei D. Afonso, de Castela e 
de Toledo, o Bueno, como aparece por um privilégio, em que o rei deu 
muitas aldeias à cidade de Segovia e está com a confirmação dele, di-
zendo: “Comes Fernandus Pontÿ de Minerva confirmat”. No ano de 1199, 
tinha o governo de Reboreda, pelo Rei D. Afonso, de Leão e Galiza, 
como parece por um privilégio da Igreja de Astorga, do dito ano, con-
firmado pelo Conde Fernando Ponce, que tinha a Reboreda.

Casado com N... — não há memória nem rastro do seu casamen-
to. O Nobiliário do Conde Dom Pedro, que data por volta de 1344, diz 
que este se chamou Dom Ponço Viegas (ou Velez) de Cabreira, no qual, 
talvez, haja confusão com a casa de sua irmã Dona Elvira.

Jerônimo Aponte, que tem a obra do Conde D. Pedro, na 
bibliografia de seu Luzero de Nobleza, entende que o correto é D. 
Fernando Ponce. É essa indicação que aqui seguimos.

 Pais de: 

III-1.  Fernando Ponce de Cabrera

Origem da Casa Real de Leão — Os Ponce de León (Leão)

12.º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

III-2.  Pedro Ponce de Cabrera (consoante Nobiliário do Conde D. Pedro, 
1344c, Título XXI, fl. 131, N. 4), nascido por volta de 1210 e 
falecido cerca de 1260. Alferes-mor do Rei Alfonso IX (1171-
1230), de Leão e Castela. Rico-Homem do Reino de Leão. Se-
nhor de Valle de Aria. Seguindo a tradição de seus antepassados, 
também, foi Rico-Homem e confirmador dos Privilégios reais de 
Castela, Toledo e Leon. Depois da morte do Rei D. Afonso de 
Leão e Galiza e do Rei D. Henrique I, de Castela e Toledo, su-
cedeu em todos esses reinos o Rei D. Fernando, o Santo. Nessa 
ocasião, o Conde D. Pedro Ponce seguiu a corte de Castela, como 
antes havia seguido a de Leão. 

Acompanhou o Rei D. Fernando, o Santo, e seu cunhado na 
conquista de Andaluzia em cuja história se abrilhantou com as brigas 
com os mouros, próximo do rio Tagarete, estado próximo de Sevilha. 
Antes disso, esteve lutando contra os mouros em Córdoba e os venceu 
em Setevilla, Lora e Mota de Marchena (sua propriedade). No ano 
de 1236, esteve o mesmo Rei D. Fernando em Valencia de Campos 
aonde vem atestado o Conde Pedro Ponce, confirmando uma doação 
à Santa Igreja de Oviedo. Em 02 de setembro de 1237, atestado em 
um privilégio de mercês a Burgos. Em 24 de julho do ano de 1242, o 
Rei D. Fernando, o Santo, em Toledo, fez mercê da cidade de Córdova, 
dos castelos de Almodóvar, de Ovejo, de Chillon, de Santa Eufemia, de 

Armas do Conde Pedro Ponce de Cabrera.
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo 
de A. Barata
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Gaete, de Pedroche e de Mochuels. Essa mercê está confirmada pelo Conde 
Pedro Ponce. Confirmou outro privilégio, dado em Valadolide, em 20 de 
abril de 1243, no qual o rei dá ao Arcebispo D. Rodrigo, a Añouel, na 
ribeira de Tajo, a Baça, com toda sua terra, quando se ganharam dos mouros. 

Foi senhor muito estimado, e que o casou o Rei D. Afonso IX de Leão, 
em 1235, com sua filha natural Dona Aldonça Afonses de Leon (segundo 
Nobiliario do Conde D. Pedro, 1344c, Título IV, fl. 9, N. 13), falecida em 
1264, havida em Dona Aldonça Martinez da Silva, de sua donzela generosa 
filha de Dom Martim Gomes da Silva e de Dona Urraca Velho [Luzero], a 
quem outros chamam de Urraca Ruiz de Cabrera. A Infanta Aldonza Alfonso 
de Leon era viúva de Diogo Ramirez Froilaz, Senhor de Mansilla e Rueda.

Por esse casamento, ocorre a união dos dois apelidos Ponce e Leão que 
vai perpetuar-se até os dias de hoje; e, por esse casamento, entra o sangue 
real de Leão e Castela na descendência de Dom Pedro Ponce de Cabrera, 
fazendo de D. Gabriel Ponce de Leon, de Conceição do Mato Dentro, des-
cendente direto de D. Afonso VI, Rei de Castela e Leão. Lê-se, conforme 
Esther Eslava Ochoa, em texto do Arquivo de La Família Ponce de León, que

La família Ponce de Leon es una familia muy conocida en España y 

también en Portugal y en América. Procede de la unión en 1235 de Pedro 

Ponce de Cabrera, Alférez Mayor del Reino, con Aldonza Alfonso, hija 

ilegítima de Alfonso IX, rey de Leon, Galicia y Asturias, y de Aldonza 

Martínez de Silva, hermana de Fernando III el Santo. Sus descendientes 

se han ido uniendo a otros miembros de diversas familias, dando lugar a 

las múltiples ramas de la familia Ponce de Leon: Dávila, de la Cerda, 

Guzmán, Sepúlveda, Trujillo, Vera, Torres, Anaya, Spínola, etc. 

Cavaleiros portugueses trazem, por razão desse matrimônio, o Leão 
em campo de prata, armas Reais de Leão.

No tempo do Rei D. Fernando, o Santo, teve o título de Rico-Ho-
mem de pendão e caldeira e, como seus predecessores, achou-se em muitas 
guerras contra os mouros e na tomada de Sevilha em 1248. Aparece atestado 
Don Pedro Ponce — homem ilustre que teve seus serviços aproveitados, em 
1248, nas lutas contras os mouros, no cerco de Sevilha, segundo consta nos 
Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, 
Metrópoli de La Andaluzia, de D. Diego Ortiz de Zuñiga (Tomo I, Madrid, 
1795). Feitos valorosos foram registrados na peleja junto a Tagarete onde 
foram mortos mais de quinhentos infiéis. Teve ainda outras muitas vitórias, 
segundo Aponte, em Luzero de Nobleza.

“ [...] ocorre a união 
dos dois apelidos 
Ponce e Leão que 

vai perpetuar-se até 
os dias de hoje; e, 

por este casamento, 
entra o sangue real 
de Leão e Castela 

na descendência de 
Dom Pedro Ponce de 

Cabrera [...]”
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D. Pedro Ponce de Cabrera e sua mulher, a Infanta Aldonza Alfonso 
de Leon, são pais de:

IV-1. D. Fernando Perez Ponce de Leon (Hernan Ponçe de Leon) – que 
segue. 

IV-2. D. Joan Pérez Ponce de Leon (D. Juan Perez Ponce de Leon) — que 
morreu sem deixar geração segundo o Conde Dom Pedro, em seu 
Nobiliário (Título XXI, dos Ponços, fl.131). Ainda vivia em 1253. Foi 
Rico-Homem do Rei D. Fernando, o Santo, seu tio.

IV-3. D. Ruy (Rodrigo) Pérez Ponce de Leon. Comendador-mor de Al-
canices. Esteve presente na conquista de Tarifa e foi aio do Rei D. 
Fernando IV. Modomo-mor do Rei Sancho IV. Faleceu em 1295 em 
consequência das feridas recebidas na Batalha de Iznalloz.

Segundo o genealogista João Batista Lavanha em suas notas, que da-
tam de 1640, ao Nobiliário do Conde Dom Pedro: Don Rodrigo, ó D. Rui Perez 
Ponse fue XV. Maestre de Calatrava, electo año 1284, siendo Comendador mayor 
de Alcañizes; hallose en la conquista de Tarifa; fue Ayo del Rey D. Fernando el IV, 
murio año 1295, governò la Orden XI años.

IV-4. Pedro Perez Ponce de Leon, cujos registros IV-4 ao IV-8 não constam 
no Nobiliário do Conde D. Pedro de Barcelos, faleu cerca de 1280. 
Comendador-mor e Trece na Ordem de Santiago. Em 1256, junto 
com a sua mãe e demais irmãos, procedeu a uma doação ao Mosteiro 
de Santa Maria de Nogales. Casou com Toda Roldan de Alagón, filha 
de Roldán de Alagón. 

IV-5. Elvira Ponce de Leon.

IV-6. Álvaro Ponce de Leon.

IV-7. Juana Ponce de Leon.

IV-8. Violante Ponce de Leon.

IV-9. D. Estevan Perez Ponce de Leon, Arcebispo de Braga, considerando as 
Memorias históricas y genealógicas de la Casa de los Ponce de León, Gaspar 
de Mendoza y Segovia, Marqués de Mondejar (Manuscrito, século 
XVIII, fl. 49).

Ponce de Leon

11º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

IV-1 Fernan Perez Ponce de Leon, seguindo o Nobiliario do Conde D. Pedro 
(1344c, Título XXI, fl. 131, N. 5) — citado acima, nascido por volta de 
1240 e falecido em 1292, em Cádiz, Jerez de la Frontera. Foi sepultado 
no Mosteiro de Moreruela.
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Armas e Apelido

Foi Dom Fernan (Fernando) Perez Ponce de Leon 
o primeiro dos membros da sua casa que tomou o apeli-
do e as armas de León (Leão) em virtude do casamento 
de seu pai com a Infanta Dona Aldonça Alonso, filha do 
Rei D. Afonso de Leão, Galiza e Astúrias. Desse período 
em diante, deixaram de usar as águias e as buzinas de que, 
até então, vinham sendo usadas nos escudos de seus an-
tepassados. Também, alguns dos seus antepassados usa-
ram as cabras, dos Cabrera, que vinham do Senhorio de 
Cabreras.

Ao lado, as armas que representam a união dos 
dois grupos: os Ponces, com as águias e as buzinas; e as 
de Leão, com um leão.  

D. Fernando Peres Ponce de Leon e seu irmão, 
D. Rodrigo Peres Ponce de Leon, conforme ficou dito, 
abandonando as peças que compunham os escudos de ar-
mas de seus antepassados, tomaram por novas armas um 
leão em campo de prata e ao seu apelido Ponce acrescen-
taram o de Leão. O novo escudo de suas armas passou a 
ter a seguinte composição (ver figura ao lado).

Foi um dos principais nobres do Reino de Leão, 
esforçado, dotado de grandes virtudes. Senhor de Can-
gas, de Tineo e de la Puebla de Astúrias.  Foi Adianta-
do-mor na fronteira da Andaluzia e Mordomo-mor do 
seu primo, o Rei D. Alonso X, o Sábio (Reinado: 1252-
1284)quando das diferenças dos Ricos-Homens no tem-
po das discórdias do Infante D. Sancho, seu filho. Fez 
coisas notáveis; mandou o rei que a ele se juntasse com 
mil homens a cavalo para combater o infante. O genea-
logista Jerônimo Ponte, em Luzero de Nobleza, traça-lhe 
longa biografia, descrevendo seus feitos (fls 285, 285v 
e 286). Foi aio do Rei Fernando IV de Leão e Castela, 
o Emprazado, Rei de Castela e Leão, como consta de 
escrituras da Igreja Catedral de Sevilha. Era neto do Rei 
Afonso IX de Leão. 

Casou com Urraca Gutierrez de Meneses, em 
consonância com Nobiliário do Conde D. Pedro (1344c, 
Título XXI, fl. 128, N. 18), filha de D. Guterres Soares, 
que chamavam Mocho, Rico-Homem do Reino de 
Castela, e Dona Elvira Anes — conforme a mesma 
anotação do citado livro de linhagens. Aponte, em Luzero 

Armas de D. Fernan Perez Ponce de Leon.
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata

Escudos da linhagem Ponce de Leon sobre a porta 
do Castelo de Luna, em Rota, Cádiz, Andaluzia. 
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. 
Barata
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de Nobleza, complementa: casado com Dona Urraca Gutierrez de Meneses, 
filha de D. Guterre Suarez de Menezes e de Dona Elvira de Sosa, filha de D. 
Juan Garcia de Sosa. Descendente de D. Afonso, Rei de Leão, de D. Garcia, 
6. Rei de Navarra e de D. Afonso Henriques, 1. Primeiro Rei de Portugal.

Pais de: 

Senhores de Cangas

V-1. Pedro Ponce de Leon e Meneses, nascido em 1280 e falecido em 1311 
(dados verificados em Nobiliário do Conde D. Pedro, 1344c, Título XXI, 
fl. 131, N. 6). Foi nomeado Don Pero Ponçe de Leon, o que é consta-
tado no Nobiliário de Jerônimo Aponte (c.1560); e D. Pedro Ponço das 
Astúrias, no do Conde D. Pedro, fls. 233, N 34 (c.1344). Senhor de 
Puebla de Astúrias, Cangas e Tineo. Informa Lavanha (c.1640) nas no-
tas que fez ao Nobiliário do Conde D. Pedro, que foi Adiantado-mor da 
Andaluzia, Senhor de Cangas, e Tincos. Alguns historiadores defendem 
que se encontra sepultado no Mosteiro de San Agustín de Sevilha. Foi 
casado pela primeira vez com Maria Martinez da Maia (é o que consta 
do Nobiliário do Conde D. Pedro, 1344c, Título XLV, fl. 283, N. 34), 
filha de D. Martim Gil da Maia e de Dona Miliandres, sem deixar gera-
ção desse casamento; e, pela segunda vez, com Sancha Gil de Bragança 
(informação anotada no Nobiliário do Conde D. Pedro, 1344c, Título 
XXXVIII, fl. 209, N. 3), filha de Gil Nunes de Bragança, Senhor de 
Chacín e de Dona Maria Martins. 

V-2. Fernando Peres Ponce de Leon e Meneses – que segue.

V-3. Guterres Fernandes Perez Ponce de Leon, nascido em 1290, mas a data 
de falecimento é ignorada (não tem nome constado no Nobiliário do 
Conde D. Pedro apesar de ser contemporâneo a ele). Seu nome aparece 
nas notas que o genealogista Lavanha fez, por volta de 1640, ao No-
biliário do Conde D. Pedro, baseado em informações que tirou do Livro 
Antigo de Linhagens que data de cerca de 1280. Foi Rico-Homem em 
Castela e casado com Juana Fernandes de Sandoval, filha de Fernão Ro-
driguez de Sandoval, que viveu no tempo do Rei D. Sancho, o Bravo 
(Reinado: 1282-1295). Foi Adiantado-mor da Frontera, Aio do Rei D. 
Fernando IV de Leão e Castela (Reinado: 1295-1312) e testamenteiro 
daquele Rei D. Sancho IV. Está sepultado na Igreja de São Salvador 
de onde acompanhou seu corpo o Rei D. Fernando, declarando sua 
lealdade e merecimento.

V-4. Aldonça Peres Ponce de Leon (apesar de ser contemporâneo do Conde 
D. Pedro de Barcelos, seu nome não consta no seu Nobiliário), casada 
com Juan Fernandes, Senhor de Vilamaior; outros, casada com Rodri-
go Iñiguez de Biedma, Senhor de Biedma.
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V-5. Beatriz Ponce de Leon (mesmo que seja contemporâneo do Conde D. 
Pedro de Barcelos, seu nome não consta em seu Nobiliário), casada com 
João Alonso de Gusmão, 3º Senhor de Sanlucar de Barrameda.

V-6. Juana Ponce de Leon e Meneses (c.1280-?), é contemporânea do Con-
de D. Pedro de Barcelos, mas seu nome não consta no seu Nobiliário, 
casada com Pedro Nuñez de Guzmán y Girón, filho de Álvaro Peres de 
Guzmán.

V-7. Urraca Ponce de Leon (não obstante ser contemporâneo do Conde D. 
Pedro de Barcelos, seu nome não consta no seu Nobiliário) foi casada 
com Enrique Enriquez, 2º Senhor de Villalba.

Senhores de Marchena

10º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

V-2. Fernando Perez Ponce de Leon e Meneses (1285-1326/1331) que ad-
quiriu, com seu esforço, virtude e bondade, privação com o Rei D. Fer-
nando IV, o Emprazado (Reinado: 1295-1312), com dados verificados 
no Nobiliario do Conde D. Pedro (1344c, Título XXI, fl. 132, N. 7).

Foi grande Senhor de muita cristandade e valor. Foi 1º Senhor de 
Marchena, por mercê do Rei D. Fernando IV, em 1309. É o que se lê em: 
Por fazer bien y merced a vos don Fernan Perez Ponce nuestro Vassallo y por muchos 
serviços e bons que me vos siempre fizestes e fazedes tengo por bien de vos dar a Mar-
chena com su Pueblo por juro de heredat. Senhor de outras, entre elas, Cangas. 
Gozou da dignidade de Rico-Homem de pendão e caldeira — conforme 
tudo consta do Luzero de Nobleza de cerca de 1560. 

O genealogista Lavanha, em suas notas ao Nobiliário do Conde D. 
Pedro, que datam de 1640, diz que foi Rico-Homem, por mercê do Rei 
D. Fernando IV, no ano de 1304. Foi XIX Mestre de Alcântara, eleito no 
ano de 1346. Achou-se com o Rei D. Afonso no cerco de Algeziras, o que 
se deu entre 03 de agosto de 1342 e 23 de março de 1344 (época em que 
foram escritas as memórias do Conde de Barcelos, D. Pedro Afonso, em seu 
Nobiliário) e, também, no cerco de Gibraltar, o que se deu no ano de 1343. 

Casado com Isabel Pérez de Guzmán, consoante o Nobiliário do Conde 
D. Pedro (1344c, Título XVII, fl. 106, N. 11), Senhora de Rota e de Chipio-
na; filha de Alonso Pérez de Guzmán, Senhor de Sanlúcar de Barrameda, e 
de Maria Afonso Coronel. 

Pais de: 

VI-1. Pedro Ponce de Leon – que segue.

VI-2. Fernán Perez Ponce que foi Mestre escola da Ordem de Alcântara. 
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VI-3. Isabel (ou Sancha) Ponce de Leon, mulher de Lope 
Rodriguez de Baeza. 

VI-4. Beatriz Ponce de Leon — ainda que seja contem-
porâneo do Conde D. Pedro de Barcelos, seu nome 
não consta no seu Nobiliário — mulher de Juan 
Alonso de Guzman, 3º Senhor de Sanlucar de Bar-
rameda.

9º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do 
Mato Dentro

VI-1. Pedro Ponce de Leon, seguindo o Nobiliário do 
Conde D. Pedro (1344c, Título XXI, fl. 132, N. 9), 
nasceu cerca de 1305 e faleceu por volta de 1352. 
Contemporâneo do Conde de Barcelos, D. Pedro 
Afonso, autor do Nobiliário de Portugal cujas infor-
mações são seguidas nessas notas genealógicas. Foi 
2º Senhor de Marchena, sendo sucessor na casa e 
senhorio por morte de seu pai. Foi confirmador de 
Privilégios do Rei Afonso desde o ano de 1330 até 
o de 1351.

Achou-se na batalha de Villanueva de Barca Rota 
contra Portugal que se deu no ano de 1300. Participou 
da tomada de Tarifa, que ocorreu em 27 de outubro de 
1339, e do cerco de Algeciras, entre 03 de agosto de 1342 
e 23 de março de 1344, conforme consta do Nobiliário 
Luzero de Nobleza que diz haver cópia de tudo na Crôni-
ca del Rey don Alonso. Pelejou valorosamente nas guerras 
contra o Infante Abomileiha, filho do Rei Albohacen de 
Velamarin, e, depois, na batalha entre Arcos e Cebriza 
(?) onde morreram mais de 10 mil infiéis e seus capitães. 
Achou-se na coroação do Rei D. Afonso XI. Seus feitos 
foram grandes e memoráveis e ocupam longa biografia 
no Nobiliário Luzero de Nobleza  (fls. 286v e 287v).

Don Pero Ponce de León, Señor de Marchena — 
Rico-Homem, oficial da Ordem da Banda, no ano de 
1332, Armado pelo Rei de Leão e Castela D. Afonso XI, 
o Justiceiro (Reinado: 1312-1350).

Casou com Beatriz de Aragón Xerica (Ejérica), 
nascida cerca de 1310, filha do Infante Dom Jaime de 
Aragão, Senhor de Exerica, conforme consta no Nobiliário 
do Conde D. Pedro (fl. 24, Not. 1), Senhor de Xerica, 

Armas de D. Fernan Perez Ponce de Leon. 
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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Barão de Valencia, filho do Rei D. Jaime I de Aragão (Reinado: 1213-1276) 
e de Dona Teresa Gil de Vidaure. 

Armas dos Descendentes

Devido ao casamento de Pedro Ponce de Leon com Beatriz de Ara-
gón Xerica, trazem seus descendentes, em suas Armas, os bastões Reais de 
Aragão e a orla de um escudo de ouro, com faixa azul pela Casa de Vidaure, 
uma das doze ricas que o Rei D. Garcia Ramires de Navarra instituiu em 
seu Reino.

Foi Dom Pedro Ponce de Leon enterrado no Mosteiro de Santo Agos-
tinho de Sevilha em cuja sepultura há a inscrição seguinte: Aqui jace don 
Peroponçe de Leon, S.or de Marchena, El viejo, hijo de don Hernan perez ponçe de 
Leon e de doña ysavel de Guzman, hija De don Alonso perez de Guzman y de doña 
Maria alfonso Coronel q dios perdone.

Seus filhos constam dos últimos apontamentos genealógicos do Nobiliário 
do Conde D. Pedro, que data de cerca de 1340, ou seja, contemporâneo deles.

Pais de:

VII-1. Juan Ponce de Leon, 3º Senhor de Marchena.
VII-2. Alonso Ponce de Leon.
VII-3. Pedro Ponce de Leon Jérica.
VII-4. Beatriz Ponce de Leon. 
VII-5. Maria Ponce de Leon.

Os irmãos seguintes não constam mais do Nobiliário do Conde                    
D. Pedro, possivelmente, por terem nascido depois de 1344.

VII-6. Fernan Ponce de Leon.
VII-7. Jaime Ponce de Leon.
VII-8. Guterre Ponce de Leon.
VII-9. Aldonça Ponce de Leon.

Termina aqui o estudo genealógico da Família Ponce de Leon, desen-
volvido no século XIV por D. Pedro Afonso, Conde de Barcelos, em seu 
Nobiliário, datado em torno de 1344. No entanto, como forma de ampliar 
algumas notas biográficas e genealógicas para a estrutura do princípio dessa 
família, recorremos ao Luzero de Nobleza, manuscrito genealógico do 
século XV, no qual podemos ler o seguinte: 

Primera parte del libro llamado Luzero de Nobleza. Trátase en el de su 

origen, valor, preheminençias y como se adquiere, que naçiones de gentes 

poblaron a España y los que permanecieron en ella con la genealogía de los 

Reyesy de muchos ilustres y nobles; sus casas, antiguedad, succesión, hechos 
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y armas, sacado de diuersos auctores, coronicas, y escrituras. Dirigido al 

catholico, y agustisimo Don Phelippe Nuestro Señor Rey de España 

(Manuscrito, s/d, 386 fls). 

Também, utilizamos as fontes de estudo do Nobiliário de Jerônimo 
Aponte (c.1560), da Crônica da Casa dos Ponces de Leon, de Pedro Salazar de 
Mendonça (1549-1629), de 1620, e as notas ao Nobiliário do Conde D. Pedro, 
elaboradas pelo genealogista João Batista Lavanha (1555-1624), de 1640.

Não há dúvida do alto grau de nobreza adquirido pela família originária 
das linhagens dos antigos reis de Castela, Aragão e Leão, proprietárias 
de grandes extensões de terras — herdades, castelos. É certo, também, de 
que atuou, com destaque, nas grandes batalhas de seu tempo. Tal nobreza 
perpetuou-se nas próximas gerações, assim permanecendo no grupo que 
passou à América Espanhola, no século XVI, chegando ao Brasil na centúria 
seguinte. 

Genealogia dos Ponce de Leon

Dos nove filhos de Pedro Ponce de Leon, em consonância com o No-
biliário do Conde D. Pedro (1344c, Título XXI, fl. 132, N. 9), nascido cerca 
de 1305 e falecido por volta de 1352, II Senhor de Marchena e de Beatriz de 
Aragón Xerica, seguimos a linhagem de VII-3. Pedro Ponce de Leon Jérica 
de quem descende seu oitavo neto, Dom Gabriel Ponce de Leon, o de Con-
ceição do Mato Dentro.

Além dos citados nobiliários — Luzero de Nobleza (séc. XV), de Jerô-
nimo Aponte (1560), de Pedro Salazar de Mendonça (1620) e de João Ba-
tista Lavanha (1640) — usados como suporte documental e biográfico para 
sustentar a estrutura genealógica do Nobiliário do Conde D. Pedro de Barcelos 
(1644), recorremos a outros estudos da nobreza espanhola para o desenvol-
vimento desta parte da Genealogia dos Ponce de Leon até a passagem para 
a América Espanhola. A saber:

1. Linaje de los Ponce de Leon — manuscrito do século XVII — 149 folhas.

2. Crónica de la excelentísima Casa de los Ponce de Leon. Impresso. Pedro 
Salazar de Mendonça (1549-1629) e Diego Rodriguez de Valdivieso. 
Toledo, 1620, 286 folhas.

3. Crónica de la excelentísima Casa de los Ponce de Leon. Manuscrito. Pedro 
Salazar de Mendonça (1549-1629). Século XVII (depois de 1620), 354 
folhas, cópia da impressão de Toledo, de 1620.

4. Memórias históricas y genealógicas de la Casa de los Ponce de Leon, Duques 
de Arcos por Gaspar de Mendoza y Segovia Marquês de Mondejar — 
Manuscrito, século XVIII, 439 folhas.
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Conde de Medelin

Condes de Bailen

Condes e Duques de Arcos

Marqueses de Zahara

Condes de Casara

Ciudad Real, Guaira, Paraguay

8º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição de Mato Dentro

VII-3. Pedro Ponce de Leon Jérica, filho de Pedro Ponce de Leon e de 
Beatriz de Aragón Xerica. Dele descendem as Casas dos Condes de 
Medelin, de Bailen, de Casara, Marqueses de Zahara, Duques de 
Arcos e os Ponce de Leon, de Ciudad Real (Guaira, Paraguai) e da 
cidade de São Paulo (Brasil). Nascido antes de 1344, época em que 
devia ser ainda menino. Aparece apenas o nome citado no Nobiliário 
do Conde D. Pedro. Informa Lavanha, em notas referentes a este livro 
de linhagem, impressas em 1640, que foi o herdeiro da casa de seu 
irmão, morto sem sucessão, portanto, tornou-se o 4º Senhor de 
Marchena. Rico-Homem. Foi muito ilustre, Senhor dos Principais 
do Reino, no tempo do Rei D. Henrique II (seu primo), D. João I 
de Castela (seu sobrinho) e do Rei D. Henrique III, nos Reinados 
de 1369-1379, 1379-1390 e 1390-1406 respectivamente, e os serviu 
com grande lealdade em cujo tempo começaram a tomar competência 
as duas casas famosas de Ponce de Leon e Gusmão conforme segue 
no Luzero de Nobleza (c.1560). Esteve com D. João I de Castela nas 
guerras contra Portugal. Em seu tempo, principiaram as diferenças 
com a Família Gusmão que duraram muitos anos de acordo com 
Lavanha (1640). No ano de 1360, teve seus Privilégios confirmados 
pelo Rei D. Pedro e pelo Rei D. João I de Castela. Em 20 de julho 
de 1371, foram confirmados Privilégios em Burgos. Confirmou-se 
em Toledo, em 18 de setembro de 1371, o Senhorio de Marchena. 
Em 28 de julho de 1372, Privilégios de Villar das Graças. Em 04 de 
agosto de 1379, o novo Rei D. João I de Castela, seu sobrinho, nas 
cortes de Burgos, confirmou o Privilégio dos Monteros de Espinosa. 
Em 20 de agosto de 1379, em Burgos, confirmaram-se outros 
Privilégios em Toledo. Em 20 de setembro de 1383, o Rei D. João 
deu-lhe o Senhorio de Roroña. Em 20 de abril de 1391, em Madrid, 
o Rei Henrique III confirmou os Privilégios de Alana. Dizem que 
foi um dos grandes que esteve presente no casamento do Rei D. João 
I com a Infanta Beatriz de Portugal. Está enterrado na capela-mor 
do Mosteiro de Santo Agostim de Sevilha com a seguinte inscrição: 
Aqui jace don Pero Ponçe de Leon, hijo de don Pero Ponçe de Leon, el Viejo 
y de doña Beatriz de Exerica, hija del Infante don Jayme de Aragon, hijo 



Símbolo de Cultura, História e Fé              39 

del Rey de Aragon. Casado com Dona Sancha Ruiz de Baeza y Haro, 
nascida por volta de 1344 e falecida, talvez, em 1454. Foi enterrada 
no Mosteiro de São Francisco de Sevilha. Senhora de Bailén, filha 
do Rico-Homem, Joan Rodriguez de Baeza, Senhor de Bailen e da 
Guardia, e de Dona Teresa de Haro. Descendente do Rei D. Afonso 
de Leão e da Casa de Haro, Senhores de Viscaya. 

Pais de:

VIII-1.  Pedro Fernández Ponce de Leon y Cabrera – que segue.

VIII-2.  Juan Ponce de Leon que entrou nas lutas de Vega de Granada 
com o Mestre de Alcântara, D. Martinez de la Barbuda em 1394. 
Esta entrada fez o Mestre Martinez contra a vontade do Rei D. 
Henrique III, levando apenas cavaleiros e vassalos da sua ordem. 
Foi bem sucedido no princípio, sendo aconselhado, em seguida, 
que se retirasse com um rico despojo. Mas, por conselho de um 
ermitão que lhe disse que havia de ganhar Granada, passou adiante, 
pagando com a sua vida e com a de muitos cavaleiros, entre eles D. 
Juan Ponce de Leon.

VIII-3.  Maria Ponce de Leon, casada com Pedro Boil, Senhor de Masanasa, 
que morreu pelejando em Aljubarrota. 

VIII-4.  Beatríz Ponce de Leon I.

VIII-5.  Isabel Ponce de Leon, casada com Álvaro Pérez de Guzmán, Rico-
Homem, Senhor de Gibraleón, Adelantado y Almirante de Castilla.

VIII-6.  Fernando Pérez Ponce de Leon, 19º Mestre da Orden de Calatrava.

VIII-7.  Juan Ponce.

VIII-8.  Alfonso Pérez Ponce.

VIII-9.  Beatríz Ponce de Leon II.

VIII-10. Luis Ponce de Leon, natural de Andalucía, Sevilla. Casado com 
Elvira Pérez de Munguía.

Casa dos Condes de Medelin e de Arcos

7º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição de Mato Dentro

VIII-1. Pedro Fernández Ponce de Leon y Cabrera, 5º Senhor de Marchena, 
nascido em 1364 e falecido em 15 de janeiro de 1448, em Sevilha, 
Marchena — com testamento feito em Marchena, em 09 de janeiro 
do mesmo ano, diante do escrivão do rei, Gonçalo de Xerez. Pediu 
para ser enterrado no Mosteiro de Santo Agostinho de Sevilha com 
o hábito daquela ordem e junto ao túmulo de seu avô D. Pedro e ao 
de seu pai D. Pedro. Manda a seu filho mais velho que lhe suceda em 
sua Casa e que celebre a cada ano a festa da Santíssima Conceição 
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como ele próprio tinha o costume de fazer. Diz 
que reedificou os muros de Marchena em virtu-
de de uma bula do Papa Martino V, concedendo 
muitas graças aos contribuintes para este edifí-
cio. Como consta da inscrição em uma das torres 
que lhe adorna, a obra findou em 20 de abril de 
1430.

Rico-Homem de Castilla, I Conde de Medellín 
(mercê de 08 de dezembro de 1429), logo trocado pelo 
título de I Conde Arcos por mercê de 07 de março de 
1440. Senhor de Mairena, Rota y Bailén. Teve Privilégios 
confirmados em San Miguel de Pino em 23 de abril de 
1444. Esteve no socorro da vila e fortaleza de Ximena 
que havia sido conquistada pelo Mariscal Pedro Garcia 
de Herrera. Acompanha o Rei D. João quando entrou 
em Veja de Granada em 1394. Saiu ferido, em 1445, 
na batalha de Olmedo. Dele procede, por varonia, as 
Casas dos Duques de Arcos e Condes de Bailen; um 
dos Marqueses de Zahara e um dos Condes de Casares. 
Casado com Maria Perez de Ayala Guzmán y Toledo, 
filha de Pedro de Lopez de Ayala — XI Senhor do Valle 
de Ayala, I Senhor e I Conde da Villa de Salvatierra de 
Álava, Rico-Homem, Chanceler-mor de Castela; Alferes-
mor da Ordem da Banda, Meirinho-mor de Guipúzcoa 
e Camareiro-mor do Rei Juan I de Castela (1332, + 
1407) — e de Leonor Suárez de Toledo y Guzmán. 
Foram antepassados de Dom Gabriel Ponce de Leon, de 
Conceição do Mato Dentro e de Chê Guevara. Pais de:

IX-1.  Dom Luis Ponce de Leon y Ayala, nascido em 
torno de 1395. Senhor de Villagarcía. Casado com 
Teresa de Guzman Ramirez de Guzman, 3ª Senhora 
de Villagarcía, perto de Llerena, Extremadura. 

IX-2.  Dona Sancha Ponce de Leon, nascida cerca de 
1390. Casada com Alfonso Pérez de Guzmán, 
Rico-Homem, 7º Senhor de Orgaz y Santa Olalla, 
Alguacil-mor de Sevilla. Com sucessão: senhores e 
condes de Orgaz.

IX-3.  Dom Pedro Ponce de Leon, nascido por volta de 
1389. 

IX-4.  Dom Fernando Pérez Ponce de Leon, nascido 
cerca de 1390. Comendador de Morón, da Ordem 
de Alcântara. 

Armas de Pedro Fernández Ponce de León y Cabrera. 
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. 
Barata
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IX-5.  Dom Lope Ponce de Leon, nascido próximo a 
1393, em Sevilha. Casado com Elvira de Abreu. 
Com descendência em Jérez de la Frontera.

IX-6.  Dom Alonso Ponce de Leon, nascido em torno de 
1397. 

IX-7.  Dom Diego Ponce de Leon, nascido cerca de 
1400 e falecido em 1469 — sepultado em Santa 
Maria de Marchena segundo o testamento de seu 
irmão Dom Juan. 

IX-8.  Dom Juan Pérez Ponce de Leon, II Conde de 
Arco – que segue.

IX-9.  Dona Elvira Ponce de Leon, nascida por volta 
de 1401. Casada com Alfonso Fernández de 
Cordoba, Senhor de Montemayor II, 3º Senhor de 
Alcaudete, 8º Senhor da Villa de Dos Hermanas, 
4º Senhor de Montemayor y Torre Cardera. Com 
geração — bisavós do 1º Conde de Alcaudete.

IX-10. Dom Francisco Ponce de Leon, nascido cerca de 
1403. Cônego da Catedral de Sevilha. 

IX-11. Dona Maria Ponce de Leon y de Ayala, nascida 
em torno de 1405. Segundo o testamento de seu 
irmão D. Juan, vivia em Aragão.

Casa dos Condes de Arcos e Marqueses de Cádiz

6.º avô de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do 
Mato Dentro

IX-8. Dom Juan Pérez Ponce de Leon, II Conde de Arco, 
nascido em 1400 e falecido por volta de 1474. Fez 
testamento em 10 de setembro de 1469. Foi 6º 
Senhor de Marchena. Intitula-se, no testamento, 
conde de Arcos de la Frontera, Senhor da cidade 
de Cádiz e de Marchena, do Conselho do rei e 
seu Alcaide-mor de Sevilha. Mandou-se enterrar 
no monastério de San Agustin de Sevilha junto 
a seu bisavô, Dom Pedro Ponce de Leon e a seu 
avô Dom Pedro Ponce de Leon, com seus pais, o 
Conde Dom Pedro Ponce de Leon e a Condessa 
Dona Maria de Ayala, e junto com seu pai. Foi 2º 
Conde de Arcos, por confirmação régia que lhe fez Armas de Juan Pérez Ponce de León, II Conde de Arco. 

Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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D. Juan II, por Carta de Valadolide, datada de 05 de fevereiro de 1448, 
em sucessão a seu falecido pai. Não há registro de confirmações de 
Privilégios, em seu nome, no tempo do Rei D. Juan II a quem serviu, 
com a mesma fé que seu pai, em todas as ocasiões que foram muitas e 
muito pesadas, particularmente, a dos Infantes de Aragão. Em 1452, 
logrou uma grande vitória sobre os mouros, precisamente, na jurisdição 
a seu cargo, próximo da Villa de Arcos de la Frontera. Posteriormente, 
serviu à causa do Rei Henrique IV de Castela em suas lutas contra seu 
irmão, o Príncipe Dom Afonso, em cujas alternativas Juan Ponce de Leon 
e seu filho Rodrigo apoderaram-se da cidade de Cádiz.

Em 02 de abril 1455, o Rei D. Henrique IV confirmou um privilé-
gio, concedendo-lhe a Província de Alana, em Segóvia. Em 25 de janeiro 
de 1457, outro privilégio em Palencia; outro em Segóvia, datado de 20 de 
outubro de 1458. Em mérito aos seus serviços, sobretudo em Cádiz, em 20 
de janeiro de 1461, Henrique IV concedeu-lhe o Senhorio da dita cidade e 
o agraciou (e a seu filho Rodrigo) com o título de Marquês de Cádiz. Assim 
se lê em trecho abaixo transcrito:

Por hazer bien, y mercêo, honrar, y decozar, y sublimar, a vos el dicho 

Conde don Joan Ponçce de Leon, e a do Rodrigo vuestro fijo primogenito 

herdero, or las mesmas causas que a vos, e a vuestros herderos. Luego dize 

e porque la dicha mercêo que vos fize dela dicha çiudad de Cádiz sea mas 

firme a vos mas çierta, e la ten gades, e passadas con mas lo able titulo, y 

renombre, tengo por bien, y es mi mercêo de vos confirmar, e a probar la 

dicha mercêo, que vos yo fiz e dela dicha çiudad de Cádiz, e por la presente 

vou la confirmo  e a ... y si neçessario es de... vos fago mercêo de ella com 

las casas en la carta de mercêo contenidas, E me plaçe, quiero, y mando, 

que agora e de aqui adelante, para siempre jamas, vos llameis Marques de 

Cádiz e ha çiudad de Cádiz, y en vuestra vida tambien sello llame el dicho 

don Rodrigo vuestro fijo.

Foi casado duas vezes e teve filhos naturais, pelo menos, com outras 
duas mulheres. Casado pela primeira vez, em 1419, com sua sobrinha, a 
Condessa Leonor de Guzmán, falecida em 1441, sem deixar sucessão. Ca-
sou, em segundas núpcias, em 03 de novembro de 1448, em Sevilha (Mai-
rena), com Leonor Nuñez Gudiel de Prado, pessoa nobre de muito boa 
linhagem e muito antiga, apontado por alguns linhagistas, de condição servil 
e sua concubina, antes casada com Juan Paraíso, servo do dito Conde Juan. 
Depois de ter 10 filhos, casou-se com ela, tendo outros mais. Teve naturais 
com N..., cujo nome não se tem registro; e declarou em seu testamento 
haver alguns filhos com Catalina de Oviedo Bonilla, donzela, livre e sem 
obrigação de casamento, filha de Pedro Gonzalez de Oviedo, Senhor de la 
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Casa Solar de la Rua, de quem vai descender os ramos do 
Paraguai e do Brasil.

Pais de (segundo matrimônio):

X-1.  Rodrigo Ponce de Leon, 1º Duque de Cádiz, 
nascido cerca de 1432, em Cádiz, Andaluzia, 
legitimado em 1460, e falecido em 27 de agosto de 
1492¸ em Sevilla. Legitimado em 1460. Foi o 3º 
Conde de Arcos e 2º Marquês de Cádiz e 1º Duque 
de Cádiz (1484 — revertido, após a sua morte, à 
cidade de Cádiz). Foi 1º Marquês de Zahara (Carta 
de 20 de maio de 1492), 6º Senhor do Estado de 
Marchena, Senhor de Rota. Casou duas vezes, 
deixando sucessão fora dos dois casamentos. O 
primeiro casamento, em 06 de fevereiro de 1457, 
com Beatriz Fernández de Marmolejo, Senhora 
de Torrijos; e, o segundo, em 1471, com Beatriz 
Pacheco y Portocarrero, filha de Juan Pacheco, 
III Senhor de Belmonte, I Marquês de Villena, 
I Duque de Escalona, I Conde de Xiquena. Teve 
filhos naturais com Inês Bezerril y de La Fuente. 

X-2.  Pedro Ponce de Leon y Núñez, que morreu antes 
de seu pai, lutando contra os mouros. Foi casado 
duas vezes: a primeira, com Maria de Luna y Rojas; 
e, a segunda, com Eloísa (ou Lucía) Sánchez.

X-3.  Maria Ponce de Leon, 1ª Senhora dos Donadios 
de la Campana. Casada com Martín Fernández 
de Cordoba, 1º Senhor das vilas e herdagens de 
Posadas, Peñaflor, Zalzarejos, la Reina y Torrecilla, 
Veinticuatro de Córdoba. Alféres-mor del Pendón 
Real. Comendador de Estepa na Província de 
Leão. Alcaide das torres e porta da Calahorra de 
Córdoba, Alcaide de Santaella, Alcaide da Puente 
de Alcolea de Córdoba, tenente-alcaide da fortaleza 
de Bujalance, Alcaide dos Reais Alcázares de Écija, 
Alcaide-mor da mesma cidade, seu Corregedor 
e Justiça-mor, Capitão de Hombres de Armas, 
do Conselho do Rei Henrique IV e dos Reis 
Católicos, Capitão-general da Frontera. Filho de 
Diego Fernández de Córdoba, 1º Conde de Cabra 
e de sua 1ª mulher Maria Carrillo. Com sucessão: 
os Marqueses da Puebla de los Infantes, Grandes 
de Espanha.

Rodrigo Ponce de Leon, 1º Duque de Cádiz 
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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X-4.  Inés Ponce de Leon, casada com Luis de Guzmán, 2º Senhor de la 
Algaba, filho de Juan de Guzmán, Senhor de Andújar, 1º Senhor 
de la Algaba, e de Leonor, ou Elvira de Guzmán. Com sucessão: os 
Marqueses de la Algaba.

X-5.  Isabel Ponce de Leon y Núñez de Prado, casada (capitulado em 
Sevilha, no dia 02 de abril de 1450, verificado em 1457), com Pedro 
de Guzmán, o Baio, filho de Juan de Guzmán, o Póstumo, Senhor de 
Beniájar e da Torre de la Reina, e de Leonor López de Hinestrosa. 
Com sucessão: os Condes del Menado e os Marqueses de la Mina.

X-6.  Manuel Ponce de Leon y Guzmán, o Valente, Senhor das vilas e castelos 
de Palacios e Guadajoz, 1º Conde de Bailén (1522). Foi casado duas 
vezes: a primeira, com Guiomar de Castro y Niño, filha de Pedro 
Niño, Meirinho-mor de Valladolid, Capitão-mor de Mar, e de Isabel 
de Castro. Casou, em segundas núpcias, com Catalina de Córdoba. 

X-7.  Luis Ponce de Leon y Núñez, faleceu criança. 

X-8.  Juana Ponce de Leon, casada com Juan Ramírez de Guzmán, 1º 
Senhor de Teba e Ardales, Rico-Homem, Mariscal de Castela, 
Comendador-mor da Ordem de Calatrava. Vassalo do Rei Juan II e do 
Rei Henrique. Morreu em um combate contra Fernando de Padilla. 

X-9.  Beatriz Ponce de Leon, casada com Pedro Fernández de Pineda, 
Escrivão-mor de Sevilha, dossel de Juan II de Castela, Alcaide de Tarifa.

X-11. Mayor Ponce de Leon, casada com Francisco Cataño, de casa genovesa, 
estabelecida em Sevilha por volta dos anos 1400.

X-12. Alonso Ponce de Leon, casado com N... Codillos.

Filhos com Catalina de Oviedo Bonilla (fora do casamento) — declara 
o Conde, em seu testamento, que os deixavam habilitados e legitimados pelo 
Rei D. Henrique:

X-13.  Enrique Ponce de Leon, Comendador de Almendralejo. Casado 
com Catalina de Saavedra, filha de Gonçalo de Saavedra. Catalina 
declara que recebeu de sua sogra, quando casou com Enrique, joias 
de ouro e prata, uns colares e 100.000 mrs, considerando La Historia 
y genealogía de Juan González Ponce de León (David Enrique Cuesta 
y Camacho y Walter A. Cardona y Bonet, Revisión, 07 de marzo de 
2006).

X-14.  Eutropio Ponce de Leon.

X-15.  Lope Ponce de Leon, nascido entre 1453-1458, em Utrera, Sevilla, 
Andaluzia, e faleceu lutando no cerco de Antequera, em Granada, 
contra os mouros em 27 de março de 1483. Foi enterrado no Mosteiro 
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franciscano de Santa Maria de Gracia, extramuros de Marchena. 
Cavaleiro da Ordem de Santiago. Casado com Catalina de Perea y 
Carrizosa. Lope e sua mulher Catalina fundaram o convento de San 
Francisco de Utrera.  Com geração. 

X-16.  Beltrán Ponce de Leon, também, faleceu lutando no cerco de 
Antequera, em Granada, contra os mouros, em 27 de março de 1483. 
Foi enterrado no Mosteiro franciscano de Santa Maria de Gracia, 
extramuros de Marchena. Casado com Catalina de Perea y Carrizosa. 

X-17.  Constanza Ponce de Leon, dotada por seu pai, casada com Fernán 
Darias de Saavedra, 3º Senhor de Castellar e de Viso, 2º Alfaqueque-
mor de Castela, veinticuatro de Sevilha, Alcaide de Alcalá de Guadaira, 
filho de Juan Arias de Saavedra, o Famoso, vassalo do rei, 2º Senhor 
de Castellar e del Viso, 1º Alfaqueque-mor de Castela, e de Juana de 
Avellaneda, dama da Infanta Catarina, filha de Juan II de Castela. 

X-18.  Sancha Ponce de Leon, casada com Juan Pérez de Godoy y Fernández 
de Biedma, Comendador de Estepa, veinticuatro de Córdoba, Alcaide 
de Santaella, filho natural legitimado de Luis Muñiz de Godoy y 
Gómez de Córdoba. 

Outros filhos de D. Juan, de outras mulheres, segundo as Crónica de 
la excelentísima Casa de los Ponce de Leon — manuscrito do século XVIII — 

Salazar de Mendonza:

X-19. Alonso Ponce de Leon, muito citado 

Crónica de la excelentísima Casa de los Ponce de Leon (Manuscrito, 396fls., Biblioteca 
Nacional de Espanha). SALAZAR DE MENDOZA, Pedro (1549-1629).

na Crônica do Rei D. Henrique IV. 
Teve geração. Pai de Pedro Ponce de 
Leon que viveu na Torre Don Xime-
no, perto de Jaen.

X-20. Diego Ponce de Leon que morreu 
com seus meios-irmãos, D. Lope e 
D. Bertran lutando em Antequera, 
em Granada, contra os mouros, em 
1483. Foi Comendador de Mon-
tachuelos, da Ordem de Calatrava. 
Achou-se na batalha de Gibraltar 
com seus irmãos.

X-21. Elvira Ponce de Leon, casada com Fernando González de Aguilar. 
Muitos cavaleiros descendem desse casal.

X-22. Guiomar Ponce de Leon, casada com Gonzalo de Quadros, Senhor 
da Torre de Quadros, vinte e quatro de Sevilha, tendo recebido um 
dote de três mil blas corrente, de seu sogro, o que montava 213 mil 
maravedis.
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X-23. Catalina Ponce de Leon, casada com Juan de Torres, vinte e quatro de 
Sevilha, Alcaide de Carmona, Mestre-sala dos reis católicos. Pais de 
Francisco de Torres, também, vinte e quatro de Sevilha.

X-24. Florentina Ponce de Leon, casada com Fernando de Zurita, filho de 
Diego Fernandez de Çurita, e de Mencia Suarez de Mosquera. Consta 
que morreu sem ter efetuado o casamento com Florentina, que estava 
contratado com o pai dela. Havia recebido de dote, do futuro sogro, 
2.000 blas correntes e outras muitas coisas.

5º Avós de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

X-14.  Dom Eutropio Ponce de Leon, nascido pouco depois de1460, em 
Sevilha, Espanha, e passou a viver em Jerez por volta de 1470. Em 
outros estudos, vem escrito como Estropo. Deixou testamento que foi 
feito em 17 de novembro de 1510 e no qual consta curiosa cláusula: 
Y mando so pena de mi maldicion a los dichos mis hijos y herederos que no 
pongan lutos ninguno por mi, pues se hace mas para honra del mundo que 
no para salvacion del alma.

En la época juvenil de don Eutropo, los caballeros y linajes principales de 

Jerez de la Frontera estaban divididos en dos bandos o parcialidades, que 

se disputaban violentamente la supremacía política en dicha importante 

localidad andaluza; el partido de los Ponce de Leon, sus parientes y amigos, 

que acaudillaba el Marqués de Cádiz, Rodrigo “el Grande”, y la fracción 

rival de aquel, integrada por la familia de Guzmán, y sus allegados, cuyo 

jefe era el Duque de Medina Sidonia. Formaban con los Ponce de Leon, los 

Vera, Dávila, Cabeza de Vaca, Hinojosa, etc, etc; todos los cuales lucían los 

colores morado y amarillo, distintivos del “Bando de Abajo” del Marqués de 

Cádiz; en tanto que los Guzmán, Riquelme, Villavicencio, Zurita, Herrera, 

etc, etc, ostentaban las divisas rojas y blancas del “Bando de Arriba” del 

Duque de Medina Sidonia. Empero, al iniciarse el siglo XVI, habíanse 

vinculado matrimonialmente muchos Ponces con Guzmanes y Riquelmes, 

y Zuritas con Veras, de suerte que aquellas rudas pugnas banderizas, entre 

tales linajes, habían pasado a la historia. Solo quedaban frente a frente los 

Dávila y los Villavicencio. Estos les llamaban “judíos” a sus antagonistas, 

en 1562; en tanto los Dávila proclamaban que los Villavicencio, los Zurita 

y los nietos de Catalina de Vera, “tienen su partecilla de moriscos” en la 

sangre.

“Deixou testamento 
que foi feito em 17 de 
novembro de 1510 e 

no qual consta curiosa 
cláusula: Y mando so 
pena de mi maldicion 
a los dichos mis hijos 
y herederos que no 

pongan lutos ninguno 
por mi, pues se hace 
mas para honra del 
mundo que no para 
salvacion del alma.”
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Comandante de Almendralejo. Comendador da Ordem de Santiago, o que se 
verifica em Linajes Sevillanos Medievales, de Rafael Sanchez Saus (Ediciones Guadalquivir, 
242-252). Em Jerez de la Frontera, conserva-se seu palácio como patrimônio 
arquitetônico da cidade. Casou primeiro com Catalina de Vera y Zurita, natural de 
Jerez de la Frontera, Espanha, filha de Rodrigo de Vera Aragón e Hinojosa e de Juana 
de Zurita, mas outros dizem ser Pedro de Vera Hinojosa, casado com Juana de Zurita 
Tolosantos, de Jerez de la Frontera, Cádiz, España. Catalina faleceu pouco antes de 
1500. Em seguida, Eutropo casou novamente, em Jérez de la Frontera, com Marina 
de Trujillo Martínez, filha de Pedro Esteban de Trujillo e de Inés Martínez. Viúvo pela 
segunda vez, Dom Eutropio contraiu núpcias com Beatriz Núñez Cabeza de Vaca 
Álvarez Osório, filha de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, conquistador da Florida e 3º 
Adelantado del Rio de la Plata (1541-1544) e de Marina Alvarez Osório. Sem geração 
do terceiro casamento. Todavia, há de se ler, estudando, Ascendencia Franca y Sajona de 
Ernesto Che Guevara, de Milagro Lloréns Casani, Sonia e Asitrid Antuña Lloréns (2000, 
p. 82); Reseña Genealogica de los Ponce de León de Rafael Díez y Ponce de León. Fabiola 
de Publicaciones Hispalneses, Sevilla (2005); Ricardo de Lafuente Machain, (Machain, 
Los, Bs As, 1926). Aos filhos de Enrique Ponce de Leon, sua mãe Catalina González de 
Oviedo deu-lhes toda a fazenda.

Pais de:

1º matrimônio:

XI-1. Violante Ponce de Leon Vera Zurita – que segue.

XI-2. Francisco Ponce de Leon y de Vera, casado com Isabel Riquelme. Foram pais de 
outro Eutropio Ponce de Leon, nascido por volta de 1501, e casado com Leonor 
de Basurto y de Padilla.

 2.º matrimônio:

XI-3. Francisco Ponce de Leon y Trujillo, casado com Isabel Enríquez de Vargas. Com 
geração. 

XI-4. Juan Ponce de Leon, de quem descendem muitos cavaleiros em Jerez.  

Riquelme

4º Avós de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

XI-1. Violante Ponce de Leon Vera Zurita, nascida por volta de 1500, em Jerez de la 
Frontera, Cádiz, Espanha, onde faleceu jovem. Fez testamento em 28 de agosto de 
1519. Casada em 1518 com Ruy Díaz de Guzmán y Riquelme, nascido em Cádiz, 
Jerez de la Frontera, Espanha, filho de Alonso Riquelme, natural de Jerez de la 
Frontera, Cavaleiro da Real Ordem de Calatrava, Alcaide de Tempul e de Brianda 
de Guzmán. Neto paterno de Bachiller Francisco Riquel e de Blanca Riquel; 
e bisneto, por Blanca, de Hernando Riquel e de Beatriz de Jaina, informação 
de acordo com Ricardo de Lafuente Machain (Machain, Los, Bs As, 1926); e 
consoante com El Libro de los Linajes 2, Ricardo Goldaracena, Arca, v. 2.
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Esse apelido de Família Riquelme vai permanecer na família por 
muitos anos. Ainda foi usado por seus descendentes, no Brasil, onde vamos 
encontrá-lo em Maria Riquelme de Gusman, irmã de Gabriel Ponce de Leon, 
de Conceição do Mato Dentro. Esses sobrenomes, quando perpetuados nas 
gerações seguintes, sempre ajudam na identificação das linhas genealógicas, 
por vezes, desconhecidas dos genealogistas das épocas seguintes. Passou 
despercebido pelo velho e douto linhagista Pedro Taques que, curiosamente, 
o identificou nos assentos paulistas como um nome próprio: Raquel.

Ruy Díaz de Guzmán y Riquelme, quarto avô de Gabriel Ponce de 
Leon, de Conceição do Mato Dentro, chamado o Moço para evitar confusão 
com seu avô materno, Ruy Diaz de Guzman; e, em outras fontes, aparece 
com o apelido paterno Riquelme. Foi casado duas vezes, sendo a primeira 
mulher, Violante Ponce de Leon (a filha mais nova de Eutrópio ou Estropio 
Ponce de Leon, comandante de Almendralejo); e sua primeira esposa 
Catalina de Vera y Zurita. 

Em 28 de agosto de 1519, testou sua mulher Violante Ponce de Leon. 
Ela havia sido nomeada executora de sua mãe, Brianda Guzman, deixando 
algum legado para o seu marido. Com o falecimento de Violante, Rui 
casou, em segundas núpcias, com Maria de Vera, filha de Francisco de Vera 
Hinojosa e de Teresa Cabeza de Vaca. Maria de Vera trouxe um capital de 
200.000 maravedises para essa sociedade conjugal. A segunda esposa de Ruy 
Díaz de Guzmán y Riquelme era tia da primeira mulher.

Ruy Diaz de Guzman, o Novo, vem atestado em muitos documentos. 
Em 13 de agosto de 1528, outorgou poder a um procurador de Sevilla 
em nome de seu filho Alonso Riquelme de Guzmán, menor de idade, para 
litigar sobre os direitos de sua mãe Violante Ponce de Leon. Foi esse filho o 
patriarca dessa família no Paraguai e que, depois, vai passar para o Brasil. Em 
30 de setembro de 1545, figura novamente o nome de Ruy Díaz em uma 
informação que se fez em Jerez para identificar algumas cartas de Alonso 
Riquelme de Guzmán, seu filho, e de um conquistador, Pedro de Fuentes, 
que estavam no Paraguai juntos com o Adelantado Cabeza de Vaca. Em 
outro documento, datado de 29 de agosto de 1544, Ruy Díaz e sua segunda 
mulher, Maria de Vera, venderam umas terras ao Mosteiro do Espirito Santo. 

Foi Cavaleiro XXIV de Jerez de la Frontera. No jazigo da família, em 
Jerez de la Frontera, encontrou-se uma pedra de armas em que se conserva 
apenas um quartel do escudo, com as armas dos Riquelme, o elmo sobre-
posto por um braço armado; e outro quartel que parece conter os caldeirões 
e os arminhos do Gusmão. Foi danificado por golpes de algum instrumento, 
dados verificados em Ascendência Franca y Sajona de Ernesto Che Guevara 
(CASANI; LLORÉNS, 2000, p. 83); no capítulo “Ponce de León”, inseri-
do no El libro de los linajes, de Ricardo Goldaracena; e na Reseña Genealogica 
de los Ponce de León, de Rafael Díez y Ponce de León (2005, p. 27). 

“Ruy Diaz de 
Guzman, o Novo, 

[...] o patriarca desta 
família no Paraguai e 
que, depois, vai passar 

para o Brasil.”
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Os Riquielmes trazem sua ascendência das montanhas da 
Biscaia; tem casa e solar perto do castelo de Maderuelo. No vale, 
dizem de Rico Yelmo onde existe um lugar chamado Riquiell-
me. Chegaram a essas montanhas vindos da França com mui-
tos outros cavaleiros que se reuniram com o Rei Dom Pelayo 
na nova conquista da Espanha. Há, nessa linhagem, muito bons 
cavaleiros, alguns na Catalunha e outros em Jerez de la Frontera 
e Murcia que, no passado, participaram de várias batalhas con-
tra os mouros, na Espanha. Quando Jerez de La Frontera foi, 
pela segunda vez, conquistada aos mouros, o Rei Dom Alonso 
X, como afirma em sua crônica, a povoou com 30 fidalgos, entre 
eles, Beltrán Riquielme e sua mulher, Dona Polónia, e seu irmão 
Bernal Riquielme. Na mesma época, apresentou-se na conquista 
de Múrcia Guillen Riquielme e foi um dos insígnes guerreiros 
e cavaleiros povoadores da região e que acompanhou o Rei D. 
Afonso X, o Sábio, em sua conquista. Deste, descendem outros 
muitos cavaleiros principais que gozam dos ofícios públicos que 
por Privilégios dos Reis foram distribuídos na cidade. No ano de 
1335, Guillen Riquielme foi jurado fidalgo. Francisco Riquielme 
foi Alcaide em 1382. Juan Riquielme, em 1380, teve comissão de 
D. João I para suprir todos os suprimentos que estavam em casas 
abertas dentro das cidades e vilas muradas.

Escudo de Armas do sobrenome Riquelme: em 
campo de goles, um elmo de prata, sobreposto por 
um penacho, seguro por um braço armado do 
mesmo metal, movente do cantão sinistro do chefe.
Figura: arquivo pessoal Carlos Eduardo A. Barata

De Guzmán ou Guzmán é um apelido procedente de 
Alemanha, segundo uns, e procedente do Rei godo 
Gundemaro de acordo com outros. Frías de Albornoz sustenta 
que procede de um príncipe de Bretanha chamado Gutiman. 
Argote de Molina afirma que, no ano de 950, o Conde D. 
Nuño Muñoz fundou em Roa de Duero (Burgos) e, no lugar 
de Guzmán, o primitivo solar desta Casa. Escudo de Armas 
do sobrenome Gusmão: esquartelado em sautor, o 1º e 4º 
quartel de azul, com uma caldeira de ouro xadrezada de 
goles, com sete cabeças de serpe em cada asa; e 2º e 3º quartel, 
em campo de prata, cinco arminhos de sable postos em aspa.
Figura: arquivo pessoal Carlos Eduardo A. Barata

Escudo de Armas do sobrenome Ponce de Leon: Escudo 
de armas partido: 1º em campo de prata, um leão 
rampante, de goles; 2º em campo de ouro, quatro bastões 
de goles. Bordura de azul, com oito escudetes de ouro, 
faixados de azul.
Figura: arquivo pessoal Carlos Eduardo A. Barata



Juan Riquel
Natural de Jerez de la Frontera, Andalucia, Espanha

Falecido a 08.09.1429, em Fojalneida, Granada, Espanha

Pedro Riquel
Governador da cidade de Jerez de La Frontera, Andalucia, Espanha,

nomeado do Cabildo de Jerez em 1431

Juan Riquel
Alcaide de Jerez de La Frontera

Francisco Riquel
Procurador da cidade de Jerez de La Frontera, 

ante aos Reis Católicos em 1492. Casado com sua 
prima Blanca Riquel de Jaina

Alonso Riquel
Natural de Jerez de La Frontera. Testou em1519. 
Cavaleiro da Real Ordem de Calatrava. Casado 

com Brianda de Guzmán.

Ruy Diaz de Guzmán y Riquelme
Natural de Cadiz, Jerez de La Frontera. Casado em 1518, com Violante Ponce de 

León Vera Zurita. Casou segundo com María Cabeza de Vaca.

Hernando de Vera y Guzmán
Batizado em 20.07.1528, em Jerez de la Frontera.

Conquistador do Peru, residia em Potosi 
PERU

Catalina de Vera y Guzmán
Nascida cerca de 1569, no Paraguai.

Antepassada de Chê Guevara.

Violante Ponce de Leon Guzman
Nascida cerca de 1570, no Paraguai.

Casada, entre 1607 – 1609, com Bernabé de 
Conteras, natural de Ciudad Real, Guaira, Paraguai.

Dom Gabriel Ponce-de Leon
Natural de Ciudad Real, Guaira, Paraguai.

Chefe desta família em São Paulo, Brasil, onde 
faleceu a 07.10.1655. 

BRASIL

Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de León
Nascido entre 1518 e 1523, em Jerez de la Frontera.

Conquistador do Rio do Prata – Povoador no 
PARAGUAI

Fonte: Carlos Eduardo A. Barata, 06/2014.
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Violante Ponce de Leon Vera Zurita e seu marido, Ruy Díaz de 
Guzmán y Riquelme, são pais de:

XII-1. Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon – que segue em 
Paraguai. 

A relação da Família Riquielme com a conquista da América Espa-
nhola é antiga. Outro Alonso Riquielme, conhecido conquistador espa-
nhol, participou da expedição organizada por Francisco Pizarro (1530) e 
na fundação de Lima (1535) para a qual foi nomeado regedor perpétuo e 
tesoureiro (1537). Posteriormente, tomou parte na guerra civil entre Pizarro 
e Almagro. Também, registra-se Francisco Riquelme de la Barrera (1563-
1627), oriundo de Sevilha, Espanha, nascido em 1563. Passou ao Cjile, pro-
vavelmente, na expedição de Lozada, ocorrida em 1576. Conquistador e 
fundador de Chillán em 1580. Foi Capitão em 1608, Alcaide de Chillán em 
1620. Faleceu em 1627. Deixou geração no Chile do seu casamento, em 
1593, com Leonor Álvares de Toledo y Alfaro.

XII-2. Estropo Ponce de Leon, nascido em 19 de dezembro de 1521 e 
falecido criança em 1528.

Genealogia dos Ponce de León – Paraguai

O Paraguai

O Paraguai foi descoberto pelos navegadores Aleixo Garcia — por-
tuguês que participou de várias expedições à América do Sul com a frota 
espanhola — e Sebastião Caboto, italiano. Esses dois homens estavam sob 
as ordens da Espanha em 1524. O primeiro morreu no Paraguai no ano 
seguinte; o segundo, em Londres, faleceu aos 81 anos. 

Em virtude das descobertas de Sebastião Caboto, o Rei da Espanha, 
Carlos V (1519-1556) deu permissão a D. Pedro de Mendoza para montar 
uma expedição ao estuário do Prata, além do título de Governador do Rio 
da Prata com o direito de nomear seu sucessor.

Nova expedição foi comandada por Juan de Salazar de Espinosa, 
natural de Espinosa de los Monteros (Espanha), e por Gonzalo de Mendoza. 
Esta expedição (?) fundou uma fortificação que seria futuramente a cidade 
de Asunción (Assunção) no dia 15 de agosto de 1537, dia de Nossa Senhora 
da Assunção.

Asunción finalmente converteu-se na sede de uma província 
colonial espanhola, tornando-se conhecida como “Mãe de Cidades” já que 

“A relação da 
Família Riquielme 
com a conquista da 
América Espanhola 

é antiga. Outro 
Alonso Riquielme, 

conhecido conquistador 
espanhol, participou da 
expedição organizada 
por Francisco Pizarro 
(1530) e na fundação 
de Lima (1535) para 
a qual foi nomeado 
regedor perpétuo e 
tesoureiro (1537).”
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dela partiram as correntes povoadoras de diversas cidades: Ontiveros, a 
cidade Real del Guayrá e a primeira Villa Rica del Espíritu Santo na antiga 
Província do Guayrá (no atual Estado do Paraná, Brasil), Santiago de Jerez 
no Itatín (no atual Mato Grosso do Sul), de San Francisco de Mbiazá na costa 
do oceano Atlântico (atual Estado brasileiro de Santa Catarina), Santa Cruz 
de la Sierra no Chaco Boreal, bem como as importantes cidades argentinas 
de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fé e Concepción de Buena Esperanza, 
mais conhecida como Concepción del Bermejo.

O conquistador Cabeza de Vaca

Outro importante explorador do Novo Mundo, aparentado dos Ponce 
de Leon, foi o espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca (Jerez de la Frontera, 
c1488/1490; Sevilha, c1557/1558), um dos quatro sobreviventes da expedi-
ção Narváez que ocorreu em 1527. Essa expedição foi uma tentativa espa-
nhola, durante os anos de 1527-1528, para colonizar a Flórida. Foi liderada 
pelo conquistador espanhol Pánfilo de Narváez (1470-1528), nomeado para 
governar como adelantados — título usado por nobres espanhóis a serviço 
de seus respectivos reis durante a Idade Média. Foi usado mais tarde como 
um título militar. 

Em 17 de junho de 1527, Panfilo de Narvaez deixa a Espanha com 
300 homens, dos quais cita-se Alvar Nunez Cabeza de Vaca que é nomeado 
tesoureiro da expedição, uma posição importante na frota. A expedição e 
Alvar Nunez Cabeza de Vaca chegaram à Hispaniola onde permanecem por 
mais de um mês. De Hispaniola, eles viajam para Santiago, Cuba e Trinidad. 
Em 12 de abril de 1528, Panfilo de Narvaez e Alvar Nunez Cabeza de Vaca 
chegam à Flórida, nas proximidades da Baía de Tampa. Vários desastres 
acontecem na expedição, reduzindo-a a apenas quatro homens que são 
capturados por nativos: Alvar Nunez Cabeza de Vaca, Estevanico, um escra-
vo da África do Norte, Alonzo del Castillo Maldonado e Andrés Dorantes 
de Carranza. Cabeza de Vaca e os outros sobreviventes vivem como escravos 
até conseguirem fugir um ano depois para o continente. Em fevereiro 1536, 
os quatro exploradores chegam a Culiacan, um posto de fronteira da Nova 
Espanha. Em julho de 1536, foram recebidos na Cidade do México por 
Hernan Cortes e Antonio de Mendoza, Vice-Rei da Nova Espanha. Final-
mente, em abril 1537, Cabeza de Vaca parte para Espanha. 

Em 1541, Cabeza de Vaca voltou para o hemisfério Ocidental, nome-
ado Governador das regiões de La Plata. Cabeza de Vaca aportou na ilha de 
Santa Catarina (onde viveu alguns meses) e dali partiu, a pé, rumo a Assun-
ção (Paraguai), aí chegando em 1542. Sem êxito na sua missão, ele entrou 
em conflito com o oficial dominante na região, Domingo Martínez de Irala, 
que mandou prendê-lo, em 1544, por má administração. Cabeza de Vaca foi 
transportado para Espanha para ser julgado, em Madrid, em 1545, perante 

“Outro importante 
explorador do Novo 
Mundo, aparentado 

dos Ponce de Leon, foi o 
espanhol álvar Núñez 
Cabeza de Vaca (Jerez 

de la Frontera, 
1488/1490; Sevilha, 
c1557/1558), um dos 
quatro sobreviventes 

da expedição Narváez 
que ocorreu em 1527.”
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o Conselho das Índias. Em 1546, foi condenado à perda de todos os seus 
cargos na Província de La Plata e foi exilado para o norte de África.  Após 
cinco anos de exílio, foi sua pena comutada e, em 1551, voltou a viver em 
Sevilha. Nunca mais voltou para as Américas. Ele morreu em Sevilha. Os 
dados dessa informação foram recolhidos de Los Machain e Los Conquistado-
res del Rio de la Plata, de Ricardo de Lafuente.

Os Ponce de León no Paraguai

O conquistador Alvar Nunez Cabeza de Vaca foi o grande responsável 
pela vinda da Família Ponce de Leon para a América do Sul. Por mais de 
uma geração existia contraparentesco entre os Cabeza de Vaca e os Ponce de 
Leon. 

Eutropio Ponce de Leon (1461c-1510c) — sobre quem já falamos em 
Genealogia dos Ponce de Leon (X-14) — foi casado três vezes. Casou-se, 
primeiro, com Catalina de Vera y Zurita de quem descende um dos ramos 
dos Ponce de Leon que migrou para a América do Sul. Depois de um segun-
do casamento, veio a casar-se, pela terceira vez, com Beatriz Núñez Cabeza 
de Vaca Álvarez Osório, filha do citado Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, con-
quistador da Florida e 3º Governador do Rio da Plata (1541-1544), e de 
Marina Alvarez Osório. 

Do primeiro casamento, conforme ficou dito no item XI-1, nasceu 
Violante Ponce de Leon Vera Zurita que, mesmo casada, teria por madrasta 
a filha do grande conquistador Cabeza de Vaca. Essa aproximação entre os 
dois clãs reforçar-se-ia na geração seguinte. Violante foi casada com Ruy 
Díaz de Guzmán y Riquelme, Comendador da Ordem de Santiago, com 
quem teve pelo menos dois filhos: Alonso e Estropo. Em virtude do faleci-
mento precoce de Violante, com dois filhos pequenos para criar, Ruy casou-
se pela segunda vez com Maria Cabeza de Vaca, irmã do conquistador Alvar 
Nuñez Cabeza de Vaca. 

O menino Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon, agora sob 
a educação de Maria Cabeza de Vaca, torna-se um dos pupilos de seu “tio” 
(por afinidade) Alvar Nuñez Cabeza de Vaca que, no ano de 1541, quando 
nomeado Governador das regiões do Rio do Prata, o leva em sua compa-
nhia. Talvez, esta seja a primeira vez que se data, com maior clareza, a passa-
gem dos Ponce de Leon para o Paraguai e sua permanência naquela região 
vem atestada pelo próprio pai, Ruy Diaz de Guzman, o Novo, que, em 30 
de setembro de 1545, figura em uma informação, que se fez em Jerez, para 
identificar algumas cartas de seu filho Alonso Riquelme de Guzmán e de 
um conquistador, Pedro de Fuentes, que estavam no Paraguai juntos com o 
Adelantado Cabeza de Vaca — ou seja, com o irmão de sua mulher Maria 
Cabeza de Vaca.

“O conquistador 
Alvar Nunez Cabeza 
de Vaca foi o grande 

responsável pela vinda 
da Família Ponce de 
Leon para a América 
do Sul. Por mais de 
uma geração existia 

contraparentesco entre 
os Cabeza de Vaca e os 

Ponce de Leon.”
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A identificação dessa correspondência de seu filho Alonso, talvez, ti-
vesse relação com o julgamento de seu cunhado, o conquistador Alvar Nuñez 
Cabeza de Vaca, preso em 1544, a mando do oficial Domingo Martínez de 
Irala, e transportado para Espanha onde deveria ser julgado justamente no 
ano de 1545. 

Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon permaneceu no Para-
guai onde atuou, agora, sem a companhia e a proteção de seu “tio” Cabeza 
de Vaca. Foi conquistador de Guaira e Governador de Ciudad Real, lugar 
que se tornou sede do novo clã dos Ponce de Leon antes da sua passagem 
para o Brasil. Ao que parece, não se cultivou rancores entre Alonso Ponce 
de Leon e o Governador Domingo Martinez de Irala, pois, em 1552, um 
acordo político entre eles leva-o a casar-se com Úrsula de Irala, justamente a 
filha do Governador Irala. 

Descendência de Alonso Riquelme de Guzmán Ponce de Leon
 
Trisavós de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

XII-1  Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon, nascido entre 1520 
e 1523, em Jerez de la Frontera, Espanha, e falecido em 1577, em 
Ciudad Real, Guairá, Paraguai. Ruy Díaz de Guzmán (seu pai) o 
declarou filho seu e de Violante Ponce de Leon, em 13 de agosto de 
1528, em uma escritura de poder general a favor de Juan de Xerez, 
Procurador de Sevilla, a fim de que este o represente em certos plei-
tos motivados pela herança de sua falecida esposa Violante. Alonso 
tinha cerca de 8 anos de idade e seu pai estava casado, em segundas 
núpcias, com Maria Cabeza de Vaca.

Desde sua infância e até sua primeira juventude, serviu de pajem e 
logo como secretário de seus parentes, os Duques de Medina Sidonia, Juan 
Alonso Pérez de Guzmán y Pérez de Guzmán (1503-1558), e de sua mulher 
Ana de Aragón y Gurrea. Tinha cerca de 20 anos de idade ao sair da casa 
que possuía em Jerez (entre elas, umas casas que lhe doou sua avó Brianda 
de Guzmán em 08 de junho de 1534) e se alistou na Armada de seu “tio” 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, disposto a participar da aventura da conquista 
do Rio da Plata.

A expedição, com cerca de 400 homens embarcados em dois navios 
e em uma caravela, além da pessoa de Marinante, partiu de Cádiz em 02 de 
dezembro de 1540. Depois de fazer escala nas Ilhas Canárias e em Cabo Verde, 
onde se abasteceram e fizeram reparos, os navios de Cabeza de Vaca entraram 
pelo oceano, com ventos favoráveis e, com relativa felicidade, chegaram às 
costas brasileiras, no ponto denominado Cananéia. Daí a flotilha navegou até 
a ilha de Santa Catarina onde fundeou em 29 de março de 1541. Neste lugar, 
Cabeza de Vaca divide a frotilha em duas: uma para seguir ao Paraguai, sob a 

“Alonso Riquelme 
de Guzmán y Ponce 

de Leon [...] Foi 
conquistador de 

Guaira e Governador 
de Ciudad Real, lugar 
que se tornou sede do 

novo clã dos Ponce 
de Leon antes da 

sua passagem para o 
Brasil.” 
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responsabilidade de Pero Estopiñán; e a outra (?). Ao desembarcar em terra 
firme, empreende a marcha até o mesmo destino paraguaio com Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca à frente de 250 arcabuzeiros e hábeis besteiros; e um seleto 
grupo de Capitães, entre os quais Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de 
Leon, os ginetes nos 26 cavalos sobreviventes dos 46 que se carregaram na 
Espanha. Em seguida, atravessaram selvas, pântanos e montanhas. Consta 
dos “Comentários” de Alvar Núñez, “abriendo caminos por donde la gente 
y caballos pudieran pasar, por que toda la tierra era despoblada”. Mais tarde, 
toparam com povos indígenas chamados Guaranis e o Governador assumiu 
a região que intitulou Província de Vera em honra de sua linhagem paterna: 
o Governador Alvar Nuñez Cabeza de Vaca era filho de Pedro de Vera y de 
Hinojosa.

Caminhando a pé, em 1º de dezembro, alcançaram o rio Iguaçu. Em 
11 de março de 1542, após muitas aventuras, a expedição chegou a Assunção. 
A viagem havia sido muito dolorosa. Muitas vezes, faltou comida e a fome 
obrigara aos expedicionários a se alimentar de vermes. Já instalado no reduto 
paraguaio, o jovem Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon fez sua 
estreia militar sob as ordens imediatas de Irala que já se tornara Capitão e saiu 
comissionado por Cabeza de Vaca a explorar as terras desconhecidas do norte. 
Noventa e três espanhóis e uma grande comitiva de índios amistosos partiram 
da base operacional, em 20 de outubro de 1542, a bordo de uma frota de 
três navios. Uma sob o comando de Riquelme de Guzmán y Ponce de Léon; 
outra coluna, em pouco tempo, foi em busca “do caminho das mayáes” e era 
encabeçava pelos capitães Rodrigo Gómez, Juan Fustes e Álvaro Chaves. Na 
selva, este destacamento foi abandonado pelos índios que os guiava. 

Sabedor dessa situação de abandono na qual ficaram os europeus da-
quela comissão, Alvar Núñez Cabeza de Vaca enviou instruções para Do-
mingos Irala para que o cacique Aracaré, responsável por deserção, fosse pu-
nido sem mais demora. Irala, prontamente, colocou o julgamento em vigor. 
Esta execução de Aracaré provocou uma insurreição geral de tribos da aldeia. 
O historiador/cronista Ruy Díaz de Guzmán y Riquelme (1558c-1629), 
filho de Alonso, em sua obra, exaltou a bravura de seu pai naquela ocasião: 

Sabido por el Adelantado este atrevimiento y libertad de aquellos indios, 

despachó al castigo de ellos a su sobrino Alonso Riquelme con trescientos 

soldados y más de mil (guaraníes) amigos. Trabados en batalla contra una 

“manga” de 8.000 infieles, los cristianos y sus aliados fueron conducidos a 

la pelea por el Capitán Riquelme de Guzmán, quien “con cota y celada, 

espada y rodela, iba delante rodeado de soldados, matando a cuantos 

encontraba. 

Em Historia argentina del descubrimiento, población y conquista del Río 
de la Plata, e que foi conhecida como La Argentina nos primeiros tempos, 

“Já instalado no 
reduto paraguaio, 

o jovem Alonso 
Riquelme de Guzmán 

y Ponce de Leon fez 
sua estreia militar sob 
as ordens imediatas 
de Irala que já se 
tornara Capitão e 
saiu comissionado 

por Cabeza de Vaca 
a explorar as terras 

desconhecidas do 
norte.” 
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narra os feitos desde o descobrimento por parte dos espanhóis do Rio da 
Plata até a fundação da cidade de Santa Fé em 1573. A obra está dividida 
em quatro partes e ainda se encontra perdida a última na qual se relatam 
acontecimentos que viveu o próprio autor.

Encurralados os inimigos, depois de grande batalha, tomou-se aquela 
fortificação com grande matança de selvagens e submissão aos que sobre-
viveram à carnificina. Nos anos de 1543 e 1544, Alonso tomou parte na 
expedição que seu tio Cabeza de Vaca levou, pessoalmente, ao norte até o 
lugar chamado de os Reyes. Na volta de tão infrutífera como desmoralizado-
ra jornada, os oficiais reais e os antigos conquistadores realizaram um motim 
que deu por terra o poder do Governador. A propósito da conspiração e 
daquela revolta política, o historiador jesuíta Pedro Lozano, em sua Historia 
de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, escreve o seguinte:

El principal motor de todo era el Contador Felipe de Cáceres, hombre altivo 
y bullicioso y amigo de novedades, quien principalmente se hallaba más 
sentido de Alvar Núñez (Cabeza de Vaca) por que en cierta consulta por 
ponerle en razón, le trató mal de palabra, y aún su sobrino Alonso Riquelme 
(Ponce de Leon) viendo que dicho Cáceres se desmandaba contra su tío, le 
dió una puñalada. El incidente aludido por Lozano — en el que no corrió 
sangre — se produjo cierta tarde, luego de un violento altercado entre Alvar 
Núñez y el contador Cáceres. Cabeza de Vaca como toro enfurecido trató 
de embestirlo al Contador que casi no cuenta el cuento; pero al Adelantado 
lo sujetaron a tiempo mi lejano abuelo Francisco de Mendoza y Hernán 
Arias Mansilla. En ese instante apareció Alonso Riquelme de Guzmán 
con la mano crispada en el mango del puñal, y retó al oponente de su tío 
con estas palabras; “mal criado sois señor Contador con su Señoría”; a lo 
que Cáceres respondió; “Acá nos entendemos señor Alonso Riquelme, no os 
metais entre nosotros”. Y se hubieran acuchillado los dos, si Arias Mansilla 
no se interpone apartando a ambos antagonistas.

Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon foi Tenente do Gover-
nador de Guayra, Alguacil-mor e Alcaide de Assunção, Paraguai. Conquis-
tador de Guayra e Governador de Ciudad Real onde viveu e morreu. Em 
1544, seu tio Alvar Cabeza de Vaca retorna preso para a Espanha. Alonso 
permanece na América do Sul e se estabelece no Paraguai, no entanto, como 
forma de se obter a paz local e um acordo político para o fim da revolta de 
“los Tumultuarios”, aceitou casar-se com Úrsula de Irala, filha natural do 
Governador Domingo Martinez de Irala com uma local, Leonor, da etnia 
Payagua-guaicuru. 

A partir da sua ligação com Úrsula de Irala, as explosões subversivas 
de Alonso Riquelme de Guzmán cessaram por completo: não ia fazer uma 
revolução contra o pai de sua esposa, o avô de seus filhos! Consequentemente, 
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em 1553, com muita justiça, ele atuou como Vereador em Assunção, sob o 
olhar benevolente do sogro poderoso. Também, em 1556, ele atuou como 
Alguacil-mor até a morte do sogro Domingos Martinez de Irala (aconteceu 
em 03 de outubro de 1556), assim como na administração de seu concunhado 
Ortiz de Vergara, que sucedeu ao comando do grande líder, confirmou-o no 
cargo em 02 de novembro de 1557.  

Em 1557, combateu os índios na companhia de Díaz Melgarejo 
e participa, com este último, da fundação da Ciudad Real del Guayrá. 
Guairá (em castelhano Guayrá) foi uma grande região geográfica no 
Brasil meridional e, em grande parte, coincidente com o atual Estado do 
Paraná, que fazia parte do Império Espanhol como um território pertencente 
ao governo do Rio da Prata e Paraguai, até divisão em 1617, data em 
que foi incluída no governo do Paraguai, e foi, inicialmente, chamada 
de Gobernación del Guayrá.

No ano seguinte, com seu concunhado, o Tenente de Governador 
Ortiz de Vergara, foi pacificar a comarca chamada Carayba onde partici-
pou de sangrentos combates contra as tribos revoltosas. Posteriormente, 
Ortiz de Vergara o mandou para Ciudad Real, em Guayrá, para socorrer 
Ruy Diaz Melgarejo, cercado por uma multidão de índios furiosos e prestes 
a sucumbir. Riquelme cumpriu com êxito a sua missão e conseguiu libertar 
o conquistador em apuros. Logo depois, foi nomeado Tenente-general do 
Guayrá, substituindo Melgarejo que se preparava para viajar para a Espa-
nha. Após alguns contratempos, afastado do cargo e depois reposto, Alonso 
Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon permaneceu no cargo de Vice-Go-
vernador da Ciudad Real, em Guayrá, Paraguai, até o dia de sua morte em 
1573, aos 54 anos de idade, isto de acordo com Carlos Federico Ibarguren 
Aguirre, em Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina 

(Trabajo inédito), Tomo X, Los Riquelme; 
Tomo IX, Los Ponce de Leon. 

Casou-se, conforme já foi dito, em 
1552, em Assunção, Paraguai, com Úrsula 
de Irala, nascida por volta de 1539, em 
Assunção, Paraguai, e falecida em 1619, 
no Paraguai. Filha natural do Governador 
Domingo Martínez de Irala, nascido entre 
1509-1510, em Vergara, Guipuzcoa, 
Espanha, e falecido em 03 de outubro de 
1556, em Assunção, Paraguai (Governador 
do Paraguai e do Rio da Plata), e de Leonor, 
nome cristão que adotou ao abraçar a religião 
católica apostólica romana. Seu nome real era 
Ybotu Iyú, filha do Grande Cacique Lorenzo 
Mokyrasé, de etnia Payagua-guaicuru, e de 
sua mulher Yaguacá Verá. Por este casamento, 

IRALA X RIQUELME PONCE DE LEON

Martin
Pérez de Irala

Leonor
India

Guarani

Úrsula 
de Irala

Marina 
de Irala

Eutropo

Ruy Díaz de
Guzmán

Conquistador y 
Gobernador de 

Paraguay Domingo 
Martinez de Irala

Conquistador y 
Gobernador del Rio 
de la Plata Francisco 

Díaz de Vergara

Conquistador de 
Paraguay 

Alonso Riquelme 
de Guzmán y Ponce 

de León

Violante Ponce de 
León y Vera Zurife

Fonte: árvore genealogica, por Carlos Eduardo de A. Barata
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Gabriel Ponce de Leon, seu trineto, torna-se descendente 
de grupos indígenas do Brasil e do Paraguai

Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon e 
Úrsula de Irala são pais de:

XIII-1. Ruy Díaz de Guzmán, nascido entre 1554-1560, 
em Assunção, Central, Paraguai, onde faleceu em 
14 de junho de 1629. Poeta e historiador. Célebre 
cronista de La Argentina, a primeira relação his-
tórica da região que corresponde aos atuais Esta-
dos da Argentina, Paraguai e Uruguai, escrita por 
um filho da terra. É de ascendência mestiça. Faz 
referência a ele Roberto Quevedo, descendente de 
Diego Ponce de León, tio-bisavô de Gabriel Pon-
ce de Leon, da Conceição do Mato Dentro, em 
Tres estúdios sobre Ruy Díaz de Gusmán y su obra, 
Biblioteca Virtual del Paraguay: 

Nació Ruy Díaz de Guzmán en Asunción por 

1560, fue su padre el conquistador Alonso Riquelme 

de Guzmán (1523-1577) hidalgo jerezano llegado 

en la armada de su deudo el adelantado Alvar 

Núñez Cabeza de Vaca, y su madre la paraguaya 

doña Úrsula de Irala, noble mestiza hija del célebre 

conquistador y gobernador Domingo de Irala y de la 

india Leonor. El casamiento de Alonso Riquelme y de 

doña Úrsula de Irala fue celebrado en 1552, como 

concierto de paz entre los dos bandos en que estaban 

divididos los conquistadores en Asunción. Riquelme 

tenía casi treinta años y doña Úrsula era aún una 

niña. El hijo primogénito fue Ruy Díaz que nació 

ocho años después de celebrado el matrimonio.

Inicialmente, dedicou-se às armas. Aos 16 anos, 
entrou no serviço das armas sob as ordens do Capitão 
Ruy Díaz Melgarejo em uma campanha contra os índios 
tupis nos territórios banhados pelo rio Paraná. Também, 
esteve presente na luta contra os criolos sublevados em 
1580. Passou logo a Santiago del Estero e acompanhou a 
Lerma na povoação de Salta. Foi nomeado Alguacil-mor 
(alguacil, palavra espanhola, o mesmo que visir, deriva 

Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon.
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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do árabe hispânico alwazír e do árabe clássico ريزو  o wazïr: ministro). 
Também, foi designado Alferes real da cidade de Salta. Serviu mais tarde ao 
Governador Antônio de Añasco que, em 1585, o nomeou Tenente na cidade 
Real e Villarrica. Fundou diversas cidades, como Santiago de Jerez (1593) e 
San Pedro de Guzmán, e chegou ao posto de Alcaide em Assunção. Roberto 
Quevedo, naquela mesma obra citada, registra o seguinte:

El miércoles 24 de marzo de 1593 a orillas del río Muney, a media legua 

del puerto de San Matías, leemos en él acta, que Ruy Díaz de Guzmán en 

nombre de Dios y de la Virgen de la Anunciación, su particular abogada, 

funda la ciudad de Santiago de Jerez, teniendo en su mano derecha la 

vara de justicia con insignias de capitán de guerra. Hizo erigir un madero 

en medio de la traza de la plaza, echó mano a la espada, señalando horca 

y cuchillo, y con su espada cortó un ramo de un árbol y mandó limpiar el 

lugar, ordenando penas a los que abandonaran la nueva población.

O que mais se destaca na biografia de Ruy Diáz de Guzmán é a crôni-
ca poetizada por ele, escrita por volta de 1612, crônica intitulada Anales del 
descubrimiento y conquista del Río de la Plata que, resumidamente, passou a 
ser denominada La Argentina manuscrita. Foi o primeiro escritor a utilizar 
o topônimo Argentina. A partir tanto da documentação escrita como da 
tradição oral, tal crônica narra os feitos desde o descobrimento por parte dos 
espanhóis do Rio da Prata até a fundação da cidade de Santa Fé em 1573. 
A obra está dividida em quatro partes e, ainda que se encontre perdida, a 
última relata acontecimentos vividos pelo próprio autor. O texto difundiu-se 
por diversas cópias, porém, o manuscrito original encontra-se desaparecido.

Libro I

De la descripción y descubrimiento de las províncias del Rio de la Plata, 
desde el año de 1512 y 15 que la descubrió Juan Díaz de Solís, hasta que, 
por muerte del General Juan de Ayolas, quedó com la superior gobernación 
el capitán Domingo Martinez de Irala.

O título da primeira parte dessa importante crônica histórica demons-
tra a importância que a obra terá para contar os feitos dos membros da 
família de Gabriel Ponce de Leon (Conceição do Mato Dentro). O autor da 
obra, Ruy Díaz de Guzmán, é irmão da bisavó de Gabriel Ponce de Leon 
que, em 1702, por sua iniciativa, dá início à construção de uma capela sob 
o orago de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, 
Brasil.

“O autor da obra, 
Ruy Díaz de 

Guzmán, é irmão 
da bisavó de Gabriel 
Ponce de Leon que, 
em 1702, por sua 

iniciativa, dá início 
à construção de uma 
capela sob o orago de 

Nossa Senhora da 
Conceição do Mato 

Dentro, Minas 
Gerais, Brasil.”
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O poderoso Capitão Domingo Martinez de Irala, cuja atuação se de-
senvolve nessa Parte I, foi quarto-avô do mesmo sertanista, Gabriel Ponce 
de Leon. 

Libro II

De lo que acaeció em esta província desde que vino a ella por Adelantado 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca el año 1540, hasta l avenida del primer 

obispo D. Fray Pedro de la Torre.

Nesta Parte II, o autor desenvolve a atuação do conquistador Alvar 
Nunez Cabeza de Vaca, tio por afinidade de Alonso Riquelme de Guzmán 
y Ponce de Leon, e o responsável pela ida deste ao Rio da Prata. Alonso 
estabeleceu-se no Paraguai onde deixou importante descendência. Alonso 
Riquelme de Guzmán era trisavó do sertanista Gabriel Ponce de Leon, da 
Conceição do Mato Dentro. O conquistador Cabeza de Vaca era pai de Ma-
ria Cabeza de Vaca, madrasta de Alonso Riquelme. 

Capítulo IX — Cómo el capitán Diego de Abreu despachó a España a 
Alonso Riquelme de Guzmán, y como se perdió, y la vuelta del general Domingo 
Martínez de Irala — trisavô e tataravô, respectivamente, do sertanista Ga-
briel Ponce de Leon, explorador de Conceição do Mato Dentro. 

Libro III

De los discursos de esta conquista desde el año 1555, em que S.M. hizo 

merced de esta Gobernación a Domingo Martinéz de Irala hasta la prisión 

del General Felipe de Cáceres, y fundación de la ciudad de Santa Fe.

DEDICATORIA

A don Alonso Pérez de Guzmán, el bueno, mi señor; Duque de Medina 

Sidonia, Conde de Niebla, etcétera. 

Aunque el discurso de largos años suele causar las más veces en la memoria 

de los hombres mudanzas y olvido de las obligaciones pasadas, no se podrá 

decir semejante razón de Alonso Riquelme de Guzmán, mi padre, hijo de 

Rui Díaz de Guzmán, mi abuelo, vecino de Jerez de la Frontera, antiguo 

servidor de esa ilustrísima casa, en la cual, habiéndose mi padre criado 

desde su niñez hasta los 22 años de su edad, sirvió de paje y secretario del 



Símbolo de Cultura, História e Fé              61 

Excelentísimo señor don Juan Alarcón de Guzmán, y mi señora la Duquesa 

doña Ana de Aragón, dignísimos abuelos de vuestra Excelencia, de donde 

el año de 1540 pasó a las Indias con el Adelantado Alvar Núñez Cabeza 

de Vaca, su tío, gobernador del Río de la Plata, a quien sucediendo las 

cosas más adversas que favorables, fue preso y llevado a España, quedando 

mi padre en esta provincia donde fue forzoso asentar casa, tomando estado 

de matrimonio con doña. Úrsula de Irala, mi madre, hija del gobernador 

Domingo Martínez de Irala; y continuando el real servicio, al cabo de 

50 años falleció de esta vida, dejándome con la misma obligación como 

a primogénito suyo, la cual de mi parte siempre he tenido presente, en el 

reconocimiento y digno respeto de su memorable fama; de donde vine a 

tomar atrevimiento de ofrecer a vuestra Excelencia este humilde y pequeño 

libro, que compuse en medio de las vigilias de mi profesión, sirviendo a 

su Majestad desde mi puericia hasta ahora: y puesto que el tratado es 

de cosas menores, y falto de toda erudición y elegancia, al fin es materia 

que toca a nuestros españoles, que con valor y suerte emprendieron aquel 

descubrimiento, población y conquista, en la cual sucedieron algunas cosas 

dignas de memoria, aunque en tierra miserable y pobre; y basta haber sido 

Nuestro Señor servido de extender tan largamente en aquella provincia la 

predicación evangélica, con gran fruto y conversión de sus naturales, que es 

el principal intento de los Católicos Reyes nuestros señores. 

A vuestra Excelencia humildemente suplico se digne de recibir y aceptar 

este pobre servicio, como fruta primeira de tierra tan inculta y estéril, y 

falta de educación y disciplina, no mirando la bajeza de sus quilates, sino 

la alta fineza de la voluntad con que es ofrecida, para ser amparado debajo 

del soberano nombre de vuestra Excelencia, a quien la Majestad Divina 

guarde con la felicidad que merece, y yo su menor vasallo deseo. Que es fecha 

en la ciudad de la Plata, provincia de las Charcas, en 25 de julio de 1612. 

Deixamos registrado aqui que Alonso Riquelme de Guzmán era trisa-
vô do sertanista Gabriel Ponce de Leon, de Conceição do Mato Dentro; Rui 
Díaz de Guzmán, seu tataravô; Alvar Núñez Cabeza de Vaca era, por afini-
dade, seu tio-pentavô; Úrsula de Irala era sua trisavó; e Domingo Martínez 
de Irala seu tataravô. E Rui Díaz de Guzmán era seu tio-bisavô.

A primeira reedição moderna de La Argentina manuscrita foi impressa 
com o nome Historia Argentina del Descubrimiento, Poblacion y Conquista de 
las Provincias del Rio de la Plata, na cidade de Buenos Aires, durante o ano de 
1836, por Pedro de Angelis. Foi reeditada, em 1914, por Paulo Groussac, 
Diretor da Biblioteca Nacional Argentina.

“Deixamos registrado 
aqui que Alonso 

Riquelme de Guzmán 
era trisavô do 

sertanista Gabriel 
Ponce de Leon, de 

Conceição do Mato 
Dentro.” 
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Ruy Díaz de Guzmán, o historiador, deixou geração do seu casamen-
to com Juana de Oviedo. Conforme Roberto Quevedo (já citado), em Tres 
estudios sobre Ruy Díaz de Guzmán y su obra, Biblioteca Virtual del Paraguay:

De sus antepasados siempre se preció, su linaje paterno por Riquelme 

es de buena y antigua casa de Jerez de la Frontera, entroncado con los 

Guzmanes y Ponce de León, de los mayores y más antiguos linajes de 

Castilla y Andalucía. Ruy Díaz es tataranieto del segundo conde de Arcos, 

don Juan Ponce de León (+1469). Quinto abuelo suyo fue don Pero López 

de Ayala (1332-1407), canciller mayor de Castilla, buen poeta y mejor e 

indiscutido historiador. Octavo abuelo de Ruy Díaz de Guzmán fue Alonso 

Pérez de Guzmán llamado el “Bueno” (1256-1309), el legendario defensor 

de Tarifa, que en su tierra sevillana después del rey, no reconocían sino a el. 

XIII-2. Brianda de Guzmán, com geração do seu casamento com Juan 
Valderas, nascido em Almodóvar del Campo, Ciudad Real, España. 
Tia-bisavó do sertanista Gabriel Ponce de Leon, explorador de 
Conceição do Mato Dentro.

É necessário deixar em nota que, em 1557, o Capitão Ruy Dias de 
Melgarejo funda, na confluência dos rios Piquiri e Paraná (área que, atual-
mente, pertence ao município de Terra Roxa), a Ciudad Real del Guayrá. 
Reiteramos que esta foi uma grande região geográfica no Brasil meridional 
e, em grande parte, coincidente com o atual Estado do Paraná, que fazia par-
te do Império Espanhol como um território pertencente ao governo do Rio 
da Prata e Paraguai, até divisão em 1617, data em que foi incluída no gover-
no do Paraguai, e foi, inicialmente, chamada de Gobernación del Guayrá. 

Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon foi um dos seus com-
panheiros nessa jornada de Melgarejo. Posteriormente, Alonso Riquelme foi 
enviado novamente para Ciudad Real, em Guayrá, para socorrer Ruy Diaz 
Melgarejo. Obtendo êxito, pouco depois foi nomeado Tenente-general do 
Guayrá, substituindo Melgarejo. Foi nesta ocasião que levou sua família, 
estabelecendo-se na Ciudade Real del Guayrá onde nasceram os próximos 
filhos.

XIII-3. Capitão Diego Ponce de Leon, nascido em 1564, em Ciudad Real, 
Guairá, Paraguai, e falecido entre 1626-1629 no Paraguai. Preservou-
se nele o apelido de família de sua avó paterna. Conquistador também 
do Paraguai; fundador e primeiro Alcaide (Prefeito) da cidade de 
Vera de las Siete Corrientes em 1588. Regedor, Procurador-Geral, 
Chefe de Justiça, Capitão de Guerra, Alferes Geral da Conquista 
em 1591, Tesoureiro-Geral (anotamos isto a partir das informações 
recolhidas de: Ricardo de Lafuente (Machain, Los, Bs As, 1926); 

“Catalina de Vera 
y Guzmán [...] tia- 
-bisavó do sertanista 

Gabriel Ponce de 
Leon, explorador de 
Conceição do Mato 

Dentro; e antepassada 
direta de Chê 

Guevara.” 
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“Angel Yegros, Genealogista” 9/6/01, Martin Romano Garcia, 
Asuncion). Era tio-bisavô do sertanista Gabriel Ponce de Leon, da 
Conceição do Mato Dentro.

 Casado com Beatriz de Espínola y Luján, nascida em 1586, em 
Assunção, Paraguai, onde faleceu em 1667. Filha de Francisco de 
Espinola, Alcaide de Assunção, e de Maria de Lujan. 

XIII-4. Blanca Riquelme de Guzmán, nascida por volta de 1566, em 
Assunção, Central, Paraguai e falecida depois de 1638. Tia-bisavó 
do sertanista Gabriel Ponce de Leon, da Conceição do Mato Dentro. 
Com geração do seu casamento com García Venegas de Hoces, 
nascido em 1563, em Assunção, Central, Paraguai, onde faleceu em 
1623. Filho do conquistador Garcia Venegas de Hoses com uma 
índia guarani. Neto do Tesoureiro Real Garcí Venegas, um dos 
promotores do motim que derrubou Cabeza de Vaca. Faz-se nota. 
Manifiesta en el censo de 1626: “3 hijos varones, tres mujeres de 
buena edad y dos pequeñas, llamadas Francisca y Clara”, Historia 
Paraguaya, V. 8-10, 1963-1965.

Ramo Chê Guevara

XIII-5. Catalina de Vera y Guzmán, nascida cerca de 1567, no Paraguai, e 
falecida depois de 1618, possivelmente, em Buenos Aires. Tia-bisavó 
do sertanista Gabriel Ponce de Leon, explorador de Conceição do 
Mato Dentro; e antepassada direta de Chê Guevara. Usou o nome 
e o primeiro apelido de família de sua bisavó materna, Catalina de 
Vera, e, em segundo lugar, o sobrenome ilustre de sua bisavó paterna 
Brianda de Guzmán. Ainda menina viveu com seus pais e irmãos em 
Ciudad Real. 

Teve geração decorrente do casamento com o Capitão Gerónimo 
López de Alanis, natural de Zaragoza, em Espanha. No Novo Mundo, 
desempenhou o cargo de Procurador no Guayrá paraguayo. Em 1600, foi 
encarregado de levar umas cartas que seu cunhado Ruy Díaz de Guzmán 
destinava ao Licenciado Cepeda e a Juan Torres de Vera y Aragón, residentes 
em Charcas, com motivo de transmitir informações sobre os seus serviços. 
Posteriormente, transferiu-se com sua família para Buenos Aires onde, 
em 13 de janeiro de 1610, comprou de Melchor Casco de Mendoza umas 
propriedades. Faleceu pouco depois. Sua viúva tinha solar próprio em 
Buenos Aires, situado defronte às ruas Bolívar e Alsina. Em 08 de junho de 
1617, Dona Catalina vendeu para Mateo Monserrate por 60 pesos, 

[...] una chácara e tierras con una casa poblada en ellas, que he y tengo en 

términos desta ciudad, de la otra parte del Riachuelo de los Navíos, más de 

media legua desta ciudad, que son 350 varas de frente, o lo que pareciere, 
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y el largo que tienen las demás; y linda por una parte con tierras del dicho 

comprador, y por la otra con las que pareciere por los títulos [...].

 Essas informações foram recolhidas de Linajes Medievales de Jerez de la 
Frontera (Rafael Sanchez Saus; Alonso Riquelme de Guzman (1518-1577), 
Roberto Quevedo, inedito al 2003, “Alonso Riquelme de Guzman (1518-
1577)”, QUEVEDO, Roberto).

XIII-6.  Gabriel de Guzmán, religioso, nascido em 1569, em Ciudad Real, 
Guairá, Paraguai, e falecido em 1626, no Paraguai. Sacerdote 
franciscano com o nome de Gabriel de la Anunciación, tendo 
professado em 1590. Acompanhou Frei Alonso de San Buenaventura 
e Frei Luis Bolaños em suas campanhas missioneiras. Foi Guardião 
do convento de sua ordem em Buenos Aires em 1621. Esteve 
mais tarde em Concepción del Bermejo, desempenhando o cargo de 
Definidor e Prelado da casa seráfica na dita localidade. Tio-bisavô 
do sertanista Gabriel Ponce de Leon, explorador de Conceição do 
Mato Dentro. 

XIII-7.  Violante Ponce de Leon Guzman – que segue.

XIII-8.  Alonso Riquelme de Guzman, nascido por volta de 1571. Foi Al-
caide de Assunção, Paraguai, em 1629.

Bisavós de Gabriel Ponce de Leon, explorador de Conceição do Mato 
Dentro

XIII-1. Violante Ponce de Leon Guzman, nascida por volta de 1570, 
possivelmente, em Ciudad Real, Guairá, Paraguai. Fazemos notação 
de que o genealogista Lênio Richa a chama Violante de Gusman 
Ponce de Leon. Violante de Guzmán casou duas vezes com dois 
irmãos: o primeiro casamento, antes de 1585, época que teria 15 
anos de idade, com Martin de Contreras, natural de Ciudad Real, 
Guaira, Paraguai, e falecido entre 1585-1586, no Rio Tibajiba, 
Paraguai (dados, também, provenientes de Alonso Riquelme de 
Guzman (1518-1577), Roberto Quevedo, inédito al 2003, “Alonso 
Riquelme de Guzman (1518-1577)”, QUEVEDO, Roberto); o 
segundo casamento, entre 1607-1609, em cidade Real de Guayra, 
Paraguai, com o irmão do primeiro marido, Bernabé de Contreras, 
nascido cerca de 1570, em Ciudad Real, Guaira, Paraguai. Faz-se 
menção que Lênio Richa utiliza a forma aportuguesada: Contreiras. 
Este registro é feito aqui pela possibilidade de assim constar em 
outros documentos no Brasil, o que orienta a busca de informações 
sobre esses personagens nos arquivos brasileiros. Eram seus maridos 
filhos de Martin Fernandez de Contreras, natural de Granada, 
Espanha, que passou ao Rio da Prata e faleceu em Ciudad Real, 
Guaira, Paraguay. Casado com Ana Hermosilla, natural de Granada, 
Espanha, que acompanhou seu marido nessa jornada, e faleceu em 
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Ciudad Real, Guaira, Paraguai. O genealogista Lênio Richa 
entende que eram filhos de Pedro de Contreras e Bernarda 
de Zunega de Mendonça, esta filha de Francisco de Zunega e 
Valdez e sua mulher, Maria Manrique. No entanto, seguimos as 
anotações deixadas pelos linhagistas paraguaios. Netos paternos 
de Martin Fernandez de Contreras e de Maria Lopez, oriundos 
de Granada, Espanha — tataravós do sertanista Gabriel Ponce 
de Leon, explorador de Conceição do Mato Dentro. Relata-se, 
conforme Enciclopédia Carrafa, o seguinte:

Contreras. Esta noble familia, que, según muchos autores, cuenta con 
más de seiscientos años de antiguedad, tuvo su origen en un lugar llamado 
primeramente Cuevas Contrarias y después Contreras (cuyo nombre 
tomó), que hoy es villa, cercana a Lara de los Infantes y perteneciente 
al partido judicial de Salas de los Infantes, en la provincia de Burgos. 
En dicho lugar de Contreras mandó edificar una villa con fortaleza 
el Conde de Castilla Fernán González, que más tarde cedió a Fernán 
Sasa (hijo de la Infanta doña Jimena Fernández, hija a su vez del 
Infante Nuño Fernández), por cuyo motivo comenzó a llamarse desde 
entonces Fernán Sasa de Contreras. Este caballero acompañó al Conde 
Fernán González en la conquista de Segovia, donde fue heredado y 
donde fundó una casa de mucho lustre. De ella dimanaron las líneas 
que se establecieron después en Avila, Jaén (1), Córdoba (2), Burgos 
(3), Madrid (4) y otras villas y ciudades de España.

Netos maternos de Francisco de 
Zunega e Valdez e de Maria Manri-
que — tataravós do sertanista Gabriel 
Ponce de Leon, explorador de Con-
ceição do Mato Dentro.

Martin de Contreras, o pri-
meiro marido de Violante Ponce de 
Leon Guzman, foi Alferes, também, 
de acordo com Roberto Quevedo cuja 
referência já foi assinalada. 

Bernabé de Contreras (que é 
chamado por Lênio Richa por Barnabé 
de Contreras de Zunega), irmão do 
anterior e segundo marido de Violante 
Ponce de Leon Guzman, o que está 
em consonância com estudos de Silva 
Leme, em Genealogia Paulistana, 
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volume VII, cujo título é “Fernandes Povoadores”, capítulo 2º, exatamente 
na página 228. Quando da fundação da cidade de Santiago de Jerez (24 de 
março de 1593), no Paraguai, por Ruy Díaz de Guzmán (como está acima 
em XIII-4), logo em seguida, foram eleitos os alcaides (administradores) 
ordinários, o Capitão Bernabé de Contreras e Andrés Diaz, e como regedores 
o Capitão Pedro Hurtado de Mendoza, Domingo Machado, Juan de Alvear 
de Zúñiga e Francisco de Escobar; como Procurador Francisco Morínigo. 
Isso pode ser confirmado em Los Conquistadores del Rio de la Plata (citado 
anteriormente). Dois de seus filhos passaram à Capitania de São Vicente, no 
Brasil, porém, Bernabé e sua esposa não os acompanharam. 

Bernabé de Contreras e sua mulher Violante Ponce de Leon Guzman são pais de:

XIV-1. Gabriel Ponce de Leon, que passou ao Brasil. 

XIV-2. Bernabé de Contreras y Leon, que passou ao Brasil. 

XIV-3. Sebastião Contreras, sem mais notícias.

Genealogia dos Ponce de Leon – Brasil

Período Filipino e a colônia espanhola em São Paulo

Discorremos, agora, o período Filipino e a colônia espanhola em São 
Paulo, dando notícias sobre a morte ou desaparecimento do jovem Rei por-
tuguês D. Sebastião (1554-1578), que fora derrotado na batalha de Alcá-
cer-Quibir, quando se deu o fim da Dinastia de Aviz. Foi seu sucessor, seu 
tio Cardeal Henrique (1512-1580) de Portugal que tinha 66 anos. À morte 
deste último, em 31 de janeiro de 1580, seguiu-se uma crise na sucessão. 
Reivindicavam o trono três netos de D. Manuel I de Portugal: Catarina 
(1540-1614), infanta de Portugal, duquesa de Bragança; Antônio de Portu-
gal (1531-1595), Prior do Crato; e Filipe II (1527-1598), Rei da Espanha.

A maioria dos membros do Conselho de Governadores do Reino de 
Portugal apoiou Filipe de Espanha. Em desacordo com essa escolha, os ou-
tros dois pretendentes tomaram providências. O Prior do Crato, valendo-se 
do sentimento patriótico do povo português, recusa a aceitação de um mo-
narca estrangeiro. Segundo alguns historiadores, foi aclamado Rei de Por-
tugal, em 24 de julho 1580, pelo povo de Santarém. Com o título de D. 
Antonio I, reinou efetivamente durante um curto espaço de tempo. Outros 
estudiosos o caracterizam apenas como um pretendente na luta pelo trono. 

Um terço espanhol, comandado pelo III Duque de Alba, D. Fernando 
Pimentel marchou para Lisboa. Em 25 de agosto, travou a batalha de Al-
cântara, derrotando a força leal ao Prior do Crato. Filipe II de Espanha foi 
coroado como Filipe I de Portugal, em 1581, sendo reconhecido como rei 
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pelas cortes de Tomar, iniciando a Casa de Habsburgo portuguesa, a chama-
da Dinastia Filipina.

A unidade política estabelecida na Península Ibérica, entre 1580 e 
1640, com a união dinástica entre as monarquias de Portugal e Espanha, 
após a guerra da sucessão portuguesa, foi denominada pelos historiadores 
modernos por União Ibérica. Desta, também, fizeram parte as respectivas 
possessões coloniais, entre elas o Brasil que ficou sob o controle da monar-
quia espanhola durante a chamada Dinastia Filipina. 

Por um lado, a união foi prejudicial por causa das guerras travadas 
pelos Habsburgos, no entanto, por outro lado, os portugueses aproveita-
ram a união dinástica para contestar o Tratado de Tordesilhas, assinado em 
1494, que dividia as terras descobertas e por descobrir pelas duas Coroas 
fora da Europa. Estando as duas partes da América do Sul, antes dividida 
pelo Tratado de Tordesilhas, agora sob o domínio da União Ibérica, surgiu 
a possibilidade de expandir o território do Brasil para oeste. Foram realiza-
das diversas expedições ao interior tanto por ordem da Coroa, as chamadas 
“Entradas”, como por particulares, os “Bandeirantes”. Essas expedições ex-
ploratórias duravam anos em busca de riquezas minerais, sobretudo, a prata 
abundante na América Espanhola e no aprisionamento de indígenas para es-
cravização. Esta situação durou até a dissolução da União Ibérica, em 1640, 
quando Portugal restabeleceu a sua autoridade sobre parte dos territórios 
perdidos do Império Português, além de invocar o direito de uti possidetis 
jure para os territórios obtidos na América do Sul. 

Em 1580, foram organizadas as primeiras expedições dos Bandeirantes 
em São Paulo. Esta frente de expansão territorial para os “sertões” — palavra 
então usada para aludir ao interior — prolongou-se por todo o período da 
dominação espanhola.

A entrada de estrangeiros no Brasil era proibida pela Legislação 
portuguesa no período colonial. Portugal proibia, com muito rigor, a visita 
e permanência de estrangeiros em suas colônias, mas isso não impediu que 
chegassem espanhóis entre 1580 e 1640 quando as duas Coroas estiveram 
unidas. Também, entraram italianos e judeus (originários, sobretudo, da 
Península Ibérica). Temos notícias de outros vários estrangeiros como, por 
exemplo, franceses, flamengos e ingleses. Os espanhóis eram mais numerosos 
e quase sempre não eram considerados estrangeiros.

Valdez. Chega ao Rio de Janeiro, em 23 de março de 1582, a esquadra 
espanhola sob o comando de Dom Diogo Flores Valdez, enviada por D. 
Felipe II, Rei da Espanha e Portugal, para colonizar o estreito de Magalhães 
e combater as incursões dos corsários ingleses no Pacífico. Integravam-na 
17 navios com cerca de 2.000 pessoas. Permaneceram na cidade até 02 de 

“Agora sob o domínio 
da União Ibérica, 

surgiu a possibilidade 
de expandir o território 

do Brasil para oeste. 
Foram realizadas 
diversas expedições 

ao interior tanto por 
ordem da Coroa, as 

chamadas “Entradas”, 
como por particulares, os 

“Bandeirantes.”
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outubro de 1582. No Rio de Janeiro, desembarcaram muitos espanhóis e 
uma boa parte morreu em consequência de uma peste que assolou a esqua-
dra (talvez escorbuto). Foram enterrados em uma ermida de Nossa Senhora.  
Outros, por medo de serem infectados, fugiram da Armada sertão adentro. 

Sobre Valdez, diz-se o seguinte:

Diego Flores de Valdés, Dom, nascido em 1542 e falecido cerca de 1600.  
Filho de Rodrigo Flores de Valdes, neto de Ricardo Flores, de Valdes — 
este teve consentimento real para usar o nome Valdés. Bisneto de Antonio 
Flores, natural de Sevilha e falecido em 12 de julho de 1512. Formou-se em 
Direito civil e canônico e muito jovem tornou-se notário do rei. Sua esposa 
morreu no parto do filho Ricardo. Dom Diego Flores de Valdés foi casado 
com Isabela de Guzmán.

Entre os espanhóis que aportaram no Rio de Janeiro, alguns depois 
estabelecidos em São Vicente, são citados: 

Escalante. Francisco Escalante, carpinteiro espanhol. Acompanhando a ex-
pedição espanhola de Dom Diogo Flôres Valdez, chegou ao Rio de Janeiro 
em 1582. Permaneceu no Brasil. Em 1631, vivia na Bahia.

Gamboa. Pedro Sarmiento de Gamboa, Capitão da Armada espanhola de 
Dom Diogo Flôres Valdez, chegou ao Rio de Janeiro em 1582. Durante 
período no Rio, residiu próximo à praia, perto do porto, mandando construir 
muitas choupanas, feitas de folhas de palmeira, em redor de seus aposentos.  

Conquero. Gaspar Conquero, fidalgo da Casa Real, natural de Triana, 
piloto do navio São Nicolau, da Armada de D. Diogo Flores de Valdés. 
Estabelecido em Santos, no período Filipini, casou-se antes de 1590. Tinha 
negócios com Afonso Sardinha. Em 1597, já morava em São Paulo. Em 
1599, foi eleito Vereador e foi avaliador no inventário de Maria Gonçalves. 
Em 1607, teve provisão de Capitão-mor Locotenente e voltou a morar em 
Santos. Em 1611, levantou o pelourinho em Mogi das Cruzes. Consta que 
deixou descendência em Santos, espalhando-se depois por Santa Catarina. 

Bonilha. Francisco Martins Bonilha, natural de Castela, cunhado do General 
Valdez, em cuja Armada veio a Santos, foi outro espanhol que permaneceu 
na capitania em companhia da esposa Antonia Gonçalves, natural de Sevilha 
e falecida na Vila de São Paulo em 1616. Antonia Gonzalez era irmã do 
General Diogo Flores de Valdés ou Bardez. Testou, em 12 de novembro 
de 1613, na Vila de São Paulo. Fixando-se em São Paulo, ocupou cargos 
no governo e participou da Entrada de Jerônimo Leitão, em 1585, contra 
os índios de Paranaguá. Em 1588, pediu licença para corte de carne, com 
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o patrício André Casado; e, em 1599, contratou o mesmo serviço. Foi 
Almotacel em 1591 e 1594 e Procurador do Conselho em 1593. Ainda vivia 
em 1603. Assim relata Silva Leme, em Genealogia Paulistana, às páginas 258 
a 288, do volume VII, capítulo 2º:

Esta família tem a sua nobreza provada, como consta dos autos processados 

no cartório de órfãos de São Paulo, em que Maria Martins, f.ª natural do 

capitão João Martins Bonilha § 2º do Cap. 2º adiante, provou ser havida 

antes do casamento de seu pai e antes que ele gozasse da qualidade da 

nobreza, que datava de pouco tempo antes de 1658; pelo que requeria ser 

admitida à herança de seu pai com os f.ºs legítimos, e sua pretensão foi 

julgada favoravelmente por sentença no dito ano de 1658. Teve Francisco 

Martins Bonilha os 5 f.ºs seguintes: Cap. 1.º Tomé Martins Bonilha. Cap. 

2.º André Martins Bonilha. Cap. 3º Joana de Castilho. Cap. 4º Isabel 

Rodrigues. Cap. 5º Maria Gonçalves Martins.

Bueno. Bartolomeu Bueno, de Ribeira, sevilhano, fundador da importante 
e tradicional Família Bueno, em São Paulo. Também era um dos integrantes 
da tripulação da Armada de Dom Diogo Flôres Valdez. É importante que 
digamos que Pedro Taques discorda sobre a época da chegada de Bartolo-
meu Bueno a São Paulo. Escreve que “Teve princípio esta família em Barto-
lomeu Bueno de Ribeira (natural de Sevilha) que veio à (sic) São Paulo em 
1571 com seu pai Francisco Ramires de Pórros, e casou-se com Maria Pires 
f.ª de Salvador Pires e de Mecia Fernandes (ou Mecia-ussú).”. O genealogis-
ta Silva Leme, na obra Genealogia Paulistana, mantém essa versão de Taques, 
o que pode ser verificado no título “Buenos da Ribeira”, constante da parte 
1, do volume I, exatamente às páginas 418 a 460.

Em 1583, o corsário inglês Edward Fenton atacou Santos. O Almi-
rante Valdez partiu para Santos a fim de combater o inimigo. Na partida 
repentina, deixou alguns daqueles espanhóis doentes no Rio de Janeiro. De-
pois de vencido o inglês Fenton, o Almirante Valdez deixou, em Santos, uma 
centena de soldados da sua frota para fortificar a embocadura do estuário 
onde estava o porto da Capitania de São Vicente. Algumas dezenas desses 
marujos espanhóis acabaram por radicar-se em São Vicente e adjacências, 
entre eles, o famoso sevilhano Bartolomeu Bueno, carpinteiro naval que, 
posteriormente, passou a São Paulo, tendo aí se casado com Maria Pires, 
filha de Mécia Açu e neta de Piquerobi, chefe indígena da aldeia de Ururaí, 
hoje, São Miguel Paulista. Foi Inspetor das obras da Matriz de São Paulo e 
pai dos bandeirantes Jerônimo Bueno e Amador Bueno. 
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Data de 1585 a primeira grande Bandeira para captura e escravização 
de índios no sertão dos Carijós, luta que levaria à ocupação gradativa 
do interior do Brasil e ao alargamento da faixa litorânea ocupada pelos 
portugueses no início do século XVI.  No mesmo ano de 1585, Bartolomeu 
Bueno já era um dos homens bons da vila, exercendo o cargo de Aferidor 
(em 1588), de Almotacel (em 1591) e de Vereador (em 1616). Um dos 
seus filhos, Amador Bueno de Ribeira, Capitão-mor e Ouvidor da Capitania 
de S. Vicente, cargo que ocupou em 1627, foi o principal personagem 
do conhecido episódio ocorrido em São Paulo quando da restauração 
portuguesa em 1640. Ainda que certas dúvidas sobre os fatos que cercaram 
a Aclamação fossem levantadas por alguns historiadores, Amador Bueno foi 
aclamado rei, em São Paulo, em 1641, por seus genros castelhanos e pelo 
poderoso partido formado de influentes e ricos castelhanos descontentes 
com o restabelecimento do trono luso.

Em virtude desses acontecimentos, é possível perceber a existência de 
poderoso núcleo espanhol estabelecido em São Paulo, famílias abastadas, 
ocupando importantes postos da administração local, e alguns de origem afi-
dalgados que trocaram seus lugares de origem, seja na Espanha ou na Améri-
ca Espanhola, para viver no “Brasil Espanhol”. Sobre os acontecimentos e a 
importância dos castelhanos, mesclados com as importantes famílias de São 
Paulo, escreve, em 1862, o Padre Antonio Bernardino de Souza:

Durante o domínio dos Philippes haviam-se estabelecido no Brazil, 

principalmente e nas capitanias meridionais, alguns castelhanos, que por 

seu caracter activo e emprhendedor souberam adquirir certa importância, 

augmentada pela circumstancia de estar então a nossa pátria submetida 

ao scepto dos fanáticos herdeiros de Carlos V.

Relacionados com as principaes damilias da terra e estreitamente ligados 

entre si, formaram os castelhanos um status in stato, aos quaes foi certamente 

desagradável a noticia que de Portugal e suas possessões ultramarina 

reassumiram a própria autonimia. Baldos de meios para frustarem a obra 

da ressurreição lusitana, pnesaram no modo de crear-lhe aquelles óbices que 

em seu poder estivessem.

Um destes consistia em subtrahir a riquíssima capitania de S. Vicente ao 

poderio da casa de Bragança erigindo ahi um phantasma de reino, quem 

em breve teria de sucumbir aos golpes dos hespanhoes das ribas do Prata e 

do Paraguay.

“Data de 1585 a 
primeira grande 
Bandeira para 

captura e escravização 
de índios no sertão 
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gradativa do interior 
do Brasil [...]” 
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Eis os nomes dos chefes dessa conjuração, conforme achamos no precioso 

manuscripto de Pedro Taques, que de seguro guia nos vae servindo. Eram 

eles os irmãos Rendons, dois dos quaes (D. João e D. Francisco) haviam 

esposado filhas de Amador Bueno, D. Francisco de Lemos, seus dois filhos D. 

Balthazar e D. Jerônimo, D. Gabriel Ponce de Lion, D. Bartholomeu de 

Torales e seus filhos, D. André de Laniga e seus irmãos D. Bartholomeu de 

Contreras e D. João de Espínola.

A estes varões, recomendáveis pela nobreza de sangue, abundancia de 

cabedais e animo resaoluto, se juntavam outros de menor importância, que, 

sob a sua direção e conforme um só plano, trabalhavam.

Por demais conhecedores do caracter paulistano encobriram artificiosamente 

sua trama, ocultaram a importância da capitania, seus meios de defesa, a 

coragem de seus filhos, e o nenhum preito por eles ainda feito com a casa de 

Bragança, buscarão soprar em seus ânimos os sentrimentos de altivez e de 

sobranceiria, tão naturaes em homens que principalmente comsigo estavam 

habituados a contar, e que aos reis haviam dado muito mais do que deles 

recebidos.  

Deslumbrada a grande maioria da populção com falazes promessas, 

cumpria pensar no modo de dar estabilidade à obra, até que chegasse ella 

ao seu derradeiro e suspirado período. Importava achar um chefe assás 

prestigioso para imôr respeito à arraia miúda, bastante rico para fazer face 

as subidas despesas que a representação da comedia pollitica acarretaria.

Um só homem reunia em si todos esses predicados, e era ele Amador Bueno 

da Ribeira. 

 
Silva Leme, em sua Genealogia Paulistana, assim como Pedro Taques, 

em sua Nobiliarchia Paulistana, registram alguns destes ricos e influentes 
castelhanos que apoiaram a Aclamação de Amador Bueno:

Amador Bueno de Ribeira, capitão-mor e ouvidor da capitania de S. 

Vicente, cargo que ocupou em 1627, foi aclamado rei em São Paulo em 

1641 pelo poderoso partido formado de influentes e ricos castelhanos, como 

foram os três irmãos Rendons da cidade de Coria; dom Francisco de Lemos, 

da cidade de Orens; dom Gabriel Ponce de Leon, natural de Guayra; dom 

“[...] é possível 
perceber a existência 
de poderoso núcleo 

espanhol estabelecido 
em São Paulo, famílias 
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administração local.” 
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Bartolomeu de Torales, de Vila Rica de Paraguai; dom André de Zunega 

e seu irmão dom Bartolomeu de Contreras y Torales; dom João de Espinola 

Gusmão, da província do Paraguai, e outros que subscreveram o termo de 

aclamação em 1641. 

Tratemos, isoladamente, de cada uma dessas famílias de origem espa-
nhola, estabelecidas em São Paulo, e que apoiaram a Aclamação de Amador 
Bueno:

1. Os irmãos Rendons, Juan e Francisco Rendón de Quevedo y Luna, na-
turais de Coria

Rendon. Segundo escreveu Pedro Taques, a ilustre Família de Rendons, 
Quebedos, Lunas, Alarcões, Cabeças de Vaca (que por varonia são Sar-
mentos) da Capitania de São Paulo e da de S. Sebastião do Rio de 
Janeiro, traz a sua propagação da cidade de Coria no Reino de Leão, 
em Espanha, de onde eram naturais os Rendons, filhos do fidalgo Dom 
Pedro Mateus Rendon, que foi regedor das justiças na Vila de Ocanha, 
e de Madalena Clemente de Alarcão Cabeça de Vaca, que se passaram 
ao Brasil seguindo o real serviço na Armada que veio à Bahia de Todos 
os Santos com o General Dom Fradique de Toledo Ozorio, Marquês 
de Uvaldeça, em 1625, para libertar a Bahia que estava em poder dos 
holandeses. 

Os Rendons, que nessa Armada de Castela vieram com outros fidalgos 
para o feito mencionado, foram três, aos quais se reuniu mais tarde, em 
1640, um 4º irmão, que foi Dom José Rendon. Efetivamente, libertaram 
a Bahia e, acabada a guerra, ficaram no real serviço e passaram a São 
Paulo. Consoante Silva Leme, foram eles: 

1.1	 Dom João Mateus Rendon de Quebedo, natural da cidade de 
Cória, Espanha. Veio fazer assento na cidade de São Paulo onde se 
casou pela primeira vez, em 1631, com Maria Bueno de Ribeiro, 
filha do Capitão-mor Amador Bueno, o Aclamado, e de Bernarda 
Luiz; casou-se pela segunda vez, em 1653, com Catarina de Góis, 
viúva do Capitão Valentim Pedroso de Barros, sem geração desta, 
porém, teve filhos pelo inventário da 1ª em 1646 (Cartório de 
Ofício de São Paulo). 

1.2  Dom Francisco Rendon de Quebedo e Luna, fidalgo, natural da 
cidade de Cória, Espanha. Veio para o Brasil com o General Dom 

“Amador Bueno de 
Ribeira, capitão-mor e 
ouvidor da Capitania 
de S. Vicente, cargo 

que ocupou em 1627, 
foi aclamado rei em 
São Paulo em 1641 
pelo poderoso partido 

formado de influentes e 
ricos castelhanos.”
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Fradique de Toledo Osório, em 1625, para retomar a Bahia do po-
der dos holandeses. Ao fim da guerra contra os holandeses, passou 
a São Paulo com seus irmãos e onde se casou com Ana de Ribeira, 
também filha do Capitão-mor Amador Bueno, o Aclamado, e de 
Bernarda Luiz. Exerceu vários cargos no governo local. Também, 
conhecia a região de Guairá de onde vieram os Ponce de Leon 
(Ciudad Real), pois lá esteve em 1628, na poderosa Bandeira de 
Raposo Tavares em companhia de alguns cunhados seus. Foi Juiz 
de Órfãos e proprietário em São Paulo onde sempre teve as rédeas 
do governo da república e da milícia. Ser proprietário, naquela 
época, marca a importância do indivíduo, o seu status social. Pelo 
seu grande respeito, atividade e zelo do Real serviço, foi encarrega-
do para levantar, em São Paulo, companhias de picas espanholas, 
com 40 escudos de soldo por mês aos capitães, para restauração de 
Pernambuco e Armada que, na Bahia, preparava o Conde da Torre 
para passar com ele contra os holandeses. Dom Francisco Rendon, 
depois de residir por muitos anos em São Paulo, passou a morar 
na ilha Grande, de Angra dos Reis, onde, em 1665, requereu uma 
sesmaria que lhe foi concedida, atentos os seus serviços.

1.3 Dom José Rendon de Quebedo, segundo escreveu Pedro Taques, 
veio de Madri ao Brasil em 1640 e fez seu assento no Rio de Ja-
neiro onde, em 1651, tinha terras em Juriahi e pediu outras nas 
serras de Jerecinó e Marapicu que lhe foram concedidas pelo Ca-
pitão-mor João Blau, Locotenente de Condessa de Vimiero Dona 
Mariana de Souza Guerra, denotaria da Capitania de S. Vicente e 
São Paulo.  Casou no Rio de Janeiro com Suzana Peixoto, que era 
viúva, senhora do engenho chamado de Fumaça de Irajá, que o 
trocou por outro que possuía em Itacuruçá o Governador Salva-
dor Corrêa de Sá e Benevides.

1.4 Dom Pedro Mateus Rendon Cabeça de Vaca. Segundo escreveu 
Pedro Taques: “Também se achou na Bahia de Todos os Santos, 
e acabada a guerra contra os holandeses passou a São Paulo com 
seus irmãos. Não casou este fidalgo; ou se recolheu ao Reino de 
Castela, ou faleceu solteiro”. 

2. Dom Francisco de Lemos, da cidade de Orens, um dos signatários da 
Aclamação de Amador Bueno 

Lemos. Dom Francisco de Lemos, natural de Castela, que com seus dois 
filhos, citados abaixo, assinou o ato solene da Aclamação de Amador 
Bueno de Ribeira em 1641. Era filho de Francisco de Lemos e de Maria 
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Soares. Conhecia a região de Guairá de onde vieram os Ponce de Leon 
(Ciudad Real), pois lá esteve, em 1628, na poderosa Bandeira de Raposo 
Tavares. Em 1674, recebia Carta Real de agradecimento pelas Entradas 
que havia efetuado na pesquisa de minas de metais preciosos. O que é 
lido no Dicionário de Bandeirantes e Sertanistas do Brasil, de Carvalho 
Franco, à página 221. Foi casado com Isabel de Morais, filha de Baltazar 
de Morais de Antas, o Moço, e de Inês Rodrigues. Por falecimento de 
Isabel de Morais, em 1630, passou a segundas núpcias com Catarina de 
Siqueira, filha de Lourenço de Siqueira Mendonça.

2-1 Baltazar de Lemos e Morais, um dos signatários da Aclamação de 
Amador Bueno. Casou-se com Maria Bueno de Camargo, filha de 
Bartolomeu Bueno e de Mariana de Camargo. 

2-2 Jerônimo de Lemos e Morais, um dos signatários da Aclamação de 
Amador Bueno.  

3. Dom Gabriel Ponce de Leon, natural de Guayra, um dos signatários da 
Aclamação de Amador Bueno. Segue em “Os Ponce de Leon no Brasil”. 

4. Dom Bartolomeu de Torales, de Vila Rica de Paraguai, um dos signa-
tários da Aclamação de Amador Bueno. Aparentado com Dom Gabriel 
Ponce de Leon – citado acima, nº 3. Sua genealogia segue no próximo 
capítulo. 

5. Dom André de Zunega, um dos signatários da Aclamação de Amador 
Bueno. Teria assinado o termo de Aclamação a pedido do pai e em acor-
do com o grupo familiar e com os fidalgos de outros grupos, pois era 
um jovem com cerca de 17 anos. Mais um membro da família de Dom 
Gabriel Ponce de Leon – citado acima, n.º 3. Sua genealogia segue, 
também, no capítulo seguinte.

6. Dom Bartolomeu de Contreras y Torales, irmão do anterior, um dos 
signatários da Aclamação de Amador Bueno. Também teria assinado 
a pedido da família e reforçando o grupo de fidalgos castelhanos que 
atuavam em São Paulo, pois era um jovem com cerca de 16 anos. Mais 
um membro da família de Dom Gabriel Ponce de Leon, citado acima, 
nº 3. Sua genealogia segue no capítulo 2, intitulado “Os Ponce de Leon 
no Brasil”. 

“Dom Bartolomeu de 
Contreras y Torales, 
[...]. Também teria 
assinado a pedido da 
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castelhanos que 
atuavam em São Paulo, 

[...]”
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7. Dom João de Espinola Gusmão, da Província do Paraguai, um dos sig-
natários da Aclamação de Amador Bueno. Sobrinho de Gabriel Ponce 
de Leon (item 3).  Segue no capítulo adiante.

E outros que subscreveram o termo de Aclamação em 1641. Con-
soante Silva Leme, em obra anteriormente citada, mas, em específico, no 
volume I, em “Buenos”, capítulo 1º, à página 419:

Amador Bueno não só recusou essa honra, que queriam conferir-lhe, mas 

ainda, com a espada desembainhada, deu vivas, como leal vassalo, a dom João 

IV rei de Portugal, em quem restaurou-se (sic) a monarquia portuguesa, 

depois de 60 anos de sujeição ao domínio dos reis de Castela. Por este ato e 

por outros serviços que prestou à pátria, legou um nome imorredouro à seus 

descendentes e recebeu carta de el-rei agradecendo esse ato de lealdade. Foi 

casado com Bernarda Luiz f.ª de Domingos Luiz (o Carvoeiro), cavaleiro 

professo da ordem de Cristo e de Ana Camacho.

Naquele ano de 1640, além das já citadas famílias, outros importantes 
grupos de origem espanhola já se encontravam estabelecidos em São Paulo. 
Não se sabe se algum dos seus integrantes assinou o termo de Aclamação, 
mas cabe registrar, aqui, estas famílias para que se possa ter uma ideia do 
cenário encontrado pelos Ponce de Leon quando vieram para São Paulo. 

Carassa. Os Carassa, de origem de Castela, já se encontravam em São Paulo 
em 1625. Procedem de Pero de Carassa, nascido por volta de 1600 e natural 
da Vila de Crasto Urdiales, do Reino de Castela, a Velha, filho de Pero de 
Carassa, o Velho, e de sua mulher Catharina de Garay. Pero de Carassa, o 
Novo, faleceu em 1652, deixou testamento feito na Vila de São Paulo em 
que declarou a sua filiação e ser natural da Vila de Crasto, Reino de Castela. 
O inventário correu em 06 de dezembro de 1653. Foi casado, em São Paulo, 
por volta de 1625, com Margarida Rodrigues, nascida por volta de 1600, na 
Vila de São Paulo, onde faleceu em 1634. Filha de Antonio Rodrigues e de 
Joana de Castilho, sendo esta filha de Francisco Martins Bonilha, natural de 
Castela, e de Antonia Gonzalez, irmão do General Diego de Florez Valdez.

Camargo. A Família Camargo teve princípio em Jusepe Ortiz de Camargo, 
nascido por volta de 1586, em Castrogeriz, Província de Burgos, Reino de 
Castela, Espanha (conforme a genealogia de Luis Felipe Moraes Rossetto). 
Faleceu, em 1619, em Vila de Piratininga, São Paulo (SCHMIDT, 1998, 
p. 44). Veio a São Paulo na última parte do século XVI, filho de Francisco 
de Camargo, nascido em 1546, em Castela; casado em 1571, com Gabriela 
Ortiz, nascida em 1550, em Castela; neto paterno de Luiz Dias de Camargo, 

“Naquele ano de 
1640, além das já 
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nascido cerca de 1520, em Sevilha, Andaluzia (Espanha), e de Beatriz de la Peña. 
Segundo as investigações feitas pelo Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, que se 
ligou por seu casamento a essa família, era ela oriunda de Sevilha e descendente 
do célebre navegante espanhol Afonso de Camargo que, em 1539, empreendeu 
ir ao Perú pelo estreito (hoje) de Magalhães; após terriveis peripécias e perdas 
consideráveis, Afonso de Camargo chegou a ganhar o porto de Arequipa com 
as suas três naus (Ensaio Biográfico do Dr. Ricardo pelo Dr. Estevam Leão 
Bourroul).

A ascendência de José Ortiz de Camargo nós a encontramos no antigo 
manuscrito já mencionado, à página 45, desse volume 1º, que existe em poder 
do distinto cavalheiro Sr. Abilio Soares, e que lhe chegou à mão, transmitido de 
pais a filhos pelos antepassados de sua falecida esposa (SILVA LEME, op. cit., 
v. 1, p. 178). 

Em São Paulo, casou Jusepe de Camargo com Leonor Domingues, nasci-
da em 1590, em São Paulo de Piratininga (São Paulo), e falecida com testamen-
to, em 11 de novembro de 1630, na mesma vila no estado de viúva de seu mari-
do, filha de Domingos Luiz, o Carvoeiro, cavaleiro fidalgo, e de Ana Camacho.  

Foi Jusepe de Camargo concunhado de Amador Bueno da Ribeira, o 
Aclamado. Teria, certamente, assinado o termo da Aclamação de Amador Bue-
no, no entanto, já era falecido nessa ocasião. Não temos notícias de que algum 
de seus filhos tenha assinado o termo da Aclamação. Foi pessoa de autoridade 
e respeito em São Paulo onde ocupou o cargo de Juiz Ordinário em 1611; e 
seus descendentes, conservando o prestígio de seu progenitor, disputaram por 
muitos anos as rédeas do governo, tendo como competidora a não menos nobre 
e poderosa família dos Pires, de acordo com a mesma citada fonte acima.

Calhamares. Alonso Peres Calhamares, natural de Assunção do Paraguai, fez a 
travessia por terra a São Paulo, tendo aí falecido em 1628. Foi Juiz Ordinário 
e de Órfãos pela ordenação, em 1607, em São Paulo. Em São Paulo, casou-se 
com Maria Afonso, filha de Gaspar Afonso e de Madalena Afonso. Faleceu 
Maria Afonso em avançada idade, em 1662, com testamento em São Paulo. 
Deixaram geração (SILVA LEME, op. cit., v. 1, p. 12). Alonso já era falecido 
por ocasião do evento da Aclamação de Amador Bueno. Não há notícias de que 
seus filhos tivessem participado.

Lara. Foi progenitor dessa família, em São Paulo, Dom Diogo de Lara, natural 
de Zamôra, Reino de Castela, que, vindo a São Paulo nos primeiros anos do 
século XVII, aqui se casou, por volta de 1610, com Madalena Fernandes de 
Morais, filha de Pedro de Morais de Antas e de Leonor Pedroso. Faleceu Dom 
Diogo de Lara, em 1665, em São Paulo e teve (Cartório de Ofício de São Pau-
lo). Ainda não há notícias da participação de Diogo de Lara ou de algum dos 
seus filhos na Aclamação de Amador Bueno.

Godoy. Teve começo essa família em Baltazar de Godoy, natural de Albuquerque, 
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Castela, onde nasceu em 1561. Veio a São Paulo, com cerca de 30 anos, 
em tempo do domínio de Castela no Brasil. Durante muitos anos foi da 
governança da terra. Vereador em 1597, 1600, 1609, 1613, 1617, 1628 etc. 
Em 1603, quando um grupo de paraguaios fez o caminho para São Paulo 
e quatro soldados incumbidos de estabelecer relações comerciais, ter-se-ia 
disposto a casar uma das suas filhas com Francisco Benitez, filho do Capitão 
Alonso Benitez, Tenente da Vila Rica. Em 1623, foi provido no ofício de 
Juiz de Órfãos. Aqui se casou, por volta de 1605, com Paula Moreira, filha 
do Capitão-mor e Governador Jorge Moreira, natural do Rio Tinto, Porto, e 
de Isabel Velho. Ainda não há notícias da participação de Baltazar de Godoy 
ou de algum dos seus filhos na Aclamação de Amador Bueno.

Amores. Família que passou a São Paulo, por Domingos de Amores, natural 
de Castela. Deixou geração em Santos, proveniente do seu casamento, por 
volta de 1623, com Antonia de Siqueira de Mendonça, filha de Antonio de 
Siqueira e de Victoria Pinto. Ainda não há notícias da participação de Do-
mingos de Amores ou de algum dos seus filhos na Aclamação de Amador 
Bueno.

Santa Maria. Família que procede de João de Santa Maria, natural de Cas-
tela, que veio ao Brasil como Secretário de Dom Francisco de Souza, Go-
vernador das capitanias do Sul em 1609. Exerceu cargos na câmara da vila e 
fez Entradas ao sertão com Dom Francisco de Souza, com Luiz Dias Leme, 
em 1635, e com Fernão Dias Paes, em 1638. Faleceu pouco depois da Acla-
mação de Amador Bueno. Deixou geração do seu casamento com Filipa do 
Prado. A filha Mariana do Prado, em 1630, já estava casada com o Capitão 
Fernão de Camargo, o Tigre de Alcunha, filho do castelhano Jusepe Ortiz 
de Camargo. 

Requeixo de Peralta. Silva Leme, tomando como base Pedro Taques, regis-
tra o nome de Antonia Requeixo de Peralta, natural de Castela, e que veio 
para São Paulo, na Armada de Dom Diogo Flores de Baldez a S. Vicente, em 
companhia de seu marido, Estevão Raposo, natural de Beja, Portugal, que 
foi o tronco da família deste apelido em São Paulo. Faz-se propício acrescen-
tar citação de Américo de Moura sobre essa linhagem: 

Pedro Taques em sua Nobiliarquia Paulistana menciona um 1º casamento 

de Antonio Raposo com Antolina Requeixo de Peralta, natural de Castela, 

com quem veio de Portugal, e diz descender desse 1º casamento a f.ª 

Antonia Requeixo de Peralta, que casou em Santos com Gaspar Fernandes 

Palha, natural da cidade de Funchal, descendente de Ruy Vaz de Almada, 

a quem o rei concedeu o apelido Palha com as armas. Foi Gaspar Fernandes 

do governo da vila de Santos, e ocupou o cargo de provedor dos órfãos, dos 

defuntos e ausentes, das capelas e resíduos da capitania de S. Vicente e 
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São Paulo, e teve q. d. o f.º Capitão Gaspar Picam, natural de Santos, 

que passou a morar na ilha de S. Sebastião onde casou com Catarina de 

Oliveira fª de Francisco de Escobar Ortiz e de Inês de Oliveira Cotrim. 

Américo de Moura, em Os povoadores do campo de Piratininga, escreve que 
Pedro Taques confundiu Estevão Raposo (Bocarro), casado com Antonia ou 
Antolina Equeixo de Peralta, com seu irmão Antonio Raposo, armado cava-
leiro em 1601, por Dom Francisco de Souza, Governador Geral do Brasil, 
por decreto do Rei Dom Filipe, em prêmio de relevantes serviços prestados 
à Coroa. Este se casou, em São Paulo, com Isabel de Góis e, ali, faleceu com 
testamento em 1633.

Saavedra. Esta família teve princípio (na região de São Paulo) em Francisco 
de Saavedra, natural de Castela, que foi pessoa de consideração e respeito 
em São Paulo; casou-se, por volta de 1596, com Maria Moreira, filha de 
Jorge Moreira, natural do Rio Tinto, que foi Capitão-mor Governador da 
Capitania de S. Vicente, e de sua mulher Isabel Velho. Ainda não há notícias 
da participação de Francisco de Saavedra ou de algum dos seus filhos na 
Aclamação de Amador Bueno.

Quadros. Teve começo esta família em São Paulo em Bernardo de Quadros, 
natural de Sevilha, Reino de Espanha, de nobre ascendência, e faleceu com 
testamento em 1642 (Cartório de Ofício de São Paulo). Veio para o Brasil 
aos 26 anos, cerca de 1591 (período Filipino), sendo nomeado escrivão da 
almotaçaria no Rio de Janeiro. Passou para São Paulo, onde já estava em 
1597. Ocupou, em São Paulo, os cargos de Provedor e Administrador das 
minas e o de Juiz de Órfãos em 1599. Em 1600, foi nomeado Juiz de Ór-
fãos. Casou-se, em São Paulo, com Cecília Ribeiro, natural do Porto, falecida 
com testamento, em São Paulo, em 1667, filha de Estevão Ribeiro Bayão 
Parente, natural da cidade de Beja, e de Madalena Fernandes Feijó de Madu-
reira, natural do Porto. Sobre isso, ler o volume IV, em específico, o título 
“Quadros”, da Genealogia Paulistana, de Silva Leme. Ainda não há notícias 
da participação da família Quadros na Aclamação de Amador Bueno.

Arias de Aguirre. Arias de Aguirre. Registra-se, em São Paulo, os dois 
irmãos Pedro e Diogo Arias de Aguirre, naturais de Portugal, e filhos do es-
panhol João Martins de Aguirre que, passando para Portugal, o rei o tomou 
por fidalgo de sua casa; tirou brasão de armas em 23 de dezembro de 1577. 
João Martins de Aguirre casou-se, em Lisboa, com Isabel de Araújo Barros, 
filha de Duarte de Barros de Araújo e, ali, teve aqueles dois filhos. Era filho 
de Diogo Fernandes Martinez, casado com Isabel Rodrigues de Ribeira, na 
cidade de Mogosio da Nova Espanha. Ainda não há notícias da participação 
da família Aguirre na Aclamação de Amador Bueno.

Aragonez. Registra-se com este apelido Pedro Fernandes Aragonez, natural 
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da cidade de Málaga, Província da Andaluzia. Em 1670, fez uma Entrada no 
sertão junto com Henrique da Cunha Lobo. Casou-se, por volta de 1629, 
com Catarina de Almeida, filha de Miguel de Almeida de Miranda, natural 
de Cascais e de Maria do Prado. Não deixou geração. Ainda não há notícias 
da participação da família Aragonez na Aclamação de Amador Bueno.

Escuderos. Procedente de André Escuderos (Escudeiro segundo Franco de 
Carvalho). Parece ser castelhano. Estabeleceu-se em São Paulo com corte de 
carne. Foi Almotacel, em 1594 e 1598, embora analfabeto. Em companhia 
de Jaques Félix, obteve chãos no caminho de Ibirapuera em 1598. Esteve, 
nos anos de 1602 e 1603, no sertão, na Bandeira de Nicolau Barreto. Em 
1615, ainda vivia em sua fazenda na Borda do Campo. Com geração. Ainda 
não há notícias da participação de seus filhos na Aclamação de Amador 
Bueno.

Burgos. Procedente de André de Burgos que se supõe que fosse castelhano. 
Já se encontrava estabelecido, em São Paulo, em 1574 — antes da formação 
da União Ibérica. Tinha fazenda da banda de Ibirapuera. Faleceu e foi 
inventariado em 1603. Teve geração do seu casamento com Maria Rodrigues.

Ordonho. Família estabelecida em São Paulo para onde passou Gaspar Or-
donho, natural de Castela, e primeiro povoador da Conceição de Itanhaém. 
Foi pai de Diodo Gonçalves Ordonho, casado com Ana Lopes, filha de Cris-
tovão Gonçalves. Deste último casal, nasceu Gaspar Gonçalves Ordonho, 
nascido cerca de 1598, casado com Ana Moreira, nascida por volta de 1600 
e falecida em 1692, com testamento em São Paulo, filha de Maria Gomes 
Moreira, já casada, em 1599, com o Alferes Jorge João, natural de Portugal. 
Deste último casal, nasceram 12 filhos. Diz Pedro Taques ser Diogo Gonçal-
ves Ordonho filho de João Rodrigues Castelhanos. Porém, um manuscrito 
do princípio do século XVIII, contendo a genealogia dos Moreiras, diz ser 
filho de Gaspar Ordonho, como ficou escrito.

Barros Fajardo. Família estabelecida em São Paulo, procedente de Jorge 
de Barros Fajardo, natural de Pontevedra, na Galiza. Filho de Belchior de 
Barros e de Catarina Vaz.  Passou a São Paulo, no período Filipino, tomando 
parte na Entrada de Jorge Corrêa, em 1594, aos índios de Mogi; e, com Ni-
colau Barreto foi, em 1602, ao Guairá onde combateu os índios Temiminós 
dos quais trouxe muitos prisioneiros. Foi Procurador do Conselho em 1602 
e 1611. Participou da Bandeira de Domingos Rodrigues. Faleceu, em 1615, 
em São Paulo. Casou em São Paulo, por volta de 1595, com Ana Maciel. 
Deixou cinco herdeiros. Não há notícias da participação da família na Acla-
mação de Amador Bueno.

Candia. Supõe-se família paraguaia, descendente de Jorge ou de Miguel de 
Candia, para onde passaram com o conquistador Cabeza de Vaca, o mesmo 
que levou para o Paraguai o primeiro representante da família Ponce de 
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Léeon (ver item XII-1., da Genealogia dos Ponce de Leon, Descendência de 
Alonso Riquelme de Guzmán Ponce de Leon, elencada acima). Estiveram 
também exercendo cargos na Ciudad Real de Guayrá. Para São Paulo passou 
Gaspar de Candia, casado com Maria Coelho. Pais de Catarina de Candia, 
do tempo da Aclamação de Amador Bueno, casada com Constantino de 
Saavedra, família de origem espanhola aqui relacionada e seguindo fontes 
informativas de Silva Leme, constadas no volume VIII, sob o título “Saave-
dra”, à página 382, da Genealogia Paulistana.

Toledo Piza. Nobre família originária da Espanha que teve princípio na 
Capitania de São Paulo, em Dom Simão de Toledo Piza, natural de Angra, 
da ilha Terceira.

A nobre ascendência de dom Simão de Toledo Piza foi descrita por Pedro 

Taques, baseado em documentos registrados na vedoria da guerra da cidade 

de Angra da ilha Terceira. Dom Simão de Toledo Piza que no posto de 

Capitão tomou parte na batalha naval de Lepanto em 1571 sob o comando 

de dom João da áustria, contra os turcos. No posto de sargento-mor 

combateu em 1583 na armada sob o comando do general dom Alvaro de 

Bazan, marques de Santa Cruz, contra Monsieur de Chatres, cavaleiro 

de Malta, que de França veio em socorro dos moradores da ilha Terceira 

partidários de dom Antonio Prior do Crato. Nesta batalha perdeu o 

sargento-mor dom Simão um olho e para tratar-se ficou em Angra, onde 

casou com Gracia da Fonseca Rodovalho, irmã do deão da sé dessa cidade. 

Teve de seu consórcio 4 f.ºs sendo duas fêmeas, que el rei de Castela fez 

recolher em um mosteiro em Madri com grande tença a cada uma delas, 

e dois varões que foram: dom Gabriel de Toledo Piza que, seguindo o real 

serviço, passou a Madri, e dom Simão que, seguindo o mesmo serviço, ficou 

na ilha Terceira; mais tarde chegando este ao posto de capitão passou à corte 

de Madri, donde saiu despachado e voltou a ilha Terceira. O que então lhe 

aconteceu ignoramos; entretanto, pelas declarações feitas em seu testamento 

em 1668, vemos que sofreu um revés de fortuna; disse ele: 'declaro que 

vindo de Madri despachado com os alvarás, que se acham na provedoria da 

fazenda, por secretos juízos do meu destino, fui preso no castelo, de onde fugi 

e vim dar a esta vila de São Paulo, onde casei.

Dom Simão de Toledo Piza casou-se em 1640, em São Paulo, com 
Maria Pedroso, filha de Sebastião Fernandes Corrêa, 1º Provedor (proprie-
tário) e Contador da Fazenda Real da Capitania de S. Vicente e São Paulo, e 
de Ana Ribeiro. Simão de Toledo Piza faleceu com testamento em 1668, em 
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São Paulo. Filho de Dom João de Toledo Piza, nascido na Vila de Tormes, 
casado em Madri com Ana de Castelhanos.

Canha. Família de origem castelhana, mas parece ser paraguaia, estabelecida 
no bairro de Ibirapuera. Procede de João de Canha que já se encontrava em 
São Paulo no princípio do período Filipino. Em 1586 e 1592, esteve presen-
te em ajuntamentos. Falecido antes de 1608, deixando órfãos. 

Fadel. Família que se supõe ter vindo do Paraguai. Poderia ser filho ou 
sobrinho de Juan Farel, de Sanlúcer, um dos conquistadores do Prata. Um 
homem, com este mesmo nome, em 1570, foi arrolado como “vecino de 
Assunión”. Veio para a Capitania de São Vicente, antes do período Filipino, 
por volta de 1573. Teria morado em Santos cerca de dez anos. Atestado, em 
São Paulo, em 1584. Esteve no sertão, em 1597, na Bandeira de João Pereira 
de Souza. Casou-se, na Capitania de São Vicente, com Beatriz Camacho e 
ainda viviam em 1601. Ainda não há notícias da participação de seus filhos 
na Aclamação de Amador Bueno.

Piña (Pinha). Família procedente de Braz de Piña, castelhano ou paraguaio. 
Em 1609, alegando que morava na capitania havia muitos anos, obteve ses-
maria em Boigi Mirim. Faleceu em 1630, dez anos antes da Aclamação de 
Amador Bueno, com testamento em São Paulo. Casou-se, no litoral, com 
Isabel Lopes, falecida em 1651. Com mulher e filhos, passou de Itanhaem 
para São Paulo conforme registros de Silva Leme.

Rodrigues Cabral. Em um movimento inverso aos grupos acima, a Famí-
lia Rodrigues Cabral não é castelhana, no entanto, dois irmãos, Antonio e 
Pedro, se retiram de São Paulo e, aproveitando o estabelecimento da União 
Ibérica, passaram para o Paraguai onde casaram com famílias de Ciudad 
Real, aparentadas com os Ponce de Leon. E depois retornam. Filhos de 
Bartolomeu Fernandes e de Ana Rodrigues. O primeiro, Antonio Rodri-
gues Cabral, tendo perdido seu quinhão de herança, em executivo movido 
em 1611 por João Vieira Sarmento, retirou-se de São Paulo e passou para o 
Paraguai. Em 1612, com o nome de Antonio Fernandes Rodrigues, era Ca-
bildo de Ciudad Real. Já com o nome Antonio Rodrigues Cabral, em 1621, 
era Capitão da mesma Ciudad Real e acompanhou Añasco em sua visita às 
reduções do Paranapanema. Casou-se, no Paraguai, com Joana de Escobar. 
Foram pais de Ana Rodrigues Cabral, nascida em Ciudad Real do Guayrá, 
Paraguai, que foi a primeira mulher de Bartolomeu de Torales — tio-avô de 
Gabriel Ponce de Leon, o de Mato Dentro. O segundo, Pedro Fernandes 
Cabral, acompanhou seu irmão, indo para o Paraguai, e, também, ainda 
vivia em 1621. Américo de Moura supõe que este (ou o irmão Antonio, em 
segundas núpcias) foi casado com Maria de Zunega, natural da Vila Rica do 
Paraguai, e que já seria viúva quando se casou com Baltazar Fernandes e veio 
para o Brasil acompanhando a família Ponce de Leon. Maria de Zunega é 
bisavó de Gabriel Ponce de Leon, o de Mato Dentro.
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Casado. André Casado, espanhol, estabelecido em São Paulo, em 1588, com 
corte de carne, em sociedade com Francisco Martins Bonilha. Ainda vivia 
em 1592.

Oñate (Unhate, Unhatte). Diogo de Unhatte (Unhate, Onhate, Oñate), 
espanhol, que talvez possa ser identificado com um conquistador descrito por 
Machain: Diego de Oñate. Expedicionário com Ortiz de Zárate. Nació em Vila-
real, Guipúzcoa, em 1550. Cuerpo mediano, cicatriz dentro del ojo derecho. Neste 
caso, teria preferido ficar no Brasil a ir para o Prata. Passou para a Capitania 
de São Vicente antes da União Ibérica. Escrivão da ouvidoria e fazenda da 
Capitania de S. Vicente e fundador de Paranaguá. Em 1584, já morava em 
São Paulo, com fazenda da banda da ponte grande. Foi nomeado Tabelião 
e Escrivão da câmara. Foi grande sertanista, combatendo índios hostis e 
ficando aleijado em combate. Esteve na guerra de Jerônimo Leitão na qual 
serviu como Escrivão. Em 1608, morava em Santos com a mulher, filhos 
e netos; neste mesmo ano havia recebido uma sesmaria em São Sebastião. 
Em 1609, obteve uma sesmaria do lado de Sorocaba. Casou-se, aqui, não se 
sabe se no litoral ou no campo. Com geração (SILVA LEME, op. cit., v. 5, 
p. 5). Ainda não há notícias da participação de seus filhos na Aclamação de 
Amador Bueno.

Sant’ana. Juan de Sant’ana, natural de Castela. Em 1592, esteve em ajunta-
mento, registrou marca de gado e pediu chãos na vila por causa da guerra. 
Foi sertanista que tomou parte nas Bandeiras de João Pereira de Souza Bota-
fogo, em 1596, ao Sapucaí. Almotacel, em 1600, e Procurador do Conselho, 
em 1602. Faleceu no sertão com toda a companhia da Bandeira de Martim 
Rodrigues Tenório, em 1608, na luta contra os Caiapós. Casou-se com Ma-
ria Pais, viúva de André Fernandes. Não teve descendência legítima. 

Os Ponde de Leon no Brasil

Na Genealogia dos Ponce de Leon, ao tratarmos da descendência 
de Dom Alonso Riquelme de Guzmán Ponce de Leon, ramo do Paraguai, 
finalizamos com os irmãos Gabriel Ponce de Leon, Bernabé de Contreras 
y Leon e Sebastião Contreras, respectivamente, itens XIV-1, XIV-2 e XIV-
3. Os dos primeiros passaram ao Brasil onde se tornaram patriarcas de 
importantes e numerosas famílias, inicialmente, estabelecidas em São Paulo. 

Pedro Taques ao comentar a vinda dos irmãos Gabriel e Bernabé, 
junto com outros parentes, aborda a desconfiança que ficara de que 
essa transmigração fosse motivada por algum crime de lesa-majestade. 
Não podemos, entretanto, confirmar essa versão que chegou ao grande 
nobiliarquista Pedro Taques que, não querendo julgar os fatos, e, a bem da 
história, não se sentiu confortável em omitir a opinião daquele tempo. Ao 
tratar de Dom Gabriel Ponce de Leon escreve Pedro Taques: 

“Os Ponce de 
Leon passaram 

ao Brasil onde se 
tornaram patriarcas 

de importantes e 
numerosas famílias, 

inicialmente, 
estabelecidas em São 

Paulo.” 
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“Ilustre cavalheiro da província do Paraguai, dali veio por terra a São Paulo 

juntamente com outros fidalgos seus parentes. Nesse trajeto demoraram 

algum tempo estas famílias na campanha da Vacaria, passando dali a São 

Paulo pelos anos de 1630 a 1634, dando lugar a que se desconfiasse que essa 

transmigração fosse motivada por algum crime de lesa-majestade.” 

Poderia, sim, ver a possibilidade da fuga de Dom Gabriel Ponce de 
Leon para São Paulo caso fosse um acontecimento isolado e, não, em con-
junto, quando diversos membros da família optaram pela transferência para 
São Paulo. Talvez, naquele tempo, fosse São Paulo a vila com maior concen-
tração de famílias espanholas que, conforme relacionadas acima, não eram 
simples imigrantes ou colonos em busca de terras e novos empreendimentos 
e, sim, membros da velha nobreza espanhola. Ademais, não se pode esque-
cer o movimento de expansão que se efetuava naquele tempo, por conta 
da União Ibérica, onde os bandeirantes paulistas, alguns deles de raízes es-
panhola, efetuavam entradas pelo sertão, para além da linha do Tratado de 
Tordesilhas, em busca do ouro. Trocava-se a prata pelo ouro. 

Outro fator que nos faz estranhar essa versão registrada por Pedro Ta-
ques, porém não confirmada, pois a registra da voz de terceiros, é a que fica 
da própria biografia dos membros da Família Ponce de Leon. Tiveram par-
ticipação importante nos cargos ocupados em São Paulo sem a preocupação 
de se esconder; apoiaram a Aclamação de Amador Bueno, o que seria muito 
de se estranhar para quem quer fugir da justiça espanhola por acusação de 
crime de lesa-majestade. Após a restauração da monarquia portuguesa, em 
1640, permaneceram em São Paulo onde casaram com importantes famílias 
locais e da Espanha sem qualquer sansão à permanência deles na terra. 

Mais adiante estão descritos fatos que se acredita sepultar por vez essa 
versão de que os Ponce de Leon teriam cometido crime de lesa-majestade 
e fugiram para o Brasil. Pedro Taques, como historiador, fez o papel dele: 
historiou e registrou. Mas, não confirmou essa fuga que, de fato, nunca 
aconteceu. Segue uma relação dos familiares do clã dos Ponce de Leon que 
passaram para São Paulo:

1. Dom Bartolomeu de Torales, nascido por volta de 1600, em Ciudad 
Real de Guayra, Província do Paraguai. Passou a São Paulo, segundo 
Pedro Taques e Silva Leme, com sua irmã Maria de Torales. Informes 
estes retirados de Genealogia Paulistana: volume III, precisamente no 
título referente a Prados, no capítulo 8º, à página 365; volume VII, 
título dedicado à Martins Bonilha, capítulo 2º, à página 365; volume 
I, título nomeado por “Buenos da Ribeira”, capítulo 1º, à página 418; 
volume VII, no título “Fernandes Povoadores”, capítulo 2º, à página 

“Estão descritos 
fatos que se acredita 

sepultar por vez 
esta versão de que os 

Ponce de Leon teriam 
cometido crime de lesa-
majestade e fugiram 

para o Brasil.” 
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227. Dom Bartolomeu de Torales era filho do Capitão Bartolomeu 
de Torales e de Violante de Zunega, natural da Vila Rica do Paraguai. 
Este Capitão Bartolmeu de Torales, casado com Violante de Zunega, 
segundo Los Conquistadores del Plata  tinha terras em Vila Rica, sem 
menção de data. Em 1612, como Tenente da Ciudad Real de Guayrá, 
queixou-se dos paulistas ao governo castelhano. Foi Capitão dessa 
cidade. Em 1615, nela depôs sobre a passagem de portugueses para 
o Paraguai por São Paulo. O casal já era falecido em 1636. Foram 
trisavós de Gabriel Ponce de Leon, o da Conceição do Mato Dentro. 
Dom Bartolomeu de Torales era tio-bisavô de Gabriel Ponce de Leon, 
explorador de Conceição do Mato Dentro. Foi sertanista que andou 
em descobrimento de minas nos sertões sulinos, em 1654, segundo 
dava notícia extensa o Administrador-Geral das minas Pedro de Souza 
Pereira, o que consta da revista do Instituto Histórico de São Paulo 
(XLIV, 2º, 321-323). Em 1633, em São Paulo, no inventário de 
Antônio Raposo, arrematou as casas da vila e, no de Diogo Dias de 
Moura, tomou dinheiro a ganhos, tendo como fiador Pedro de Góis 
Raposo,de quem viria a ser cunhado. Casou-se, em 1636, em São 
Paulo, com Isabel de Góis (conforme Silva Leme, ora fala Maria ora 
fala Isabel), filha de Antonio Raposo, natural de Beja, Portugal, e de 
Isabel de Góis. 

2. Dona Maria de Torales (Zunega), natural de Vila Rica do Paraguai, 
de onde passou a São Paulo com seu irmão Dom Bartolomeu de To-
rales (item 1), cujas informações são de Silva Leme (na já recorrente 
Genealogia Paulistana, no volume VII, sob o Título “Fernandes Povo-
adores”, do capítulo 2º, à página 227) e de Roberto Quevedo, em iné-
dito, “Alonso Riquelme de Guzman (1518-1577)”. Também, atestada 
como Maria de Çúnhiga. Diz Carlos da Silveira, na Genealógica Latina 
(N. 7, 43), que a forma Çúnhiga é a que está no testamento de Gabriel 
Ponce de Leon, falecido em 1655, a qual os paulistas alteraram depois 
para Zíniga e ainda Zúnega, sendo esta a que ficou. Se o “z” tivesse, 
em português, o mesmo valor que em espanhol, a forma Zíniga seria 
bem aproximada de “Çúñiga” que, em português, ter-se-á de escrever 
“Cúnhiga”. Filha do Capitão Bartolomeu de Torales e de Violante de 
Zunega, natural da Vila Rica do Paraguai. Casada com o Capitão Bal-
tazar Fernandes, nascido cerca de 1577, em São Paulo, e falecido antes 
de 1648. Américo de Moura, em Os povoadores do campo de Piratininga, 
supõe que Maria de Zúnega veio viúva de um primeiro casamento com 
Pedro Fernandes Cabral. 

 Baltazar Fernandes foi o fundador da Parnaíba (de Sorocaba). Em 1645, 
saindo de Parnaíba com alguns de seus genros, fundou, neste lugar, a 
Capela de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, sendo a povoação 
elevada à categoria de vila em 1661. Era filho de Manuel Fernandes 
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Ramos, natural de Moura, Beja, Portugal, e de Suzana Dias, natural 
de S. Vicente, São Paulo. Dona Maria de Torales Zunega era bisavó de 
Gabriel Ponce de Leon, explorador de Conceição do Mato Dentro.

3. Gabriel Ponce de Leon, natural da cidade Real de Guayra (Província 
do Paraguai) e já era falecido em 1723. Filho de Barnabé de Contreras 
e de Violante de Gusman. Casou-se com Maria de Torales, natural de 
Guayra, filha do Capitão Baltazar Fernandes e de Maria de Zunega 
(item 2), natural de Vila Rica do Paraguai. Trouxe filhos menores.

4. Barnabé de Contreras y Leon, natural da cidade Real de Guayra (Pro-
víncia do Paraguai), irmão de Gabriel Ponce de Leon (item 3), que veio 
com sua mulher Beatriz de Espinoza (item 5) e sua filha Violante de 
Gusman.

5. Beatriz de Espinoza y Osegura, natural de Santiago de Xerez do Pa-
raguai, cunhada de Gabriel Ponce de Leon (item 3), que veio em com-
panhia de seu marido, Barnabé de Contreras y Leon (item 4), e de sua 
filha Violante de Gusman.

6. Violante de Gusman, que veio em companhia de seus pais Barnabé 
de Contreras y Leon (item 4) e Beatriz de Espinoza (item 5). Casou-
se,em 1637, em São Paulo, com Domingos do Prado, filho de Martim 
do Prado e de Paula de Fontes.

7. Ana Rodrigues Cabral, natural da cidade Real de Guayra (Província 
do Paraguai), falecida em 1634, com testamento, filha de Antonio Ro-
drigues Cabral e de Joana de Escobar, e que foi casada com Bartolomeu 
de Torales, filho de Baltazar Fernandes e de Maria de Torales y Zunega 
(item 2).

Genealogia dos Ponce de Leon - Sorocaba – Conceição 
do Mato Dentro

Descendência de Violante Ponce de Leon Guzman.

Bisavós de Gabriel Ponce de Leon, explorador de Conceição do Mato 
Dentro

XIII-1. Violante Ponce de Leon Guzman, nascida por volta de 1570, pos-
sivelmente, em Ciudad Real, Guairá, Paraguai. Já mencionada ante-
riormente. 

 Foi casada duas vezes com dois irmãos: o primeiro casamento, cerca 
de 1585 (ela teria 15 anos de idade), com Martin de Contreras, na-
tural de Ciudad Real, Guaira, Paraguai, e falecido entre 1585–1586, 
no Rio Tibajiba, Paraguai. Não se sabe se houve filhos deste matri-
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mônio. O segundo casamento, entre 1607-1609, em cidade Real de 
Guayra, Paraguai, foi com o irmão do primeiro marido, Bernabé de 
Contreras, nascido cerca de 1570, em Ciudad Real, Guaira, Paraguai. 
Foi Capitão no Paraguai. Eram filhos de Martin Fernandez de Con-
treras, natural de Granada, Espanha, e de Ana Hermosilla, natural de 
Granada, Espanha.

Pais de: 

XIV-1. Gabriel Ponce de Leon – que segue. 

XIV-2. Bernabé de Contreras y Leon, nascido em Ciudad Real, Guaira, Para-
guay, e falecido antes de 1637. Em 1628, era Cabildo de Zerex. Veio 
para São Vicente já acompanhado de filhos, possivelmente, acompa-
nhando seus primos e demais parentes por volta de 1530. Casado em 
Ciudad Real, Guaira, com Beatriz de Espinoza y Osegura, natural de 
Santiago de Jerez, Paraguai (conforme Roberto Quevedo em inédito 
já referido aqui) e também falecida antes de 1637. O casal residiu em 
outra localidade, também, denominada de Santiago de Jerez, lugar 
situado ao Sul do atual Estado de Mato Grosso, quase na foz do rio 
Miranda, considerando artigo Carlos da Silveira, inserido na Revista 
Genealógica Latina (1955, p. 43).

Pais de: 

XV-1. Violante de Gusman, natural de Santiago de Xerez do Paraguai (con-
soante, também, com Roberto Quevedo). Passou ao Brasil, acom-
panhando sua família, por volta de 1630. Casada em 12 de agosto 
de 1637, na Vila de São Paulo (Arquivo da Cúria Arquidiocesana de 
São Paulo), com Domingos do Prado, de quem foi segunda mulher, 
natural, talvez, da Vila de São Paulo, filho de Martim do Prado e de 
Paula de Fontes, considerando, mais uma vez, registros de Silva Leme, 
em Genealogia Paulistana, no volume III, em título denominado “Pra-
dos”, capítulo 8º, à página 365; e no volume VII, no título “Fernan-
des Povoadores”, capítulo 2º, à página 228.

Aos... de agosto de 1637, o Padre Gaspar de Brito, com particular licença 

que lhe dei, casou a Domingos do Prado, filho de Martim do Prado e de 

sua mulher Paula de Fontes, moradores nesta Vila, já defuntos; havendo 

procedido os pregões e admoestações que manda o Santo Concílio, constando 

se solteiro; com Dona Violante de Guzmán, filha de Barnabé de Contreras 

e Leão e de sua mulher Dona Beatriz de Espinosa, moradores em São Tiago 

de Jerez, província do Rio da Prata, já defuntos. Foram testemunhas que ao 

presente se acharam Lourenço Cardoso e Francisco Roiz Brandão, do que 

dou fé e este termo. (O Vigário) Manuel Nunes.

“Bernabé de Contreras 
y Leon [...] Veio 
para São Vicente 

já acompanhado de 
filhos, possivelmente, 
acompanhando seus 

primos e demais 
parentes por volta de 

1530.” 
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XV-2. Dom João de Espinosa de Gusman, que Carlos da Silveira acredita 
ser irmão germano de Victória (Revista Genealógica Latina, 7, 401), 
natural de Santiago de Xerez do Paraguai (cujos dados podem ser 
encontrados em “Alonso Riquelme de Guzman (1518-1577),” de 
Roberto Quevedo). É um dos espanhóis implicados na Aclamação 
de Amador Bueno da Ribeira, em São Paulo, em 1º de abril de 1641. 

XIV-3. Sebastião Contreras, sem mais notícias.

Avós de Gabriel Ponce de Leon, explorador de Conceição do 
Mato Dentro

XIV-1. Gabriel Ponce de Leon, que Lênio Richa chama Gabriel Ponce de 
Leon e Contreiras, nascido por volta de 1600, natural da cidade Real 
de Guayra, Província do Paraguai, da Coroa de Castela (Província do 
Paraguai), e falecido, em 07 de outubro de 1655, em Itu, São Pau-
lo, com testamento datado de 13 de setembro de 1655, que se acha 
acostado aos autos de inventários de órfãos da dita villa, letra G. N.128 
(TAQUES, 1980). 

Migrou do Paraguai com grande parte da família, mulher e filhos, até 
mesmo com irmão Barnabé de Contreras y Leon. Entre a saída de Guaíra e 
a chegada a São Paulo, que ocorreu entre 1630 e 1634, passou o grupo um 
tempo na campanha da Vacaria. Segundo algumas fontes, não primárias, 
Gabriel Ponce de Leon passou para São Vicente já com filhos casadoiros, o 
que vai contra outras fontes que dizem ter-se casado em São Paulo. Pedro 
Taques e Silva Leme, erroneamente, afirmam que Gabriel casou na Parnaíba, 
São Paulo, de onde era natural sua esposa, Maria de Morales, sendo o pai 
dela, o paulista Baltazar Fernandes e a mãe, a paraguaia Maria de Zunega. 

No decorrer desses levantamentos, foi encontrado o óbito de seu filho 
André de Zunega y Lyon no qual consta que era natural de Guaira, salvo 
erro de leitura paleográfica nossa. André teria nascido por volta de 1624, o 
que faz pensar que Gabriel Ponce de Leon tivesse retornado à cidade Real de 
Guayra, na então Província do Paraguai, talvez, para visita dos familiares ou 
quem sabe para lá permanecer. No entanto, não houve retorno e, sim, a cer-
teza de que a família residia em cidade Real de Guayra, de onde se retiraram, 
não por crime, como se verá adiante. 

O fato de não permanecerem em Guayrá e a retirada para São Paulo, 
onde se encontram alguns familiares, explica-se pelo fato de que, a partir de 
1627, começaram os ataques bandeirantes em busca de indígenas fora das 
reduções e a partir de 1629 começaram a atacar, também, as reduções do 
Guairá. Acerta Pedro Taques, neste caso, quando informa que Gabriel e sua 

“Gabriel Ponce de 
Leon passou para São 
Vicente já com filhos 
casadoiros, o que vai 
contra outras fontes 

que dizem ter-se 
casado em São Paulo. ” 
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família se retiram de Guayrá em 1630, permanecendo um tempo na cam-
panha da Vacaria (Rio Grande do Sul) até chegar a São Paulo em 1634. 

Outro fato relevante entre a relação São Paulo-Paraguai deve ser 
observado com a nomeação de D. Luis de Céspedes y Xeria para exercer o 
cargo de Governador do Paraguai. Nomeado em 06 de fevereiro de 1625. 
Na ocasião, achava-se na corte de Madrid. Partiu para Sevilha a fim de em-
barcar em um dos galeões do comboio do Prata. Não conseguiu. Tempos 
depois passou a Portugal para tentar seguir em um navio lusitano para o 
Brasil. Acabou ficando retido por um ano em Lisboa, pois as viagens ao 
Brasil cessaram por conta da invasão holandesa. Obtida a restauração da 
Bahia, conseguiu transporte para o Rio de Janeiro. 

Saiu de Lisboa para a Bahia em 18 de abril de 1626. Chegou a 
Salvador com 40 dias de viagem. Permaneceu na Bahia quase uma eter-
nidade e, depois de muito pedir uma embarcação para levá-lo ao Rio de 
Janeiro, somente saiu da Bahia em 11 de janeiro de 1628. Em Vitória, 
mudou de embarcação chegando ao Rio de Janeiro em 04 de fevereiro de 
1628. Foi recebido pela poderosa Família Correia de Sá que tinha fortes 
laços de amizade e parentesco com a Espanha. Acabou casando com uma 
Correia de Sá. Fidalgo sevilhano havia estado no Rio de Janeiro, tendo 
sido casado, tendo escritura de dote, em 1628, com Vitória Correia de 
Sá, poderosa herdeira da Casa dos Visconde de Asseca, do Rio de Janeiro, 
proprietária das terras que hoje formam os bairros da Barra da Tijuca e 
Jacarepaguá e filha do Capitão-mor de São Vicente, Gonçalo Corrêa de 
Sá, de 1617 a 1620. Dom Luis de Céspedes y Xeria, casado com a filha 
do Capitão-mor em São Vicente e nomeado Governador do Paraguai, no 
mesmo ano de 1628, começou sua jornada: passou por Itu para iniciar sua 
viagem fluvial pelo rio Tietê com destino a Assunção. 

A 8 de junho (1628), partiu do Rio de Janeiro, onde se demorara, 
para assumir o governo do Paraguai, para o qual fora nomeado pelo rei 
de Espanha, D. Luís de Céspedes e Xeria. A viagem foi realizada por 
terra, via São Paulo, com o propósito de observar as forças e os aprestos 
de que dispunham os bandeirantes paulistas que já então levavam as 
suas incursões, para cativar índios, até o Paraguai. Nessa viagem, 
extremamente acidentada segundo relação que existe, consumiu o 
governador do Paraguai três meses para chegar a Loreto, às margens do 
Paranapanema.

Durante a sua permanência no Rio, casou-se D. Luís de Céspedes com 
D. Vitória de Sá, filha e herdeira de Gonçalo Correia de Sá, a qual o 
acompanhou na penosa viagem a Assunção. (COARACY, 1965, p.71-72)

Chegou a Santos, em 18 de junho, onde ficou onze dias, sendo ex-
tremamente bem tratado por todos. Afinal, o Capitão-mor da Capitania 

“Outro fato relevante 
entre a relação São 

Paulo-Paraguai deve 
ser observado com a 

nomeação de D. Luis 
de Céspedes y Xeria 
para exercer o cargo 
de Governador do 

Paraguai.” 
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de São Vicente era o próprio sogro. Foi nessa ocasião que Céspedes y Xeria 
conheceu, frente a frente, o famoso Amador Bueno, descendente de sevilha-
nos, como ele o era, e que treze anos depois seria aclamado rei pela colônia 
espanhola de São Paulo. Leiamos o que Afonso E. Taunay escreve em “A 
viagem de Dom Luís de Cépedes Xeria”, inserido na Revista do Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro (Tomo 84, p. 449 e 478):

Mandando chamar à sua presença o ouvidor da capitania, que então era 

Amador Bueno da Ribeira, apresentou-lhe um requerimento para que 

tornasse effectiva a proibição das entradas de paulistas no Paraguayu. 

Nenhuma pessoa, quem quer que fosse, se mostrasse ousado, a ponto de ir 

às terras de sua jurisdição. Respondendo-lhe, dizia o futuro aclamado de 

1641 que fazia afixar editaes, prohibindo tal transito, sob a pena de 500 

ducados de multa, mas ao mesmo tempo prevenia que o capitão-general só 

se poderia fazer acompanhado das pessoas designadas pelo capitão-mor da 

capitania vicentina.

Não se entendeu d. Luiz de Céspedes com a provisão ouvidoral e Amador 

Bueno para documentar o zelo por Sua Majestade Catholica; fez segundo 

requerimento agora ao capitão-mor Alvaro Luiz do Valle, aliás de 

autoridade dúbia, pedindo-lhe prohibisse a entrada de portugueses em 

terras do Guayrá. Deferiu-lhe Valle o pedido num alvará em que acenava 

com o confisco dos bens e a aplicação de graves penas aos contraventores.

O Governador D. Luis de Céspedes y Xeria quando se encontrava em 
São Paulo — talvez querendo articular-se com o grupo de espanhóis que lá 
viviam e tentar um acordo com os bandeirantes que, sucessivamente, vinham 
promovendo entradas na direção do Paraguai — notou os preparativos de 
uma enorme Bandeira. Receoso dos acontecimentos e de um ataque maciço, 
justamente na sua administração, escreveu ao Rei D. Filipe condenando o 
escravagismo dos paulistas. 

Continuando sua jornada, por terra, saiu de Santos para São Paulo em 
29 de junho. Diz ter sido muito bem recebido em São Paulo, no entanto, 
ao escrever ao rei, informa ser a gente de São Paulo e sua jurisdição capazes 
das mayores maldades, trayciones y vellaquerias, que hazen ni na hecho vassalos 
suyos. No dia 16 de julho, deixava a vila paulistana. Com a obtenção daquela 
informação do preparo de poderosa Bandeira para atacar a região de Guayrá, 
apressou-se em sair de São Paulo. O comboio desceu o Tietê e o Paraná para 
chegar às terras de sua capitania. Em 08 de novembro de 1628, já estava 
despachando em Ciudad Real. 

“Foi nesta ocasião 
que Céspedes y Xeria 

conheceu, frente 
a frente, o famoso 
Amador Bueno, 
descendente de 

sevilhanos, como ele o 
era, e que treze anos 
depois seria aclamado 

Rei pela colônia 
espanhola de 
São Paulo.”
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Ao chegar ao Paraguai, querendo evitar uma guerra de proporções maiores, 

não permitiu que os missionários armassem seus índios, no entanto, os 

aconselhou a abandonar as missões do Guairá. Apesar dos fatos, D. 

Céspedes nada fez para proteger as reduções dos jesuítas. Presume-se que 

estava coligado com os paulistas e, assim sendo, ao recomendar o abandono 

de algumas missões, teria sugerido aos castelhanos afidalgados que também 

recuassem. 

De fato, naquele ano de 1628, no mês de agosto, partiu da vila de São 
Paulo a Bandeira que preocupava o Governador Céspedes de Xeria. Consta 
que compunha de 69 brancos, 900 mamelucos e mais de 2000 índios. Um 
verdadeiro exército debaixo da liderança do temido bandeirante Antônio Ra-
poso Tavares. Foi a Bandeira dividida em quatro companhias, comandadas 
por ele e por Pedro Vaz de Barros, Brás Leme e André Fernandes.

Antonio Tavares Raposo, nascido, em 1598, em São Miguel de Beja. 
Veio de Portugal com seu pai, Fernão Vieira Tavares, que foi Capitão-mor 
Governador da Capitania de São Vicente em 1622.  Carvalho Franco o define 
como a alma de toda a empresa de destruição das reduções jesuíticas espanho-
las. Em 1628, à frente de um verdadeiro exército, considerado uma Bandeira, 
estava preste a invadir o Guairá. Em 30 de janeiro de 1629, inicia o assalto ao 
Guairá. Em 23 de março, a redução de São Miguel, que havia recebido os so-
breviventes de Guairá, foi exterminada por Antonio Bicudo de Mendonça. As 
demais companhias seguiam fazendo os mesmos estragos. Marcou sua vida 
pela destruição implacável e impiedosa dos que cruzavam pela sua marcha. 
Morreu, em São Paulo, entre os fins de 1658 e começo de 1659.

Pedro Vaz de Barros, também português, natural do Algarves. Foi 
morador em Lisboa e de onde passou para a Capitania de São Vicente. Capi-
tão-mor Governador dessa capitania em 1603. Distinguiu-se como um dos 
maiores sertanistas dos primórdios do século XVII. Desde 1611 é ele assina-
lado corseando bandeiras nas terras do Guairá. Na vila de São Paulo, exerceu 
os cargos de Vereador em 1619, e de Capitão da vila em 1624. Faleceu, em 
São Paulo, em 1644 (FRANCO, 1954). 

Brás Esteves Leme, paulista, foi sertanista que teve grande escravaria 
indígena e mineirou ouro no morro do Jaraguá. Capitão na entrada de 1628 
ao Guairá. Em 1636, seguiu em outra expedição de Antonio Raposo Tava-
res, que atingiu o Rio Grande do Sul, nela falecendo (idem).

André Fernandes é paulista, um dos grandes sertanistas do seu tempo. 
Esteve no sertão goiano de 1613 a 1615. Capitão de Infantaria da ordenan-
ça de São Paulo em 1623. Hábil e destemido sertanista, foi escolhido para 
escoltar a monção em que viajou Dona Vitória de Sá, esposa do Governador 
do Paraguai, Dom Luís de Céspedes y Xeriá, Tietê abaixo até a cidade de 
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Assunção. Tomou parte na arrancada paulista contra as reduções jesuíticas 
do Guairá em 1628. Sobre ele escreveu o provincial Francisco Vasques Tra-
jilo como sendo uno de los mayores piratas y más cruel matadores de índios que 
fueron al certón. Participou de outras Bandeiras.

No momento da entrada daquele exército, denominado de uma Ban-
deira, os Ponce de Leon ainda estavam residindo em Ciudad Real de Guayrá. 
É de se imaginar a preocupação do fidalgo Dom Gabriel Ponce de Leon, 
com cerca de 28 anos e, pelo menos, com dois dos filhos já nascidos, ainda 
crianças: 4 e 3 anos de idade. Era prudente que ouvisse as recomendações do 
novo Governador Céspedes e que se afastassem dali. 

A poderosa Bandeira de 1628 chegou e, talvez acordado com Céspe-
des, evitou passar ou invadir as vilas espanholas de Villa Rica e Ciudad Real. 
Seguiu uma rota meridional com o objetivo de chegar diretamente aos vales 
onde os jesuítas estavam fundando novas missões. A Bandeira atravessou o 
Tibagi em 08 de setembro. Seguiram-se quatro meses de escaramuças, ou 
seja, até princípio de 1629. A região do Guairá tinha duas povoações espa-
nholas — Ciudad Real de Guayrá e Villa Rica do Espírito Santo — e as 13 
reduções ali fundadas que começaram a ser destruídas a partir de 1629. 

Em 1631 e 1632, os bandeirantes atacaram a Ciudad Real del Ciudad 
Guayrá e Villa Rica do Espírito Santo. Os colonos de Villa Rica e mais tarde 
de Ciudad Real abandonaram suas vilas e atravessaram o Paraná e o sul da 
serra de Maracaju em direção ao Paraguai. Finalmente, em 1638, a Ciudad 
Real Guayrá foi arrasada, terminando com o domínio espanhol no Guayrá. 

Esses acontecimentos justi ficam, inquestionavelmente, a mudança de-
finitiva de Gabriel Ponce de Leon e sua família para São Paulo, região onde 
vivia um poderoso núcleo de famílias espanholas. É de se imaginar que a má-
goa da notícia da destruição da sua cidade natal, em 1638, pelos bandeiran-
tes paulistas, tenha-se aflorado por ocasião da assinatura do termo de adesão 

da Aclamação de um descendente 
de espanhol, Amador Bueno, ao 
título de rei.

Ampliando a mágoa que 
deve ter dominado o sangue afi-
dalgado de Gonçalo Ponce de 
Léon, a Ciudad Real del Guai-
rá — que foi a base da Província 
espanhola de Guará e diz-se, ain-
da, que a Província jesuítica do 
Guairá, no antigo território do 
Paraguai, ocupava quase toda a 
metade ocidental do atual Estado 
do Paraná — no rio Piquiri, foi 

Ciudad Real del Guayrá – Séc. XVI - XVII. Figura: arquivo pessoal Carlos Eduardo A. 
Barata



92             Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição

fundada, em 1557, por lugares-tenentes de Domingos Martinéz de Irala, seu 
quarto-avô e, provavelmente, nela nasceu sua quarta-avó, a índia Ybotu Iyú, 
que recebeu o nome cristão de Leonor. 

Sua filha Ana Rodrigues de Torales é nascida em Guayra, o que teria 
acontecido por volta de 1630, pouco antes da retirada da família. Seu filho 
André de Zunega y Lyon, conforme se constata no registro do seu óbito (ver 
adiante), é nascido em Guayrá, o que aconteceu por volta de 1624. 

E, pondo por terra a versão sustentada por Pedro Taques e Silva Leme 
de que Gabriel Ponce de Leon casou na Parnaíba, com Maria de Torales, su-
posta brasileira, vemos em seu atestado de óbito de que era natural da cidade 
de Guayrá. Assim, Gabriel Ponce de Leon e sua família saíram de Ciudad 
Real de Guayrá, por volta de 1630, fugindo dos ataques efetuados por parte 
dos bandeirantes à sua cidade natal. Era um fidalgo e, possivelmente, os 
bandeirantes que lá entraram, talvez, fossem membros da colônia espanho-
la de São Paulo, como os Buenos, despertando nele o interesse em migrar 
para São Paulo. Os primeiros filhos teriam nascido entre 1624 e 1630, em 
Ciudad Real, de Guayrá; outros, talvez, em Vacaria, entre 1631 e 1634, e os 
demais em São Paulo.

Casado por volta de 1623 (desde já informamos que Silva Leme diz 
serem casados na Parnaíba; outros dizem Vila Rica, Paraguai), possivelmen-
te, em Ciudad Real Guayrá, com Maria de Torales, natural de Ciudad Real 
Guayrá — conforme consta em seu atestado de óbito e falecida em 28 de 
fevereiro de 1686, em Sorocaba, São Paulo. Maria de Torales passou a São 
Paulo com seu irmão Bartolomeu de Torales, marido e filhos. Filha de Balta-
zar Fernandes e de Maria de Zunega. Neta materna do Capitão Bartolomeu 
de Torales e de Violante de Zunega, natural da Vila Rica do Paraguai. 

Pais de: 

Ana Rodrigues de Torales. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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XV-1. André de Zunega y Lyon – que segue.

XV-2. Bartolomeu de Contreras y Torales, nascido por volta de 1625, em 
Ciudad Real Guayrá, Paraguai. Desconhece-se se foi casado, no en-
tanto, foi pai de João de Zunega de Contreras, nascido por volta de 
1655.

XV-3. Ana Rodrigues de Torales, nascida por volta de 1630, em cidade de 
Paraguai, Indias de Espanha, conforme consta do seu atestado de 
óbito, e falecida em 14 de março de 1726, em Sorocaba, São Paulo 
(conforme o que encontra no Livro de Óbitos de Nossa Senhora da Ponte, 
Sorocaba, 1685, jan. 1762, jun., fl. 36). Fez testamento no qual pede 
que se rezem doze missas por sua benção. Foram testemunhos do 
testamento o filho Antonio de Oliveira Falcão e Sebastião da Veiga.

 Casada por volta de 1664, em Itu, São Paulo, com Antonio de Oli-
veira Falcão, natural de São Paulo e falecido em 1687, em Sorocaba, 
filho de outro Antonio de Oliveira Falcão e de Ângela Fernandes 
(segundo informações de Silva Leme, em Genealogia Paulistana, pre-
cisamente no volume VII, à página 257).

Pais de:

XVI-1. Ana Maria de Torales, nascida por volta de 1665, em Sorocaba, São 
Paulo. Casada em 15 de fevereiro de 1686, na igreja Matriz Nossa 
Senhora da Ponte, Sorocaba, São Paulo, com Pascoal Gonçalves, na-
tural de São Paulo, filho de Antonio Domingues Galera e de Maria 
Gonçalves de Siqueira.

Registro de Óbito de Ana Rodrigues de Torales. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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XVI-2. Gabriel Ponce, nascido por volta de 1667, em Sorocaba, São Paulo. 
Casou-se, em 1693, em Itu, São Paulo, com Maria Valente, filha de 
Nicolau Valente e de Maria Dias da Costa. 

Pais de:

XVII-1. Domingas de Oliveira, nascido por volta de 1693. Casada em 10 de 
novembro de 1714, em Itu, São Paulo, com Salvador de Oliveira, 
natural de Parnaíba, filho de João de Oliveira e de Inocência Álvares. 

XVII-2. Ana Rodrigues, nascida por volta de 1694. Casada em 1714, em 
Itu, São Paulo, com Martinho Luiz, filho de José Luiz e de Maria. 

XVII-3. Vitorino Ponce de Oliveira, ou apenas Victorino Ponce, forma 
encontrada em alguns assentos. Casou duas vezes: a primeira, em 
Itu, São Paulo, com Antonia Pires, natural de Itu, falecida antes de 
1714, filha de Isidoro Colaço e de Domingas Rodrigues. Casou-se 
pela segunda vez, em 10 de setembro de 1714, na Matriz Nossa 
Senhora da Candelária, em Itu, São Paulo, com Tereza de Jesus, filha 
de Domingos Fernandes Porto e de Isabel Soares. Com geração no 
primeiro casamento.

XVI-3. Antonio de Oliveira Falcão, nascido por volta de 1676, em Sorocaba, 
São Paulo. Casou-se duas vezes: a primeira, em 15 de maio de 1690, 

Registro de casamento de Ana Maria de Torales com Pascoal Gonçalves. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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na igreja Matriz Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, São Paulo, com 
Mariana Freire, natural de Sorocaba, São Paulo e falecida antes de 
1727, filha de Gonçalo Freire de Andrade e de Margarida Fernandes. 
Antonio de Oliveira Falcão casou-se pela segunda vez, em 16 de 
fevereiro de 1727, na igreja Matriz Nossa Senhora da Ponte, 
Sorocaba, São Paulo, com Isabel de Almeida, filha de Francisco Sutil 
e de Ana Fogaça.

Antonio de Oliveira Falcão e Mariana Freire são pais de:

XVII-1.  Gabriel Ponce, nascido por volta de 1700, casou pela segunda vez, 
em 17 de fevereiro de 1727, na igreja Matriz Nossa Senhora da 
Ponte, Sorocaba, São Paulo, com Escolástica de Almeida, filha de 
Francisco Sutil e de Ana Fogaça.

1º casamento de Antonio de Oliveira Falcão com Mariana Freire; 2º casamento com Isabel de Almeida. 
Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata



 Registro de Casamento de Catarina Rodrigues com Bartolomeu de Candia. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata

Registro de Casamento de Manuel de Oliveira Falcão com Margarida Ribeiro. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata

Registro de Casamento de Manuel de Oliveira Falcão com Margarida de Lima. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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XVI-4.  Catarina Rodrigues, nascida por volta de 1677, em Itu ou Sorocaba, 
São Paulo. Casada em 05 de novembro de 1698, na igreja Matriz 
Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, São Paulo, com Bartolomeu de 
Candia, natural de Itu, São Paulo, filho de João Veloso e de Maria 
de Candia. 

XVI-5.  Manuel de Oliveira Falcão, nascido por volta de 1675, em Sorocaba. 
Casou duas vezes: a primeira, em 27 de maio de 1700, na igreja 
Matriz Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, São Paulo, com Margarida 
Ribeiro, natural de São Paulo, São Paulo, e falecida antes de 1714, 
filha de Amaro Vicente e de Maria Luz. 

Manuel de Oliveira Falcão e sua primeira mulher, Margarida Ribeiro são 
pais de:

XVII-1. João de Oliveira Falcão, nascido por volta de 1707, em Sorocaba, 
São Paulo. Casado duas vezes: a primeira, em 30 de julho de 1731, 
em Sorocaba, São Paulo, com Úrsula Nunes, natural de Sorocaba, 
São Paulo e falecida antes de 1736, filha de Tomé Nunes de Siqueira 
e de Joana Bicudo. A segunda vez, casou-se em 10 de maio de 
1736, em Sorocaba, São Paulo, com Luzia Leite, natural de Pinhais, 
Curitiba, filha de Felix Fernandes Leite e de Joana de Morais. Com 
geração do segundo casamento. 

XVII-2. Vitoria de Oliveira, nascida por volta de 1699, em Sorocaba, São 
Paulo, onde casou, em 1720, com Francisco da Costa Lima, filho de 
Domingos da Costa Lima e de Maria de Cerqueira. 

XVII-3. Amaro Domingues de Oliveira, nascido por volta de 1705, em So-
rocaba, São Paulo. Casado em 08 de janeiro de 1731, em Sorocaba, 
São Paulo, com Luiza Corrêa, natural de Sorocaba, São Paulo, filha 
de Baltazar Carrasco e de Clara da Silva.

 Manuel de Oliveira Falcão casou-se, em segundas núpcias, em 11 de 
maio de 1714, na igreja Matriz Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, São Paulo, 
com Margarida de Lima, natural de Sorocaba, São Paulo, filha de Agostinho 
Mendes Freire e de Ana Maria Leme (esta foi esposa de Bartolomeu de 
Zunega, irmão de Manuel de Oliveira Falcão). 

Manuel de Oliveira Falcão e sua primeira mulher, Margarida Lima são 
pais de:

XVII-1. Manuel de Oliveira 

XVII-2. Antonio Domingues de Oliveira

XVI-6. André de Zunega, nascido por volta de 1675, em São Paulo, São 
Paulo. Casado em 09 de agosto de 1700, na igreja Matriz Nossa 
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Senhora da Ponte, Sorocaba, São Paulo, com Antonia Dias, natural 
de Araçariguama, São Paulo, filha de Diogo Domingues Vidigal e 
de Ana Maria Leme.

XVI-7. João de Oliveira Falcão, nascido por volta de 1672, em Sorocaba, 
São Paulo, onde se casou, em 12 de julho de 1696, na igreja Matriz 
Nossa Senhora da Ponte, com Luzia Freire, filha de Gonçalo Freire 
de Andrade e de Margarida Fernandes. 

João de Oliveira Falcão e Luzia Freire são pais de:

XVII-1. Ana Rodrigues de Torales, nascida por volta de 1697; casada duas 
vezes: a primeira, em Sorocaba, com Cosme Dias Mainardi e, a 
segunda, em 1721, Sorocaba, com Jerônimo Dias Homem, filho de 
João Vicente e Catarina Lopes. Teve 6 filhos do 1º marido, o que 

Registro de Casamento de André de Zunega com Antonia Dias. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata

Registro de Casamento de João de Oliveira Falcão com Luzia Freire. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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se pode atestar com Silva Leme, especialmente, no volume 2, de 
Genealogia Paulistna, lendo a parte dedicada a Lemes, à página 433.

XVII-2. Felix Rodrigues de Oliveira, nascido por volta de 1700. Casado 
em 1727 na igreja Matriz Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, com 
Margarida Nunes Bicudo, filha de Tomé Nunes de Siqueira e Joanna 
Bicudo. Com geração, lendo-se de novo Genealogia Paulistana, 
considerando o que se refere ao título “Garcia Velhos”, no volume 
V, à página 69.

XVI-8. Bartolomeu de Zunega, nascido por volta de 1678, em Sorocaba, São 
Paulo, onde faleceu em 06 de novembro de 1729, com testamento. 
Casado em 25 de dezembro de 1702, na Matriz Nossa Senhora da 
Ponte, Sorocaba, São Paulo, com Ana Maria Leme, filha do Capitão 
João Machado de Lima e de Maria Leme da Silva. Sem geração. 

XV-4.  Maria de Zunega, sem mais notícias.

XV-5.  Gabriel Ponce de Leon, que se acredita ter sido o que faleceu, em 
1661, em Sorocaba. O 1º inventário que se fez na Vila de Sorocaba 
foi o de Gabriel Ponce de Leon em 1661. Casado com Custodia 
Dias, filha de André Fernandes.

Pais de:

XVI-1 Maria Ponce de Leon 

XV-6.  Úrsula de Gusmão, deixou geração do seu casamento com João 
Rodrigues Pinto, natural de Guimarães, que faleceu com testamento 
de 25 de abril de 1689, em Itu, São Paulo. Veio soldado para o Brasil. 
Filho de Sebastião Rodrigues e de Catarina Alves, da Freguesia de 
S. Dame da Vila de Guimarães, o que sugerimos ver o capítulo 2º, 
cujo título é “Fernandes Povoadores”, do volume VII da Genealogia 
Paulistana.

Pais de:

XVI-1. N... Pinto, casada com Domingos Fernandes. 

XVI-2. N... Pinto, solteira em 1689.

XV-7. Sebastião de Contreras, com a mesma indicação de leitura de 
Genealogia Paulistana logo acima anotada.



100             Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição

Pais de Gabriel Ponce de Leon – Conceição do Mato Dentro

XV-1. André de Zunega y Lyon, filho de Gabriel Ponce de Leon e de Maria 
de Torales, citados no item XIV1 acima. Nascido por volta de 1624, na 
cidade de Guayra, Paraguai, conforme consta do seu atestado de óbito, 
e falecido em 03 de janeiro de 1687, em Sorocaba, sendo sepultado 
na Matriz Nossa Senhora da Ponte, junto ao cruzeiro do altar de São 
Miguel. 

Registro de Óbito de André de Zunega y Lyon. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata

Efemérides de Conceição do Mato Dentro

O município de Conceição do Mato Dentro está situado 
na parte central do Estado e é de povoamento bastante 

remoto. Originalmente, foi habitado por indígenas e colonizado 
a partir do século XVIII com a descoberta do ouro na região. 
O povoamento original deu-se ao longo dos córregos Cuiabá 
e vintém, junto das minas. Com a grande produção de ouro na 
época, o arraial prosperou bastante, com grande movimentação 
pelas atividades paralelas à produção mineral como a produção 
agropastoril e ainda funcionando como importante entreposto 
comercial.

O surgimento do Arraial de Nossa Senhora da Conceição do Mato 
Dentro insere-se dentro de um novo episódio de descobrimento 

do ouro, agora concentrado na região norte do território das 
Minas Gerais. Se antes estava localizado na região central, onde 
surgiriam as vilas de Vila Rica, Sabará, Caeté, Nossa Senhora do 
Carmo (atual Mariana) e inúmeros outros arraiais, doravante o 
interesse dos exploradores paulistas deslocava-se cada vez mais 
para a parte setentrional do sertão com as descobertas de ricas 
e promissoras jazidas auríferas no Serro Frio e em Itacambira, o 
que se verifica em Célio Macedo Alves.

1701
Ano do falecimento de Cecília de Abreu, esposa do Capitão 
André de Zunega e pais de Gabriel Ponce de Leon, explorador de 
Conceição do Mato Dentro.
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Foi sertanista que percorreu o Mboetetu, fronteira sul do Mato Gros-
so. Aí chegou junto com Pascoal Cabral Leme cerca de 1680. Em 1684, 
trouxe para Sorocaba, onde residia, grande número de índios apresados nes-
ta região. Foi caçador de índios, principalmente na região da Vacaria de 
Mato Grosso, em fins do século XVII, tendo um arraial assentado nas mar-
gens do rio Miranda. 

O Capitão André de Zunega casou em Sorocaba, São Paulo, por volta 
de 1656, com Cecília de Abreu, nascida por volta de 1638 e falecida em 
07 de maio de 1701, em Sorocaba, sendo enterrada na igreja Matriz Nossa 
Senhora da Ponte. Fez testamento feito em 08 de setembro de 1698, na Vila 
de Sorocaba. Filha de Baltazar Fernandes e de Isabel de Proença 

Pais de: 

XVI-1 Isabel de Proença – irmã de Gabriel Ponce de Leon, o do Mato 
Dentro, nascida por volta de 1656 e falecida antes de 1760. Casou em 
1673, em Sorocaba, São Paulo, com Henrique da Cunha Gago (vale a 
pena ler o volume V, cujo título é “Cunha Gagos”, à página 7, da Ge-
nealogia Paulistana), nascido por volta de 1648, filho de Henrique da 
Cunha Gago — que, em 1660, como representante da família Pires, 
fez o pacto de harmonia com José Ortiz de Camargo, representante 
da família Camargo, que estavam em guerra civil, ateada pelas ambi-
ções dessas duas famílias que, por longos anos, disputavam os cargos 
do governo —, o neto, e de Ana de Almeida Prado. 

Pais de: 

XVII-1. André de Zunega – sobrinho de Gabriel Ponce de Leon, o do Mato 
Dentro, nascido por volta de 1674. Casado em 1694, em Itu, São 

1702
A história da cidade tem origem em 1702 quando uma Bandeira, 
vinda do Arraial de Ivituruí (atual Serro), encontra ouro nas 
proximidades do rio Santo Antônio e ali funda o Arraial de Nossa 
Senhora da Conceição. Pela documentação oficial, sabe-se que foi 
a Bandeira chefiada pelo Capitão Antônio Soares Ferreira que, 
primeiramente, explorou, por volta de 1701, a região à procura 
do ouro e de outros metais, o que se depreende da obra já citada 
de Célio Macedo Alves. Teve por companheiros de jornada:

•		 Seu	 filho,	 João	 Soares	 –	 João	 Soares	 Paes	 foi	 casado	 duas	
vezes: a primeira em 1693, em Itu, com Maria de Proença; 
e, em segundas núpcias, em 1734, em Sorocaba, com Ana de 
Souza. Com geração.

•		 Capitão	 Manuel	 Correia	 Arzão	 –	 filho	 de	 Antonio	 Gomes	

Corrêa e de Maria Rodrigues de Arzam. Ainda vivia em 
1714. Teve importante papel na descoberta do ouro do Rio 
do Peixe e do sertão Retiro do Serro Frio. Em 1711, com 
a criação da Superintendência das Minas de Ouro do Serro 
Frio, foi nomeado primeiro Superintendente do Serro Frio, 
em Minas Gerais.  Casou com Maria de Lima que faleceu em 
1741, com 90 anos, em Parnaíba. 

•		Lourenço Carlos Mascarenhas de Araújo que servia de escrivão na 
expedição. Escrivão da Fazenda Real que acompanhou a Bandeira 
paulista de Antônio Soares Ferreira e registrou, oficialmente, a 
descoberta do ouro no arraial do Ribeirão das minas de Santo 
Antônio do Bom. 

•		O	Capitão	Antônio	Soares	Ferreira	era	natural	de	Conceição	
dos Guarulhos, filho do Sargento-mor Antonio Soares Ferreira 



102             Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição

Paulo, com Ana Carneiro de Anhaya, filha de Paulo de Anhaya de 
Almeida e de Mecia Lobo de Oliveira. Com geração.

XVI-2. Gabriel Ponce de Leon, de Mato Dentro – que segue.

XVI-3. Lourenço de Zunega – irmão de Gabriel Ponce de Leon, o do Mato 
Dentro, nascido por volta de 1662, na Vila de Nossa Senhora da 
Ponte, Sorocaba. Casou duas vezes: a primeira, em 29 de janeiro de 
1688, na igreja Matriz Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, São Paulo 
(conforme Livro de Matrimônios de Nossa Senhora da Ponte), com 
Maria de Barros, natural da Vila de Nossa Senhora da Candelária 
de Itu, São Paulo, e falecida antes de 1697, filha de João de Barros 
Távora e de Inês Ribeiro Pedroso. Lourenço de Zunega casou pela 
segunda vez, em 14 de maio de 1697, na igreja Matriz Nossa Senhora 
da Ponte, Sorocaba, São Paulo, com Maria Sutil (consoante Livro de 
Matrimônios de Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, 1679, ago. 1738, 
fev., fl.17), natural de Guarulhos, São Paulo, filha de Sebastião Sutil 
e de Margarida Fernandes. 

Pais de:

(1º matrimônio) 

XVII-1. Cecília de Abreu – sobrinha de Gabriel Ponce de Leon, o do Mato 
Dentro, nascida por volta de 1688. Casada em 1709, em Itu, São 
Paulo, com Antonio Álvares, filho de João Álvares e de Luzia de 
Souza.

XVII-2. André de Zunega – sobrinho de Gabriel Ponce de Leon, o do 
Mato Dentro, nascido por volta de 1689. Casado em 30 de agosto 
de 1713, na Matriz Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, São Paulo, 

e de Domingas Antunes. Ainda vivia em 1718. Deixou geração 
do seu casamento com Maria de Freitas, falecida em 1702, em 
Itu, por ocasião das suas Bandeiras.

Na sequência dos descobertos do Serro Frio, partiram, em 1702, 
duas outras Entradas. A segunda, chefiada pelos sertanistas 
paulistas Gaspar Soares, Manuel Correa de Paiva e Gabriel Ponce 
de Leon, rumou para o Sul, fundando um primeiro pouso em 
Itapanhoacanga (povoação hoje pertencente à Alvorada de 
Minas). A descoberta de ouro, nesse último lugar, levaria à nova 
leva de deslocamento de aventureiros que deixaram o Serro Frio 
em busca do arraial. Ei-los:

•		Gaspar	Soares	Ferreira,	filho	do	sertanista	Capitão	Luiz	Soares	
Ferreira e de Catarina de Siqueira e Mendonça. Gaspar Soares 
teria falecido em 1715, em São Paulo.

•		Manuel	Correa	de	Paiva,	sertanista	paulista.	

1703
No ano seguinte, o paulista manda buscar em Itu a imagem da 
padroeira do templo. Gaspar Soares, por seu turno, forma outra 
Bandeira e, seguindo o curso do rio Santo Antônio, chega ao 
morro que passaria a se denominar Morro de Gaspar Soares 
(Morro do Pilar) e onde, conforme Célio Macedo Alves em obra 
já mencionada, se estabelece.

1706
O Padre Manuel de Abreu, fazendo uma coleta entre os ricos 
possuidores de sesmarias na região, conseguiu cerca de 200 
oitavas de ouro para erigir uma igreja em louvor da padroeira dos 
povoadores. 



Símbolo de Cultura, História e Fé              103 

com Leonor Rodrigues, filha de Estevão Sanches de Oliveira e de 
Ana Rodrigues do Prado.

(2.º matrimônio)

XVII-3. Lourenço de Zunega – sobrinho de Gabriel Ponce de Leon, o do 
Mato Dentro, natural de Sorocaba, São Paulo.

XVII-4. Maria Sutil de Oliveira – sobrinha de Gabriel Ponce de Leon, o do 
Mato Dentro, natural de Sorocaba, São Paulo.

XVI-4. Maria Riquelme de Gusmão – irmã de Gabriel Ponce de Leon, 
o do Mato Dentro, nascida por volta de 1663, na Vila de Nossa 
Senhora da Ponte, Sorocaba, São Paulo, onde faleceu em 09 de 
junho de 1690, de uma morte desastrada, sendo sepultada na igreja 
Matriz Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, junto ao cruzeiro ao 
altar de São Miguel. 

Há de se dizer que Taques escreveu erradamente Rachel em vez de 
Riquelme e errou, também, na filiação desta (Título Laras, à página 60, da 
Nobiliarquia Paulistana). Nesta menciona, que foi filha de Gabriel Ponce de 
Leon.

Maria Riquelme de Gusmão casou, em 08 de outubro de 1684 como 
se lê em Óbitos (1685, jan. 1762, jun. 09), na Matriz Nossa Senhora da 
Ponte, Sorocaba, São Paulo, com Jerônimo Ferraz de Araujo, natural da 
Freguesia de Cunha. Capitão, morador em Itu e em Sorocaba onde exerceu 
o cargo de Juiz Ordinário e depois o de Juiz de Órfãos. Filho de Manuel 
Ferraz de Araujo e de Verônica Dias Leite.

1709-1719
O primeiro vigário encomendado da Paróquia de Conceição, 
o Padre Manuel de Abreu, que serviu de 1709 a 1719, chegou 
a arrecadar uma soma enorme de esmolas para as obras da 
capela-mor da igreja. No entanto, o pároco, quando deixou a 
paróquia, não prestou as devidas contas do dinheiro arrecadado 
com as esmolas e, por conta disto, teve os bens que possuía na 
capitania embargados pelo bispado do Rio de Janeiro. Portanto, 
deve-se estabelecer após 1710 a data de início da construção de 
um templo maior. As obras deveriam iniciar-se, segundo Célio 
Macedo Alves, pela capela-mor como era costume.

1713
Parte do templo, isto é, a sacristia e o altar-mor já estavam 
concluídos. 

1715
As obras deviam estar em plena construção por volta de 1715 
quando o Capitão da Ordenança de Conceição, Francisco 
Moreira Carneiro, declara que tinha cinco escravos trabalhando 
nas obras da igreja de Conceição do Mato Dentro (MORAIS 
apud MACEDO, 2013).

1719
Afirma Geraldo Dutra de Moraes que o pároco da Conceição, o 
Padre Manuel de Abreu, foi substituído pelo Padre Gaspar de Sá 
Morais Teixeira.

1721
Por iniciativa do primeiro Guarda-mor de Conceição do Mato 
Dentro, o Capitão Manuel Corrêa de Paiva, em 1720, foi criado um 
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Registro de óbito de Maria Riquelme de Gusmão. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata

Regimento de homens pardos com sede no próprio distrito (ver 
1723). Foi casado com Jacinta de Barros cuja origem é africana. 
Informa Cônego Raimundo Trindade, em Instituições de Igrejas no 
Bispado de Mariana, que, em 1721, a Freguesia da Conceição do 
Mato Dentro era já provida de vigários encomendados.

1722
A capela-mor já tinha suas obras em adiantado estágio de 
construção, como se pode inferir das observações colhidas pelo 
Padre Visitador Antônio da Silva Prado que alega, segundo Célio 
Macedo Alves (2013), que já estava iniciada e feita, tinha decência 
para o culto de Deus Nosso Senhor e podia celebrar o Sacrossanto 
Sacrifício da Missa.

1723
Em 18 de março de 1723, sob a diligência do Sargento-mor José 
Botelho da Fonseca, instalou-se em Conceição do Mato Dentro 
um Corpo de Cavalaria de homens brancos (ver 1720). 

1724
Freguesia de Conceição do Mato Dentro: Pela Carta Régia de 
16 de fevereiro de 1724, foi a povoação elevada à freguesia com 
o nome de Conceição do Mato Dentro (ver 1748 e 1750).  Nas 
Minas Gerais, criou-se 40 freguesias e 

[...] para que não ficassem, diz Monsenhor Pizarro, com 
clérigos de nenhum ou pouco merecimento, por empenhos 
de pessoas autorizadas, suplicou a El-Rei que os colasse. 
Apresentadas então 19 paróquias, mandou o soberano por 
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Maria Riquelme de Gusmão, irmã de Gabriel Ponce de Leon, o do 
Mato Dentro, e Jerônimo Ferraz de Araujo. São pais de: 

XVII-1. Manuel Ferraz de Araújo – sobrinho de Gabriel Ponce de Leon, 
o do Mato Dentro, nascido por volta de 1685 e falecido cerca de 
1800. Casado em 2 de maio de 1713, na Matriz Nossa Senhora da 
Ponte, em Sorocaba, com Mariana Leme Corrêa Garcia, filha de 
Miguel Garcia e de Sebastiana Moreira Cabral.

XVII-1. João de Araújo Cabral – sobrinho de Gabriel Ponce de Leon, o do 
Mato Dentro, que, em Itu, casou no mês de julho de 1708 confor-
me registro em Itu, na Matriz Nossa Senhora da Candedária (Livro 
1703, out. 1728, nov., fl. 23), com Isabel da Silva, filha de Sebas-
tião Gil de Godoy e de Maria Soares Ferreira.

Registro de casamento de Maria Riquelme de Gusmão. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata

provisão de 16 de Fevereiro de 1718 e carta régia de 16 de 
Fevereiro de 1724 a que se reuniu o mapa das Igrejas Coladas, 
que aos párocos nomeados e a seus sucessores se desse da Real 
Fazenda a côngrua de 200$ anuais, além dos seis vinténs ou 
120 réis de ouro determinados a cada pessoa por conhecença ou 
desobriga da quaresma. (VIEIRA FAZENDA, 1924, p. 64) 

1725
O Padre Visitador do ano de 1725 ordenava que se cobrassem os 
rendimentos da Fábrica ao procurador da igreja para que fossem 
aplicados na fatura de uma pia batismal e de água benta, da 
porta do nicho dos santos óleos, de uma cadeira para as estações 
[espécie de parada que se faz ao tempo do ofertório da Missa para 
leitura de avisos, encomendações, recomendações etc.] e de um 
confessionário (MORAIS apud MACEDO, 2013).

1727
As obras da igreja já deviam estar satisfatoriamente bem 
encaminhadas por volta de 1727, pois o relato do Bispo do Rio 
de Janeiro, Dom Frei Antônio de Guadalupe, na costumeira 
visita pastoral, admitia que, após a procissão dos defuntos, “[...] 
visitamos a Pia batismal, Santos Óleos, Capela-mor, Altares, 
imagens e Capelas e tudo o mais pertencente à dita Igreja visitada, 
provendo no temporal e espiritual, nos pareceu conveniente ao 
serviço de Deus [...].” (idem). Após um incidente entre brancos 
e negros, ocorrido na Matriz, em 1727, a Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos decidiu construir a própria 
capela. As obras, iniciadas em 1728, contaram com o auxílio 
da negra Jacinta de Barros, mulher do Capitão Manuel Correia 
de Paiva, e doações de Gabriel Ponce de Leon por meio de 
testamento. 
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XVII-1. Maria Leite da Silva – sobrinha de Gabriel Ponce de Leon, o do 
Mato Dentro, natural de Itu, casou-se com o Capitão Domingos 
Soares Paes, natural de Paranaguá, filho de Manuel Soares, natural 
de Viana, e de Maria Paes, natural de Parnaíba. Com geração.

XVII-1. Isabel Paes – sobrinha de Gabriel Ponce de Leon, o do Mato Dentro, 
que casou com o Sargento-mor Luiz Castanho de Almeida, filho 
de Diogo de Lara e Morais e de Ana Maria Leme do Prado. Com 
geração.

XVII-1. Jerônimo Ferraz de Araújo – sobrinho de Gabriel Ponce de Leon, 
o do Mato Dentro, casado com Antonia de Almeida, filha de Luiz 
Castanho de Almeida e de Isabel de Lara. Sem geração.

XVI-5. Cecília de Abreu, nascida por volta de 1664.

XVI-6. Luzia de Abreu – irmã de Gabriel Ponce de Leon, o do Mato 
Dentro, nascida por volta de 1665, na Vila de Nossa Senhora da 
Ponte, Sorocaba, São Paulo. Casou duas vezes: a primeira, em 02 de 
junho de 1686, na Matriz Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, como 
consta em registro na Matriz Nossa Senhora da Ponte (Matrimônios 
1679, ago. 1738, fev., fl. 7v), São Paulo, com Tomé Moreira Cabral, 
nascido por volta de 1662, em Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, 
São Paulo, onde faleceu em 13 de abril de 1698 (Óbitos 1685, jan. 
1762, jun. 13, 1697-1698, fl. 5) e sepultado na igreja de São Bento 
(?). Filho do Coronel Pascoal Moreira Cabral e de Ana Maria Leme. 
Luzia de Abreu casou pela segunda vez, em 1700, na Matriz Nossa 
Senhora da Ponte, Sorocaba, São Paulo, com João Luiz do Passo, 
filho de Amaro Vicente e de Ana Luiz. Era já falecido em 1728 e 
não teve geração.

1730
A Capela de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos, em 1730, 
recebeu a benção inaugural 
com a transferência da imagem 
da padroeira. As obras orna-
mentais do interior só foram 
contratadas a partir de 1745.

1735-1741
André Moreira de Faria foi o 
pároco de Conceição entre os 
anos de 1735 e 1741.

1736
Gabriel Ponce de Leon morre em Conceição do Mato Dentro em 
29 de setembro.

Artistas, Artesões 

Célio Macedo Alves (op. cit., 2013) lamenta a inexistência de 
nomes de oficiais pedreiros, carpinteiros, ferreiros etc. que tinham 
trabalhado na obra da Matriz. Os livros de termos, receitas e 
despesas e recibos antigos que conteriam essas informações não 
existem mais e os livros que se encontram, hoje, no Arquivo da 
Paróquia, não fornecem esse tipo de registro. 

Dessa efeméride (1736) em diante, são citados alguns destes 
nomes que poderão elucidar, futuramente, um pouco mais sobre 
as obras de construção e ornamentação da igreja Matriz Nossa 
Senhora da Conceição do Mato Dentro.
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XVI-7. Suzana Dias – irmã de Gabriel Ponce de Leon, o do Mato Dentro, 
nascida por volta de 1665 em Sorocaba, São Paulo, onde faleceu em 
23 de junho de 1752. Casada em 02 de junho de 1686, na Matriz 
Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba, como consta no registro de 
Matrimônios (1679, ago. 1738, fev., fl. 7v), São Paulo, com Braz 
Moreira Cabral, natural de Sorocaba, São Paulo, onde faleceu em 
22 de outubro de 1697 e não deixou testamento. Foi sepultado na 
igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária, junto do cruzeiro do 
altar de São Miguel. Filho do citado Coronel Pascoal Moreira Cabral 
e Ana Maria Leme. Pais de:

XVII-1. Ana Moreira – sobrinha de Gabriel Ponce de Leon, o do Mato 
Dentro.

XVII-2. Pascoal Moreira de Zunega – sobrinho de Gabriel Ponce de Leon, o 
do Mato Dentro, casado em 1728, em Sorocaba, com Inês Domin-
gues, filha de Domingos Luiz do Passo e de Isabel Machado. 

XVII-3. Braz Moreira – sobrinho de Gabriel Ponce de Leon, o do Mato 
Dentro. 

XVII-4. Jorge Dias Moreira – sobrinho de Gabriel Ponce de Leon, o do 
Mato Dentro, casou em 1720, em Sorocaba, com Joana de Lima, 
irmã de Inês Domingues, filha de Domingos Luiz do Passo e de 
Isabel Machado.

XVII-5. Maria Leme Moreira – sobrinha de Gabriel Ponce de Leon, o do 
Mato Dentro, casou em 1719, em Sorocaba, com José Coresma de 
Almeida, filho de Manuel Coresma de Almeida e de Maria Nunes 
Leitão.

1736
Carpinteiro

José Euzébio atuava com o ofício de carpinteiro em Conceição do 
Mato Dentro (MARTINS, 1974, p. 258).

1736
Carpinteiro

José Martins, morador em Conceição do Mato Dentro, vivia do 
seu ofício de carpinteiro (idem, p. 31).

1736
Carpinteiro

Luiz Pereira Rebelo, carpinteiro, morador em Conceição do Mato 
Dentro, com o seu ofício de Carpinteiro (idem, p. 157).

1736
Carpinteiro

Manuel Simões, morador no Morro do Mato Dentro, com o seu 
ofício de carpinteiro (idem, p. 250). Possivelmente, refere-se a 
Morro do Pilar Gaspar Soares.

1736
Carpinteiro
Mateus Gomes Campos, carpinteiro. Seu nome figura com a 
respectiva indicação do ofício de carpinteiro (idem, p. 148).

1736-1737
Ourives
João Teixeira da Silva, ourives. Figura com a respectiva indicação 
do ofício (idem, p. 238).
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XVI-8. Cristovão de Zunega – irmão de Gabriel Ponce de Leon, o do Mato 
Dentro, casado em 09 de janeiro de 1684, na Matriz Nossa Senhora 
da Ponte, Sorocaba, São Paulo, com Custodia Moreira, filha do Ca-
pitão João Moreira. 

XVI-2. Gabriel Ponce de Leon (nos registros paroquiais de Sorocaba e Itu 
aparece grafado Ponce de León), o do Mato Dentro, nascido por 
volta de 1661 (há, porém, informações não documentais de que 
teria nascido em 1670), em Sorocaba, e falecido em 29 de setembro 
de 1736, em Conceição do Mato Dentro, sendo seu corpo sepultado 
no interior da capela-mor da igreja Matriz, com especial autorização 
do Bispo Dom Guadalupe, por ser o grande benemérito da igreja 
(MORAIS, 1942, p. 44). Consta do seu testamento, segundo Ge-
raldo Dutra de Morais, que Gabriel Ponce de Leon determinava 
a seu testamenteiro para que doasse “[...] para as obras da Matriz 
cem oitavas de ouro [...].” e pedia ao bispo para ser enterrado na 
capela-mor por “[...] ter contribuído eficazmente para a construção 
da igreja mais decente [...].” (idem, ibid). Diga-se que ser enterrado 
dentro da capela era um privilégio somente concedido aos clérigos.

Então, conforme Célio Macedo Alves, cujo livro foi gentilmete cedido 
pelo filósofo Loryel Rocha, 

Veio a falecer em 26 de setembro de 1736, sendo enterrado na Igreja 
Matriz, como consta do assento lançado no Livro de Defuntos da Matriz, 
anos 1735-1738, onde se lê também que não fez testamento apesar de 
Geraldo Dutra de Morais ter transcrito em seu livro trechos do Testamento 
do explorador paulista, cuja peça, lamentavelmente, não se encontra 
localizada até o presente.” (2013, p. 3)

1737
Manuel Correia de Paiva, sertanista de São Paulo, que agiu 
nos primeiros tempos do ouro nas Minas Gerais e que tomou 
parte no descobrimento do Serro Frio, com Antonio Soares 
Ferreira, em 1701. Português de origem, companheiro de 
descobrimento de Ponce de Leon, foi outro que parece ter-
se estabelecido no arraial. Foi um dos primeiros no arraial a 
receber uma patente militar, a de Capitão-mor. Além disto, 
tornou-se o primeiro Guarda-mor de Conceição, cargo muito 
importante e de certo prestígio na região, cujas principais 
atribuições eram de medir e repartir as lavras minerais; 
conceder licenças para mineração, controlar a produção de 
ouro no distrito etc. Porém, em contrapartida, não podia 
possuir lavra de ouro para exploração em benefício próprio 
(SALGADO; GRAÇA, 1990, p. 283-284). Em 05 de agosto 
de 1737, Manuel de Paiva esposou a sua escrava crioula, Jacinta 

de Barros, natural de Sergipe, em uma cerimônia realizada 
após uma consulta “secreta”, como afirma o termo lavrado no 
dia do casamento (Aepcmo, cx 10, cod. 3, op. cit). Faleceu antes 
de 1780, ano em que faleceu em Conceição certo Domingos 
Correia de Paiva, declarando ser filho do Capitão Manuel 
Correia de Paiva e de sua mulher, Joana Correia Paiva, já 
defuntos (Aepcmo, cx 20, cod. 15 - Fl. 221). (Óbitos da Matriz – 
1754-1780, fl. 221).  Em conformidade com dados recolhidos 
do estudo de Célio Macedo Alves (2013).

1738
Confirma-se o compromisso da Irmandade de São Miguel e 
Almas. Nesta ocasião, já existiam as Irmandades do Santíssimo 
Sacramento (criadas no início do século XVIII, porém, com o 
compromisso reconfirmado em 1786) e de Nossa Senhora da 
Conceição (também do início do século XVIII).
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Estabelecido, inicialmente, na Vila de Nossa Senhora da Ponte de So-
rocaba, onde casaram seus pais e onde nasceram alguns dos seus irmãos. Te-
ria passado ainda jovem para a Vila de Nossa Senhora da Candelária de Itu, 
limítrofe com Sorocaba, talvez por amores, pois lá casou com Maria Leme, 
representante de importante família de bandeirantes e de família estabelecida 
em Itu, de onde consta ter mandado buscar, na Capela de Santana, a ima-
gem da nova padroeira para ser entronizada na Capela de Nossa Senhora da 
Conceição do Mato Dentro. 

Quanto à Virgem da Candelária ou Nossa Senhora da Candelária (Vir-
gen de Candelaria, Nuestra Señora de la Candelaria), popularmente chamada 
de  La Morenita, dizemos que se comemora uma aparição da Virgem Maria, 
na ilha de Tenerife, uma das Ilhas Canárias (Espanha). O centro de adoração 
está localizado na cidade de Candelaria, em Tenerife. Ela é descrita como 
uma Madona Negra. De acordo com uma lenda registrada por Alonso de 
Espinosa, em 1594, uma estátua da Virgem Maria, carregando uma criança 
em uma mão e uma vela verde na outra (daí o “Candelária”), foi descoberta 
na praia de Chimisay (Güímar) por dois Guanche cabreiros em 1392. Isto 
ocorreu antes do castelhano conquistar a ilha (a ilha não foi totalmente con-
quistada até 1496). Um dos pastores tentou jogar uma pedra na estátua, 
mas o braço ficou paralisado; o outro tentou esfaquear a estátua com uma 
faca, mas acabou esfaqueando a si mesmo. A primeira missa foi celebrada em 
Achbinico, em 02 de fevereiro de 1497,  e o Adelantado Alonso Fernández 
de Lugo ordenou a construção de uma  ermida lá,  mas não foi construída 
até 1526, durante o governo de Pedro Fernández de Lugo.

Mencionamos, também, que o marco da fundação da cidade de Itu 
foi a construção, em 1610, de uma capela devotada a Nossa Senhora da 

1738
Carpinteiro

Manuel Martins, carpinteiro, que figura com a respectiva indicação do ofício, a fl. 
22, Lº nº 53, Manifestos das Lojas e ofícios do Serro-Frio e registro de cartas (MARTINS, 
1974, p. 32).

1744
Em 1744, constrói-se a Capela de Santana em terrenos também doados por Gabriel 
Ponce de Leon, na parte alta ao sul da cidade, habitada por exploradores de ouro no 
córrego do mesmo nome. Informação recolhida em Atlas dos Monumentos históricos e 
Artísticos de Minas Gerais – Circuito do Diamante (1978, p. 43-49). 

Capela de Santana. Foi reconstruída entre 1880 e 1886 por iniciativa do Dr. Joaquim 
Bento de Oliveira.
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Candelária, no lugar em que hoje fica a igreja do Bom Jesus. Foi edificada 
por ordem de Domingos Fernandes e inaugurada no dia 02 de fevereiro de 
1610. A freguesia foi somente criada, em 1653, com o nome de Freguesia 
de Santana do Parnaíba. Em 1657, foi elevada à categoria de Vila de Itu, 
deixando de ser Freguesia de Santana do Parnaíba, e iniciou-se a construção 
de um novo templo.

Esse Gabriel Ponce de Leon foi sertanista que acompanhou seu pai 
André de Zunega, o caçador de índios, em várias Entradas e, depois, seguiu 
para as Minas Gerais em exploração de minas, sendo um dos desbravadores 
do Serro Frio em 1701. Já no princípio do século XVIII, com seus 30 anos 
de idade, fez suas primeiras incursões para as bandas de Itapanhoacanga (po-
voação hoje pertencente à Alvorada de Minas), junto com Gaspar Soares 
e Manuel Paiva. Em 1702, o bandeirante Gabriel Ponce de Leon começa 
a construção da primeira capela em honra a Nossa Senhora da Conceição, 
padroeira da cidade, que ganhou seu nome.

Atestado em documentos doando terrenos para construção da igreja 
Matriz de Conceição do Mato Dentro.

Como era de costume à época, a primeira preocupação daqueles exploradores 
era erguer uma incipiente capelinha para abrigar o orago de sua devoção. Ali 
dentro armava-se um altar com estacas e tapados com esteiras de taquara, 
diante do qual diziam missa, confessavam e desobrigavam (desobriga é a 
confissão e comunhão que se fazia ao menos uma vez por ano durante a 
Quaresma). Em torno da capela, então, surgia e desenvolvia-se o arraial. E 
esta vinha a se tornar, neste caso, a principal referência do local, o qual, na 
maioria das vezes, tomava o topônimo da santa ou do santo ali entronizado. 

1744
Sesmarias

O primeiro registro de exploração da região 
do Riacho Fundo, hoje município de Santana 
do Riacho, consta de 22 de maio de 1744, 
data quando foi concedida ao Sargento-mor 
Antônio Ferreira de Aguiar e Sá a região 
do Riacho Fundo por meio de uma Carta 
de Sesmaria, tornando-se Fazenda Riacho 
Fundo, pertencente à Comarca de Serro 
Frio. A íntegra dessa carta pode ser lida na 
Revista do Arquivo Público Mineiro (1904).  

A propriedade mantinha limites com Sabará, 
com Rio de Pedras, com a propriedade de 
José de Souza e com a propriedade de João 

Fragoso, denominada Serra da Lapa.

O licenciado Antônio Ferreira de Aguiar e Sá 
foi, pois, o primeiro povoador, reconhecido 
pela lei, do local onde está hoje a cidade de 
Santana do Riacho. Em sua fazenda, Antônio 
Ferreira de Aguiar e Sá ergueu uma capela 
filial à Conceição do Mato Dentro (ver 1759).

1746
Entre as imagens da Matriz de Conceição 
registra-se a do Senhor Crucificado da 
Sacristia (conhecido por Senhor do Bonfim) 
que foi benta em 07 de setembro de 1746, 
conforme registro do Livro de Visitas pastorais 
de Conceição, citado por Geraldo Dutra.

Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. 
Barata
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E o arraial surgido receberia o nome de Conceição do Serro, em função da 
imagem de Nossa Senhora da Conceição entronizada no altar da primitiva 
capelinha ali erguida, seguramente construída por Ponce de Leon, como se 
infere de uma passagem do seu testamento: “por ter eu levantado a antiga 
Capela morada da Senhora da Conceição nossa mãe, cuja imagem mandei 
vir de Itu em 1703. (MORAIS, op. cit., p. 44)

Consta nos estudos dedicados à história de Conceição do Mato Den-
tro que, em 1703, Gabriel Ponce de Leon mandou vir de Itu, São Paulo, a 
primeira imagem da padroeira, contribuindo, também, para a construção da 
capela. Essa primeira imagem era dedicada a Nossa Senhora da Conceição. 
Segundo pesquisas de Moraes Dutra e outros, a imagem de Nossa Senhora 
da Conceição teria vindo da Capela de Santana, Itu (?). 

Para a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, erguida a par-
tir de 1727 e que, em 1730, recebeu a benção inaugural, com a transferência 
da imagem da padroeira, doou, via testamento, 60 oitavas de ouro.

Gabriel Ponce de Leon casou no ano de 1685, em Itu, com Maria 
Leme da Veiga, natural de Araritaguaba, filha do Capitão Antônio Bicudo 
Leme e de Apolônia da Veiga (informação encontrada em Genealogia Paulis-
tana, no volume VII, sob o título de “Fernandes Povoadores”, capítulo 2º, à 
página 229), neta paterna do sertanista Antonio Bicudo de Brito que tomou 
parte na invasão de Guairá, em 1628 (região dos antepassados dos Ponce de 
Leão e de Maria Leme de Alvarenga). Neta materna de Jerônimo da Veiga, 
um dos maiores sertanistas do tempo, tomando parte em diversas Entradas, 
entre elas, a região de Guairá. Foi, também, pesquisador de ouro. 

1748
Capelas - Conceição do Mato Dentro

Quando Dom Frei João da Cruz, Bispo do Rio de Janeiro, esteve 
em visita pastoral ao bispado de Mariana, em 1748, encontrou 
Bernardo José de Faria como Capelão de Conceição do Mato 
Dentro, filial da Vila de São José (ver 1724 e 1750).

1748
Capelas – Tapera (Mato Dentro)

Quando Dom Frei João da Cruz, Bispo do Rio de Janeiro, esteve 
em visita pastoral ao bispado de Mariana, em 1748, encontrou 
Antônio Garcia Rosa como Capelão da Tapera, da Conceição do 
Mato Dentro (ver 1837).

1748
Capelas – Itambé (Vila do Príncipe)

Quando Dom Frei João da Cruz, Bispo do Rio de Janeiro, esteve 
em visita pastoral ao bispado de Mariana, em 1748, encontrou 
João Tavares Coimbra como Capelão de Santo Antonio do 
Itambé, filial da Vila do Príncipe (ver 1818).

1748
Capelas - Aparecida (Mato Dentro)

Quando Dom Frei João da Cruz, Bispo do Rio de Janeiro, esteve 
em visita pastoral ao bispado de Mariana, em 1748, encontrou 
Manuel Rodrigues da Paz como Capelão da Aparecida, filial de 
Conceição do Mato Dentro (ver 1702 e 1821). Prosseguindo 
em caminhada, sempre em direção ao sul, chegaram às nascentes 
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Pais de:

XVII-1. Luzia da Veiga, nascida por volta de 1685, em Itu, São Paulo. Fale-
cida em 1761, em Itu, sem declarar o 1º casamento (provavelmente 
pelo fato que dele não teve filho). Silva Leme diz que tinha 55 anos 
em 1746, o que a dá nascida em 1691; e diz que casou em 1697 
(seis anos?). 

 Cabe ressaltar que apesar de Gabriel Ponce de Leon ter dedicado 
esforços pelo assentamento do novo lugar de Conceição do Mato 
Dentro, dando princípio à construção da nova Capela de Nossa 
Senhora da Conceição, que viria ser a Matriz da Viloa, e contribuindo 
para a construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário, seus 
descendentes diretos (filhos) são atestados, casando e morrendo 
fora de Conceição, quase todos em Itu. Não deram continuidade 
ao trabalho pioneiro do pai; abandonaram as Minas Gerais e seus 
ramos genealógicos espalharam-se por outras localidades de São 
Paulo. 

Luiza da Veiga casou duas vezes: a primeira, em Itu, com Sebastião 
Pedroso, natural de Itu, São Paulo, filho de Domingos Leme da Silva e de 
Inês Pedroso Navarro; casou Luiza, em segundas núpcias, em 1746, com 
Clemente Álvares de Oliveira.

Pais de (2.º matrimônio)

XVIII-1. Maria.

de um ribeirão, rico do precioso metal a que deram o nome de 
ribeirão de Santo Antônio. Aí foi erguida a primeira capela em 
terras do município, consagrada a Nossa Senhora Aparecida, 
entorno do qual se formou o Arraial de Córregos onde ficaram 
alguns dos bandeirantes na exploração das lavras que lhes foram 
concedidas. 

1748
Capelas – Almas, em Morro do Pilar (Gaspar Soares – Mato 
Dentro)

Quando Dom Frei João da Cruz, Bispo do Rio de Janeiro, esteve 
em visita pastoral ao bispado de Mariana, em 1748, encontrou 
Manuel da Rocha e Azevedo como Capelão das Almas em Santo 
Antonio do Morro – Conceição do Mato Dentro (ver 1703 e 
1789).

1748
Capelas - Pilar do Morro (Gaspar Soares – Mato Dentro)

Quando Dom Frei João da Cruz, Bispo do Rio de Janeiro, esteve 
em visita pastoral ao bispado de Mariana, em 1748, encontrou 
Sebastião de Carvalho como Capelão do Pilar do Morro, filial de 
Conceição do Mato Dentro (ver 1703 e 1789).

1748
Capelas – Rio Abaixo (Mato Dentro)

Quando Dom Frei João da Cruz, Bispo do Rio de Janeiro, esteve 
em visita pastoral ao bispado de Mariana, em 1748, encontrou 
Manuel Ferreira da Silva como Capelão de Santo Antonio do Rio 
Abaixo – Conceição do Mato Dentro (ver 1788).
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XVII-2. Maria de Zunega, filha de Gabriel Ponce de Leon, nascida cerca de 
1690 e falecida antes de 1745. Casada em 15 de fevereiro de 1711, 
na Matriz Nossa Senhora da Candelária, Itu (conforme registros, 
1703-1728, folha 33), com Cristovão Diniz de Anhaia, batizado, 
em 1667, em Parnaíba; falecido antes de 1745, filho de Antonio 
Rodrigues de Almeida e de Maria Diniz de Jesus. Nesse documento 
de óbito, consta seu pai como Gabriel Ponce de Leon, ou seja, ainda 
grafado na forma espanhola e não portuguesa: Ponce de Leão. 
Residiam nas Minas de Paranapanema em 1736. 

Maria de Zunega e Cristovão Diniz de Anhaia são pais de (netos de 
Gabriel Ponce de Leon, do Mato Dentro):

XVIII-1. João Diniz de Zunega, neto de Gabriel Ponce de Leon, natural 
de Sorocaba, onde casou, às 10 horas da amanhã, na Matriz 
Nossa Senhora da Ponte, em 15 de fevereiro de 1736, com Rosa 
Domingues de Proença, natural da Freguesia de Nossa Senhora 

1750
Carpinteiro

Antonio Gomes da Costa, carpinteiro. Natural da Freguesia de 
São Salvador, bispado do Porto, Portugal, e vivia de oficial de 
carpinteiro em Conceição do Mato Dentro. Era solteiro e tinha 
28 anos. Informações constantes do Livro de Devassas, fl. 38, do 
Arquivo da Cúria de Mariana (MARTINS, op. cit., p.199).

1750
Distrito de Conceição do Mato Dentro

Em 1750, eleva-se à paróquia. Pelo alvará de 16 de janeiro de 
1750, foi criado o Distrito de Conceição do Mato Dentro (ver 
1724, 1748 e 1787).

1752
A paróquia de Nossa Senhora da Conceição foi instituída 
eclesiasticamente nos primeiros anos do século XVIII e elevada 
à natureza de colativa pelo alvará régio de 16 de janeiro de 1752.

Para se ter uma dimensão desta importância, basta relatar que, 
em 1752, quando foi elevada à natureza de Paróquia Colativa, 
tinha sob sua jurisdição 14 capelas filiais: Nossa Senhora do Pilar 
(atual Morro do Pilar), São Miguel e Almas (atual Guanhães), 
Nossa Senhora do Porto de Guanhães (atual Senhora do Porto), 
Santo Antônio da Tapera (atual Santo Antônio do Norte), Nossa 
Senhora de Oliveira de Itambé (atual Itambé), Santana do Riacho 
Fundo, Nossa Senhora das Dores de Guanhães (atual Dores de 
Guanhães), São Domingos do Rio do Peixe (atual Dom Joaquim), 
São Francisco do Paraúna (atual Costa Sena), Santo Antônio do 

Registro do matrimônio Maria de Zunega. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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da Ponte, Sorocaba, filha de João Bicudo de Proença e 2ª mulher, 
Izabel Domingues Barbosa (conforme registros na Matriz Nossa 
Senhora Ponte, Matrimônios 1679, ago. 1738, fev., fl 89).

João Diniz de Zunega e Rosa Domingues de Proença são pais de (bis-
netos de Gabriel Ponce de Leon):

XIX-1. Isabel Domingues, casada em 1764, na Matriz Nossa Senhora 
da Ponte, em Sorocaba, com Antonio Fernandes, filho de Luiz 

Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Nossa Senhora Aparecida 
de Córregos, Santana de Congonhas (atual Congonhas do Norte) 
e São José da Brejauba (MACEDO, 2013, p. 27).  

1752
Vigários de Conceição do Mato Dentro

Vigários colados: Dr. João Alves da Costa, apresentado por Carta 
Régia de 28 de Janeiro de 1752, colado em 28 de agosto do 
mesmo ano. Este vigário foi privado da paróquia e esta posta a 
concurso por Ordem Régia expedida pela Mesa da Consciência e 
Ordens em 02 de junho de 1772.

1754
Em 20 de janeiro de 1754, falece o Sargento-mor José Botelho da 
Fonseca (Aepcmo, cx 20, cod. 15 - Fl. 38), responsável pela instalação 

de um Corpo de Cavalaria de Homens Brancos no distrito. Residia 
na Rua Direita do arraial (MORAIS, op. cit., p. 35). Neste mesmo 
ano, uma súplica dos moradores de Conceição do Mato Dentro 
ao Rei D. José de Portugal pedia ajuda financeira para terminar as 
obras da Matriz, especialmente, a nave e as torres (idem, p. 47).

1759
Capelas Filiais – Riacho Fundo

Riacho Fundo, antiga capela filial de Conceição do Mato Dentro, 
erigida pelo Sargento-mor Antonio Ferreira de Aguiar e Sá na 
sua fazenda do Riacho Fundo, por provisão de 27 de outubro 
de 1759. Origem do atual município de Santana do Riacho (ver 
1744 e 1866).

Registro do matrimônio João Diniz de Zunega. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. 
Barata
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Fernandes da Costa e de Eufemia Vieira. Neto paterno de João 
Gonçalves, natural do Alentejo, e de Joana Gavião. 

XIX-2.  Escolástica Diniz, casada em 1766, na Matriz Nossa Senhora 
da Ponte, em Sorocaba, com Vicente Fernandes, natural de 
Pindamonhangaba, irmão do marido de sua irmã Isabel, filho de 
Luiz Fernandes da Costa e de Eufemia Vieira.

XIX-3.  Rosa Diniz, casada em 1766, na Matriz Nossa Senhora da Ponte, 
em Sorocaba, com Victorino Fernandes, irmão dos precedentes, 
filho de Luiz Fernandes da Costa e de Eufemia Vieira. 

XVIII-2. Cristóvão Diniz da Veiga, neto de Gabriel Ponce de Leon, natural 
das Minas Gerais, e faleceu em 1793, em Sorocaba. Este é um dos 
poucos integrantes da família dos Ponce de Leon nascido em Minas 
Gerais. No dia 12 de outubro de 1745, casou na Matriz Nossa 
Senhora da Ponte, em Sorocaba (segundo registros de Matrimônios 
1738, jul. 1757, abr., fl. 48v), com Rita Domingues de Proença, 
natural da Vila de Sorocaba, filha de João Bicudo de Proença e de 
Isabel Domingues. Neta paterna de Paulo de Proença de Abreu e 
de Maria Bicudo de Brito; e neta materna de André Domingues 
Vidigal e de Ana Barbosa.

Cristóvão Diniz da Veiga e Rita Domingues de Proença são pais de 
(bisnetos de Gabriel Ponce de Leon):

XIX-1.  Francisco de Borja Diniz, natural de Sorocaba, casado em 30 de 
maio de 1792, na Matriz Nossa Senhora da Ponte, em Sorocaba 

1761
Pintor
Antonio Corrêa de Aguiar, pintor. Atestado no Auto de Fé de 20 
de setembro de 1761 no qual consta ter 36 anos (nascido cerca de 
1730), pintor, preto e escravo do Alferes José Corrêa d´Aguiar. 
Era solteiro, natural da cidade do Congo, Reino de Angola, e 
morador no Arraial da Conceição do Serro Frio, termo da Vila 
do Príncipe, bispado de Mariana. Foi condenado ao degredo por 
dois anos para Castro Marim.

1765
Freguesias – Paraúna

A Capela de São Francisco de Paraúna, filial de Conceição do 
Mato Dentro, teve concessão de pia batismal por provisão de 16 
de julho de 1765 (ver 1796 e 1821).

1773-1776
Reverendo Manoel de Barros foi pároco de Conceição entre 1773 
e 1776. Faleceu em 03 de julho de 1787. Morador no Arraial de 
Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro do Serro Frio, da 
Comarca da Vila do Príncipe. 

1772
Somente em 17 de junho de 1772, o Rei D. José deixou-se 
sensibilizar pelas súplicas dos moradores de Conceição e resolveu 
doar 4.300 cruzados para o término das obras da igreja Matriz. 
No entanto, segundo Célio Macedo Alves, como era de costume 
naquele tempo, a quantia não seria liberada em sua totalidade 
pelo Erário Real, mas em módicas parcelas e por um longo prazo. 
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Registro de Casamento de Cristóvão Diniz da Veiga. Figura: arquivo pessoal de Carlos 
Eduardo de A. Barata

1774
Carapina

Antonio Tavares Velho, carapina. Tirou licença para trabalhar 
pelo seu ofício de carapina em Conceição do Mato Dentro, o que 
está constado no Códice nº 30, fl. 52v, Arquivo da Câmara da 
Vila do Príncipe.

1775
Capelas Filiais

São Domingos do Rio do Peixe é antiga capela filial de Conceição 
do Mato Dentro, erigida pelo Capitão Jerônimo Ferreira de 
Araújo por provisão que obteve da Câmara Eclesiástica em 07 de 
fevereiro de 1775. Há quem afirme que foi fundada, em 1750, 
por Domingos José da Silva (ver 1821).

1782
Carpinteiro

José Alves da Conceição, carpinteiro. Tirou licença, em 1782, 
para trabalhar pelo seu ofício de carpinteiro em Conceição do 
Mato Dentro, o que consta do Códice nº 30, fl. 167v, da Câmara 
da Vila do Príncipe.

1787
Vigários de Conceição do Mato Dentro

Vigários colados: Jerônimo José de Lima, apresentado por Carta 
Régia de 12 de junho de 1787, colado em 24 de dezembro do 
mesmo ano (ver 1750 e 1837) (TRINDADE, 1945, p. 94).
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(Matrimônios 1790, Fev-1800, Maio, fl. 37), com Ana Maria 
Corrêa, natural de Sorocaba, filha de Antonio Furquim de Camargo 
e de Tereza de Jesus. 

XIX-2.  Bernardina de Sene, casada em 1774, em Sorocaba, com Francisco 
Teles de Menezes, filho de Antonio Teles e de Antonia Cardoso.

XIX-3.  Ana Diniz, casada em 1780, em Sorocaba, com José Martins 
de Camargo, filho de Estevão Martins Leme e de Escolástica de 
Godoy.

XIX-4.  Francisca Maria de Zunega, nascida em 1768, na Vila de Sorocaba, 
e falecida em 02 de outubro 1793, aos 25 anos de idade, sem 
testamento e sepultada na Capela da Senhora do Rosário, filial da 
Matriz Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, em Sorocaba (Óbitos 
1776, abr. 1804, ago., fl. 122). Foi casada em 22 de maio de 1792, 
na Matriz Nossa Senhora da Ponte (Matrimônios 1790, fev. 1800, 
maio fl. 36v), em Sorocaba, com Inácio Xavier de Oliveira, natural 
da Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Araçariguama, filho de 
Miguel Martins de Oliveira e de Ana de Almeida. Com geração. 

XVIII-3. Joaquim Diniz, neto de Gabriel Ponce de Leon, natural de 
Paranapanema e, em 19 de agosto de 1751, foi casado na 
Matriz Nossa Senhora da Ponte, Sorocaba (registro no Livro 
de Matrimônios 1738, jul. 1757, abr., fl. 117v), São Paulo, com 
Maria Domingues de Proença, filha de João Bicudo de Proença e 
de Isabel Domingues. 

1788
Freguesias - Santo Antonio do Rio Abaixo (Mato Dentro)

José Ferreira Santiago, tendo sido o primeiro a rotear a terra 
naquele sertão e já havendo roças em sinais de lavras, concorreram 
em breves tempos para mais de quatrocentas pessoas, pedia 
licença para erigir uma ermida que servisse a ele e a seus vizinhos. 
Esta petição, que foi dirigida ao rei e deferida por uma Provisão 
Régia de 10 de março de 1788, mandava que o bispo executasse 
as providências que julgasse precisas (ver 1748). Ocorre que, em 
18 de junho de 1787, um ano antes, Custódio de Souza e sua 
mulher fazem à Capela de Santo Antonio do Rio Abaixo doação 
de um patrimônio a fim de se manter nela necessário para viático 
e devoção dos moradores. Quando Dom Frei João da Cruz, 
Bispo do Rio de Janeiro, esteve em visita pastoral ao bispado 

de Mariana, em 1748, já existia a Capela de Santo Antonio do 
Rio Abaixo (ver 1748), o que faz crer que José Ferreira Santiago 
pretendia fundar outra capela, no mesmo arraial, mas não seria a 
de invocação de Santo Antonio.

1789
Freguesias - Morro do Pilar (de Gaspar Soares)

Até 1945 desconhecia-se o registro de provisão que erigiu a 
primitiva Capela de Morro do Pilar, filial de Conceição do 
Mato Dentro. A segunda, construída em local mais acessível, foi 
visitada e benzida por provisão de 02 de março de 1789. Por 
provisão do dia seguinte, foram benzidas as novas imagens de 
Nossa Senhora do Pilar e do Rosário. Foi um dos quatro curatos 
cuja criação acarretou desgostos a Dom Frei Manuel da Cruz. Isto 
significa que, em 1750, era já o Morro do Pilar lugar de alguma 
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XVIII-4. José Ponce Diniz, neto de Gabriel Ponce de Leon, padre, natural 
do Distrito de São José do Rio das Mortes (hoje Tiradentes), 
Minas Gerais. Um dos poucos membros da familia natural de 
Minas Gerais.

Em 06 de outubro de 1778, foi fundada a nova Vila Maria do Paraguai, 
no Mato Grosso, em homenagem à rainha reinante de Portugal. Em 1779, 
inicia-se a instalação da freguesia, designando como o primeiro vigário o 
Reverendo José Ponce Diniz, natural da Capitania de São Paulo.

XVIII-5. Teresa Diniz Ponce de Leon, neta de Gabriel Ponce de Leon, casada 
com Lourenço Castanho de Abreu, natural de Sorocaba, filho de 
Antonio de Proença de Abreu e de sua primeira mulher Francisca 
de Almeida Lara.

Pais de (bisneta de Gabriel Ponce de Leon):

XIX-1. Maria Francisca de Jesus Abreu, nascida em Sorocaba, região onde 
casou, no ano de 1779, na Matriz Nossa Senhora da Ponte, com 
Antonio Albano, natural de Cotia, São Paulo, filho de Antonio da 
Rosa Pereira e de Luzia Leme. Com geração. 

XVIII-6. Maria Domingues

XVIII-7. Maria Diniz de Jesus, neta de Gabriel Ponce de Leon, com 60 
anos em 1777; falecida por volta de 1785. Casada com Luiz Ferreira 
Botelho, português de Óbidos, contava 83 anos em 1777, e falecido 
cerca de 1778. 

Pais de (bisnetos de Gabriel Ponce de Leon):

importância (ver 1748 e 1819). Em 1748, quando da visitação 
do referido Dom Frei Manuel da Cruz, fica registrada a existência, 
pelo menos, de duas capelas em Morro do Pilar: Almas e Pilar.

1790
Autos de habilitação de José Ribeiro de Sampaio Residência: 
Minas de Mato Dentro, Freguesia de Nossa Senhora da Conceição.  
A ação prende-se com a herança de Valério Pinto da Silva, falecido 
no Brasil, o que está registrado em Feitos Findos, Juízo da Índia e 
Mina, Justificações Ultramarinas, Brasil, mç. 302, nº 3.

1792
Foi ordenado em Mariana, em 24 março de 1792, o Padre Bento 
Alves Gondim, natural de Conceição do Mato Dentro, nascido 
em 23 de março de 1768.

1792
Entalhador 

Bartolomeu Pereira Diniz, consta que trabalhou na igreja Matriz 
N.S. da Conceição (Mato Dentro?), no Serro, na obra do retábulo 
da capela e mais reparos precisos, obrigando-se a fazê-lo pelo 
risco. Ajustou pela obra 370/8ªs, em 16 de dezembro de 1792, 
conforme registro no Livro de Termos, fl. 44 (MARTINS, op. 
cit., p. 247). Entre 1792 e 1793 recebeu o valor de 92/8ªs e ½ 
referente ao primeiro pagamento da obra do retábulo, de acordo 
com o Livro de Receita e Despesas, fl. 78v (idem, p. 247). Ainda, 
em 1794, trabalhou no altar da Igreja da Purificação do Serro.

1796  
Manuel José da Costa, consta que trabalhou nas obras da igreja 
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XIX-1. Maria, nascida em 1736, natural do Paranapanema, com 41 anos em 
1777. 

XIX-2. Ana Ferreira Perpétua, nascida em 1738, natural do Paranapanema, 
com 39 anos em 1777. Casada por volta de 1762, com Domingos da 
Costa Jacome, falecido entre 1782 e 1785, Sargento das Ordenanças 
do Distrito das Minas. Proprietário de duas sesmarias: a do Ribeirão 
do Ignácio Pereira e a do Turvinho de Paranapanema. Com geração. 

XIX-3. Miguel Ferreira Diniz, nascido em 1744, natural do Paranapanema, 
com 33 anos em 1777. Casado com Gertrudes Fernandes de Proen-
ça. Com geração.

XIX-4. Andreza, nascida em 1746, natural do Paranapanema, com 31 anos 
em 1777.

XIX-5. Dionísio Ferreira Diniz, nascido em 1751, natural do Paranapanema, 
com 26 anos em 1777. Casado com Maria de Assumpção, natural 
da Vila de Paranapanema. Com geração.

XIX-6. Antonio José de Loyola, nascido em 1754, natural do Paranapane-
ma, com 23 anos em 1777. Com geração do seu casamento com 
Ana Maria. 

XVII-3. Apolônia da Veiga, filha de Gabriel Ponce de Leon, nascida por vol-
ta de 1702 e falecida em Porto Feliz, São Paulo. Em 06 de fevereiro 
de 1723, casada na Matriz Nossa Senhora da Candelária, em Itu 
(registros no Livro de Matrimônios 1703, out. 1728, nov., fl. 64v), 
São Paulo, com André Dias de Almeida, nascido por volta de 1699, 

Matriz Nossa Senhora da Conceição (Mato Dentro?), no Serro, 
em 1796. É o que se verifica no Códice nº 9, fl. 56v, Despesas 
da Confraria do Santíssimo Sacramento - 1767-1820, Arquivo 
Eclesiástico (idem, p. 217).

1796
Ermidas – Paraúna

Por provisão de 31 de maio de 1796, erigiu-se a ermida do “lugar 
do Amaral da Paraúna” (ver 1765 e 1821). 

1802
A Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro recebeu 
a Benção Inaugural em 06 de novembro 1802, conforme Célio 
Macedo Alves ao fazer referência a Dutra de Morais. 

1805
Pintor

Manuel da Costa Ataíde, um dos grandes nomes das artes em 
Minas Gerais e no Brasil. Natural de Mariana. Atestado no 
Livro de Contas da Irmandade do Santíssimo Sacramento, fl. 
18, referente à despesa com a execução da pintura de seis painéis 
na Sacristia e a imagem de São Francisco, despesa: “13 outavas” 
(MARTINS, op. cit., p. 85).

1818
Capelas – Itambé (Mato Dentro)

Por provisão de 17 de janeiro de 1818, foi erigida a Capela de 
Nossa Senhora de Oliveira de Itambé, filial de Conceição do 
Mato Dentro. Sua ereção foi sanada por Ordem Régia de 27 de 
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natural da ilha de São Sebastião, filho de Manuel Dias Adorno e de 
Catarina de Almeida.

Pais de:

XVIII-1. André Dias de Almeida, neto de Gabriel Ponce de Leon, nascido 
em 1730 e falecido em 1780, em Araritaguaba com 50 anos de 
idade (Óbitos de Porto Feliz). Explorador dos rios Avaí e Iguatemi 
e serviu alguns anos no estabelecimento fundado na margem do 
Iguatemi, como Capitão, pelos anos de 1767 a 1772. De volta 

Matrimônio de Apolônia da Veiga com André Dias de Almeida. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata

agosto de 1817. Em 1819, passa a ser filial de Morro do Pilar (ver 
1748 e 1819).

1819
Freguesias – Morro do Pilar (de Gaspar Soares)

A Freguesia de Morro do Pilar (de Gaspar Soares) foi criada por 
alvará régio de 14 de abril de 1819, sendo para isso desmembrada 
da Freguesia de Conceição do Mato Dentro após consulta da Mesa 
da Consciência e Ordem de 1º de abril de 1818 e resolução régia 
de 13 de abril (ver 1789 e 1837). Uma população entre 6.420 
e 7.000 almas. No seu recinto, se vê a serra denominada Gaspar 
Soares, abundantíssima de minerais de ferro que atualmente se 
trabalham com assaz provento (PIZARRO, 1820, p. 103). 
Passou a ter as seguintes capelas filiais:

•	Nossa	Senhora	de	Oliveira	de	Itambé	(ver	1818	e	1837).	

•	Santo	Antonio	do	Rio	Abaixo	(ver	1788	e	1863).

•	Nossa	Senhora	do	Rosário.

•	Santana	de	Ferros	(ver	1832).

•	Joanésia	(ver	1832).

1821
População e Capelas

As seguintes informações são colhidas do provimento de Dom 
Frei José (1821):
População: 7.580 a 8.000 almas.
Capelas na sede: Santana, Matozinhos e Rosário.
Capelas fora da sede: 
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destes serviços foi incumbido de extinguir dois quilombos que por 
mais de 30 anos infestaram os sertões à margem do Tietê, com-
postos de escravos fugidos de Minas Gerais. Conseguiu arrasá-los 
e o Governador de São Paulo o elogiou em ofício datado de 09 de 
dezembro de 1778. Casado com Francisca Leite de Miranda, filha 
do Capitão Antonio Luiz Coelho e de Maria Leite de Miranda. 

Pais de (bisnetos de Gabriel Ponce de Leon):

XIX-1. Antonio José de Almeida, Sargento-mor, habilitou-se de genere (termo 
proveniente do latim e significa “sobre a geração (ascendência), vida 
e costumes”). Uma Habilitação de Genere é um processo eclesiástico 
que era usado para comprovação de pureza de sangue, exigida para 
aceitação em certos cargos, ofícios ou honrarias. Foi um audaz 
sertanista. Em 1797, casou, em Araritaguaba, com sua prima, 
Teodora Leite Martins, filha do Capitão Francisco Antonio Martins 
e de Rita Leite de Miranda. Com geração. 

XIX-2. Francisca Leite de Miranda, que, em 1790, na Freguesia de 
Araritaguaba, casou com o Tenente, mais tarde Sargento-mor 
Joaquim Antonio de Oliveira, filho de Felix Antonio de Oliveira e 
de Domingas Maria de Oliveira.

XIX-3. Ana Joaquina de Almeida casou duas vezes: a primeira, em 1794, em 
Araritaguaba, com Vitor Antonio Peixoto de Azevedo, natural de 
Cuiabá e falecido antes de 1904. Filho de Diogo Peixoto de Azevedo 
e de Brígida Maria. Foi com seu marido residir em Cuiabá onde 
nasceram os dois filhos. Enviuvando, casou-se pela segunda vez, em 

•		N.S.	da	Aparecida	dos	Córregos,	distante	três	léguas	da	Matriz	
(ver 1702).

•		 Santana	das	Congonhas,	distante	nove	léguas	da	Matriz.
•		 Santo	Antonio	da	Tapera,	distante	cinco	léguas	da	Matriz	(ver	

1748 e 1858).
•		 São	Francisco	de	Paraúna,	distante	nove	léguas	da	Matriz	(ver	

1765 e 1837).
•		 Santana	do	Riacho	Fundo.
•		 São	Domingos	do	Rio	do	Peixe,	distante	cinco	léguas	da	Matriz	

(ver 1775 e 1837). Nesta ocasião, requeria-se a construção 
de outro templo em lugar mais cômodo por ser o atual seco, 
árido, e no alto de um monte que, além de batido dos ventos, 
é falto de águas (PIZARRO, 1820, p. 103).

•		Nossa	Senhora	do	Porto	de	Guanhães,	distante	nove	léguas	a	
leste da Matriz (ver 1856).

•		 Ermida	de	São	Sebastião	da	Conquista.
Clero:
O Vigário.
•	 Padre	Manuel	de	Madureira	de	Carvalho.
•	 Padre	Luis	Alves	Gondim,	na	Matriz.
•	 Padre	João	Batista	Ferreira,	no	Riacho	Fundo.
•	 Padre	Vicente	Pinheiro	Dornelas,	em	Congonhas.
•	 Padre	Manuel	Pereira	de	Serra	Correia	do	Lago,	na	Paraúna.
•	 Padre	José	Soares	de	Sousa,	na	Tapera.					
•	 Padre	Manuel	Soares	de	Sousa,	nos	Córregos.
•	 Padre	Manuel	Ferreira	da	Costa,	em	São	Domingos.
•	 Padre	Firmiano	Alves	de	Oliveira,	no	Porto.
•	 Padre	Bento	Alves	Gondim,	na	Conquista.
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1804, em Porto Feliz, com Francisco Rodrigues Leite, residente 
em Porto Feliz, filho de José Rodrigues Viana e de Maria Leite de 
Miranda. 

XIX-4.  Rosa de Almeida Leite, em 1797, foi casada, em Araritaguaba, com 
o Francisco Peixoto, natural de Camapuã e falecido em 1814, em 
Porto Feliz. Filho de Diogo Peixoto de Azevedo e de Brígida Maria. 
Foram moradores na fazenda de Camapuã, Mato Grosso. Sem 
geração. 

XIX-5.  Maria Adriana Leite, em 1791, casada, em Araritaguaba, com 
Manuel de Melo Almada, filho de Manuel de Melo Almada e de 
Maria de Araújo.

XIX-6.  Gertrudes de Almeida Leite, em 1794, casou, em Araritaguaba, com 
José Gonçalves Cesar, natural de Atibaia, filho de Diogo Gonçalves 
Moreira e de Branca Corrêa de Oliveira. 

XVIII-2. Maria Teresa de Almeida, neta de Gabriel Ponce de Leon, falecida 
em 1796, com inventário em Itu. Casada com João Rodrigues de 
Aguiar, natural de Araritaguaba e falecido em 1772, filho de Aleixo 
Rodrigues e de Josefa Leite de Miranda. 

Pais de (bisnetos de Gabriel Ponce de Leon):

XIX-1.  André Dias de Aguiar, Capitão, em 1789, casado em Araritaguaba 
(hoje Porto Feliz), com Genoveva da Luz Cardoso, que, em 1835, 
foi inventariada em Porto Feliz. Filha de José de Toledo Piza e de 
Isabel da Silva Cardoso. Com geração. 

1823
Conceição do Mato Dentro, em 1823, contava com 8.000 almas. 
Seguintes filiais:

•	 Nossa	Senhora	da	Aparecida	dos	Córregos.
•	 Santo	Antonio	da	Tapera.
•	 Santana	das	Congonhas.
•	 São	Francisco	da	Paraúna.
•	 São	Domingos	do	Rio	do	Peixe.
•	 Nossa	Senhora	do	Porto	de	Guanhãs	(Guanhães).

1823
Nossa Senhora do Pilar do Morro de Gaspar Soares, em 1823, 
contava com 7.000 almas. Seguintes filiais:
•	 Nossa	Senhora	da	Oliveira	de	Itambé.

•	 Santo	Antonio	do	Rio	Abaixo.
•	 Nossa	Senhora	do	Rosário.
•	 Santa	Ana	dos	Ferros.
•	 Joanésia.

1825
Como se lê na inscrição gravada na sua base, substituindo o antigo 
Pelourinho que ali existia desde 1719, o chafariz da praça Dom 
Joaquim foi feito em pedra sabão e inaugurado em 1825.

1826
População – Conceição de Mato Dentro

Em 1826, tinha 1.697 fogos e a população da cidade era de 9.615 
pessoas.
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XIX-2.  Isabel Maria (de Aguiar), em 1775, casou, em Araritaguaba (hoje 
Porto Feliz), com José Pereira de Souza, natural das ilhas, filho de 
Inácio Soares e de Joana de Souza. Com geração. 

XVIII-3. José Ponce de Leon, neto de Gabriel Ponce de Leon, natural de Pa-
ranapanema. Casado em 31 de janeiro de 1775, na igreja de Nossa 
Senhora Mãe dos Homens, Porto Feliz, São Paulo (antiga Ararita-
guaba), com Ana Cardoso, filha do Capitão Antonio Luiz Coelho, 
natural de Olivella, Lisboa, e de Maria Leite de Miranda.

Pais de (bisnetos de Gabriel Ponce de Leon):

XIX-1. José Ponce de Leon, 

XIX-2. Joaquim Ponce de Almeida, em 1809, casou, em Porto Feliz, com 
sua prima Maria Leite de Toledo, filha de José de Toledo Piza e de Isa-
bel da Silva Cardoso. 

XIX-3. Antonio Luiz Coelho, que, em 1813, se casou, em Porto Feliz, com 
Luiza Leite da Silva, filha de José de Toledo Piza e de Isabel da Silva 
Cardoso.

XIX-4. Maria Leite da Silva Ponce, em 1797, se casou, em Araritaguaba 
(Porto Feliz), com Apolinário Rodrigues de Proença, filho de Apoliná-
rio Rodrigues de Proença e de Tereza de Jesus e Siqueira. 

XIX-5. Rosa de Almeida Leite, casada em 1808, em Araritaguaba (Porto 
Feliz), com seu primo, João Rodrigues de Aguiar, filho de José Pereira 
de Souza e de Isabel Maria.

XIX-6. Gertrudes Leite.

1826
População – Morro do Pilar (de Gaspar Soares)

Em 1826, Morro do Pilar encontrava-se desmembrada da 
Freguesia de Conceição do Mato Dentro (ver 1819). Tinha 1.330 
fogos e a população de 6.989 pessoas. 

1832
Curato de São Miguel (Mato Dentro)

Decreto de 14 de julho de 1832: A Regência, em nome do 
imperador, tem sancionado e manda que se execute a resolução da 
Assembleia Geral, sobre proposta do Conselho Geral da Província 
de Minas Gerais. Ficam criados, na Comarca do Serro Frio, o 
Curato de São Miguel do Correntes, tendo por filial o Curato de 
Nossa Senhora do Porto de Guanhães (ver 1821 e 1837). 

1832
Freguesia – Santana de Ferros, de Morro do Pilar (de Gaspar 
Soares)

Foram seus fundadores Padre Fernandes Alves e José Ferreira 
Santiago que mineiravam com pás de ferros (ver 1819 e 1833). 
A Capela Curada de Santana dos Ferros, sujeita à Matriz Nossa 
Senhora do Pilar, do Morro de Gaspar Soares, pelo decreto de 
14 de julho de 1832, foi elevada à igreja Paroquial e freguesia. 
Ignora-se o tempo de sua fundação, sabe-se, porém, não ser 
muito antiga. Tem por filiais:

•	 Ermida	de	São	Sebastião	da	 Joanésia	e	Divisão	 (ver	1821	e	
1837).

•	 Nossa	Senhora	do	Carmo	da	Cacunda.
•	 Santa	Maria	do	Sacramento.
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XVII-4.  Romana de Zunega, filha de Gabriel Ponce de Leon, casada em 
23 de novembro de 1724, na igreja Matriz Nossa Senhora da Can-
delária (Matrimônios 1703, out. 1728, nov., fl. 78), em Itu, São 
Paulo, com Jerônimo Dias Cortes, filho de outro Jerônimo Dias 
Cortes e de Ana Ribeiro de Faria. Romana deve ter falecido pouco 
depois deste casamento, pois Jerônimo casa-se no ano seguinte 
com sua irmã Maria.

XVII-5.  Maria Leme da Veiga, filha de Gabriel Ponce de Leon, casada em 
1725, em Itu, São Paulo, com Jerônimo Dias Cortes, filho de ou-
tro Jerônimo Dias Cortes e de Ana Ribeiro de Faria. Este casamen-
to é citado por Silva Leme. Possivelmente, no seu tempo, a citada 

1833
Freguesia – Santana de Ferros, de Morro do Pilar (de Gaspar 
Soares)

A Freguesia de Santa Ana dos Ferros, sujeita à Matriz Nossa 
Senhora do Pilar, do Morro de Gaspar Soares, foi instituída 
canonicamente em 07 de novembro de 1833 (ver 1832). Consta 
que seu primeiro vigário colado — João José Dias Camargo — foi 
apresentado por Carta Patente de 11 de janeiro de 1837, colado 
em 30 do referido mês e ano. Porém, em 1857, identifica-se uma 
nota sobre o mesmo padre como vigário da Freguesia de Santa 
Ana dos Ferros, pertencente ao município de Itabira. Fica aqui 
estabelecida alguma confusão, razão pela qual esta cronologia não 
está inserida no corpo desse trabalho.

1836
A Lei nº 45, de 17 de março de 1836, suprimiu o Distrito de 
Riacho Fundo, incorporando-o ao território de Morro do Pilar 
(de Gaspar Soares) (ver 1844).

1837
População – Conceição do Mato Dentro

O Arraial de Conceição do Mato Dentro tinha 150 fogos. O 
distrito próprio do arraial dista 11 léguas da cabeça do termo. 
Tem 775 fogos e uma população de 2.718 almas (ver 1787).  
Deste grande Distrito de Conceição dependem os pequenos que 
seguem:
•	Riacho	Fundo:	com	112	fogos	e	747	almas.
•	Congonhas	 do	Mato	Dentro:	 arraial	 com	48	 fogos,	 distante	

nove léguas da paróquia. Tem 110 fogos e 515 almas.

Matrimônio de Romana de Zunega, 1703. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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Romana de Zunega pudesse ter alterado o seu nome para Maria 
Leme da Veiga, podendo ser a mesma pessoa. Não encontramos o 
registro de casamento de Jerônimo com Maria Leme.

XVII-6. Francisco Ponce de Leon, filho de Gabriel Ponce de Leon, natural 
de Itu, onde nasceu por volta de 1713. O registro de casamento 
diz que seus pais foram moradores na Vila de Itu, na de Sorocaba, 
assim como nas Minas de Paranapanema. Casado em 28 de julho 
de 1736, na igreja Matriz Nossa Senhora da Ponte (Matrimônios 
1679, ago. 1738, fev., fl. 92), Sorocaba, São Paulo, com Narciza de 

•	Paraúna:	arraial	distante	9	léguas	da	paróquia.	Tem	128	fogos	e	
661 almas (ver 1821 e 1863).

•	Córrego:	arraial	distante	3	léguas	da	paróquia.	Tem	191	fogos	
e 826 almas.

•	Nossa	Senhora	do	Porto	de	Guanhães:	arraial	com	nove	casas.	
Distante nove léguas da paróquia. Tem 151 fogos e 1.776 
almas (ver 1832 e 1856). 

•	São	Domingos	do	Rio	do	Peixe:	arraial	na	margem	direita	do	
rio deste nome. Distante cinco léguas da paróquia. Tem 285 
fogos e 1.918 almas (ver 1821).

•	Tapera:	 arraial	 na	 cabeceira	 do	Rio	 do	Peixe.	Distante	 cinco	
léguas da paróquia. Tem 791 almas (ver 1821 e 1858).

Total: 1752 fogos (desconhecendo-se os de Tapera) para 9.240 
habitantes enquanto a totalidade do termo de Vila do Príncipe era 
de 6.140 fogos e 44.801 habitantes para o ano de 1837. Deste 

grande Distrito de Conceição dependem os pequenos, como o de 
Riacho Fundo que possui 112 fogos e 747 almas.

1837
População – Morro do Pilar (de Gaspar Soares)

O arraial de Morro do Pilar, situado em terreno elevado, recebeu 
o nome do seu fundador: Gaspar Soares e outros (ver 1789). 
No ano de 1819, ao ser elevada à paróquia, foi desmembrada 
da Freguesia de Conceição do Mato Dentro (ver 1819). O pé de 
altar do vigário está orçado em 326$000 réis, além dos 200$000 
réis de côngrua. Está distante 29 léguas de Ouro Preto e 102 do 
Rio de Janeiro. Tem igreja paroquial. Existe uma grande fundição 
de ferro junto ao arraial. O distrito próprio do arraial tem 424 
fogos e 1.807 almas. Tem como igrejas filiais curadas:

Registro de casamento de Francisco Ponce de Leon, 1736. Figura: arquivo pessoal de Carlos Eduardo de A. Barata
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Faria Paes, filha de José Nunes de Faria e de Maria das Candeias, 
moradores na Vila de Sorocaba.

Francisco Ponce de Leon, filho de Gabriel Ponce de Leon e Narciza 
de Faria Paes são pais de:

XVIII-1. Ana de Zunega de Torales, neta de Gabriel Ponce de Leon, casada 
em 19 de janeiro de 1769, na igreja Matriz Nossa Senhora da 
Ponte, Sorocaba, São Paulo, com José Domingues Vidigal, filho 
de outro José Domingues Vidigal e de Antonia Cubas.

XVIII-2. Joaquim Ponce de Leon, neto de Gabriel Ponce de Leon, natural 
de Sorocaba. Casado com Catarina Alves Rodrigues, natural de 
Sorocaba. 

Pais de (bisneta de Gabriel Ponce de Leon):

XIX-1. Maria Egypciaca de Santa-Ana, natural de Sorocaba, casada duas 
vezes: a primeira, em 29 de junho de 1773, na igreja Matriz Nossa 
Senhora da Ponte, Sorocaba (Matrimônios 1773, fev. 1783, out., fls. 9v-
10), São Paulo, com João Ribeiro Roxo, natural de Sorocaba e falecido 
antes de 1791, filho de Francisco Ribeiro Roxo e de Luzia Fernandes 
Garcia. Casou pela segunda vez, em 1791, na Matriz Nossa Senhora 
da Ponte, Sorocaba, São Paulo, com João Nunes, natural de Sorocaba, 
filho de Anselmo Nunes da Silva e de Josefa Ribeiro de Figueiró.  

XVII-6. Doutor Antonio da Veiga Ponce, filho de Gabriel Ponce de Leon, 
com 30 anos de idade em 1746. Foi o primeiro ituano que recebeu 
um título de doutor na Universidade de Coimbra. Casado com 
Maria Martins Flores, filha de Manuel Cardoso Flores e de Maria 

•		Nossa	Senhora	de	Oliveira	de	Itambé:	com	249	fogos	e	1.009	
almas (ver 1819 e 1859).

•		 Santo	Antonio	do	Rio	Abaixo:	com	1.500	almas	(ver	1819).
•		Nossa	Senhora	do	Rosário.
•		 Santa	Ana	dos	Ferros:	com	119	fogos	e	654	almas	(ver	1819	e	

1832).
•		 (...),	de	Joaninha	(?),	Joanésia (ver 1832 e 1852).

1837
Igrejas – Conceição do Mato Dentro

O pé de altar do vigário está orçado em 600$000 réis além de 
côngruas de 200$000. Tem como igrejas filiais curadas:
•	Nossa	Senhora	da	Aparecida,	do	Arraial	dos	Córregos.
•	Santo	Antonio,	do	Arraial	da	Tapera	(ver	1837	e	1858).

•		 Santa	Ana,	do	Arraial	de	Congonhas	do	Mato	Dentro.
•		 São	Francisco,	do	Arraial	de	Paraúna	(ver	1821	e	1863).
•		 São	Domingos,	do	Arraial	do	Rio	do	Peixe	(ver	1821,	1837	e	

1863).
•		Nossa	Senhora,	do	Arraial	do	Porto	de	Guanhães	(ver	1837	e	

1856).

1840
Em virtude da Lei Provincial nº 171, de 23 de março de 1840, 
foi criado o município de Conceição em terras desmembradas do 
município de Serro, sendo sua sede Conceição do Serro, antiga 
Conceição do Mato Dentro. 

1841
Vigários de Conceição do Mato Dentro
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Gonçalves Martins Bonilha, também, descendente de espanhóis.

Pais de:

XVIII-1. Antonia Martins, neta de Gabriel Ponce de Leon, já falecida em 
1768.

XVIII-2. Adão Martins, neto de Gabriel Ponce de Leon, já falecida em 1768. 

XVIII-3. Ana Martins, neta de Gabriel Ponce de Leon, casada com Antonio 
Rodrigues. 

XVIII-4. José da Veiga, neto de Gabriel Ponce de Leon, já falecido em 1768, 
e foi casado. 

XVIII-5. Antonia Flores, neta de Gabriel Ponce de Leon, já falecida em 
1768, foi casada e teve filhos. 

XVIII-6. Francisca Martins, neta de Gabriel Ponce de Leon, casada com José 
da Silva de Almeida, natural de Lisboa.

XVII-7. Maria Francisca de Zunega, filha de Gabriel Ponce de Leon, natural 
de Araritaguaba e falecida antes de 1746. Casada com Pedro da 
Fonseca de Oliveira, natural de Santo Amaro, e falecido antes de 
1770. 

Pais de:

XVIII-1. Gabriel Ponce de Oliveira, neto de Gabriel Ponce de Leon, nascido 
cerca de 1740, em Araritaguaba (atual Porto Feliz), São Paulo. 
Casado em 27 de julho de 1770, na igreja de Nossa Senhora Mãe 

Vigários colados: Antônio Máximo de Azeredo Coutinho, 
apresentado por Carta Imperial de 27 de março de 1841, colado 
em 04 de agosto do mesmo ano (TRINDADE, 1945, p. 94).

1841
Vigários de Conceição do Mato Dentro

Vigários colados: Antônio Máximo de Azeredo Coutinho, 
apresentado por Carta Imperial de 27 de março de 1841, colado 
em 04 de agosto do mesmo ano.  

1842
Em 12 de março de 1842, ocorreu a instalação do município, 
cuja sede foi elevada à cidade pela Lei Provincial nº 553, de 10 de 
outubro de 1851.

1843
Vigários de Conceição do Mato Dentro

Vigários colados: Joaquim José da Costa Sena, apresentado 
por Carta Imperial de 06 de junho de 1843, colado em 12 de 
setembro do mesmo ano.  

1844
Após muitas reivindicações locais, em 15 de abril de 1844, 
por meio da Lei nº 271, Riacho Fundo voltou a ser distrito, 
entretanto, não mais de Morro do Pilar (de Gaspar Soares) e, sim, 
do município de Conceição do Mato Dentro (ver 1836). 

1851
Em 12 de março de 1842, ocorreu a instalação do município, 
cuja sede foi elevada à cidade pela Lei Provincial nº 553, de 10 de 
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dos Homens, Porto Feliz, São Paulo, com Isabel Cardoso, natural 
de Nossa Senhora Mãe dos Homens, Porto Feliz, São Paulo 
(Araritaguaba), filha de Manuel Freire e de Helena do Prado. 

XVIII-2. Joaquim Ponce de Oliveira, neto de Gabriel Ponce de Leon, nascido 
cerca de 1742, em Araritaguaba (atual Porto Feliz), São Paulo. 
Casado em 1772, na igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, 
Porto Feliz, São Paulo, com Maria Francisca da Cruz. 

XVIII-3. Escolástica de Jesus, neta de Gabriel Ponce de Leon, casada 
em 1772, em Nossa Senhora da Mãe dos Homens, Porto Feliz 
(Araritaguaba), São Paulo, com Martinho Leme do Prado, natural 
de Araçariguama. 

XVIII-4. Pedro José Ponce, neto de Gabriel Ponce de Leon, casado em 1781, 
na igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araritaguaba (atual 
Porto Feliz), São Paulo, com Escholastica Maria Anhaya Salles.

Pais de:

XIX-1.  Maria do Rosário, bisneta de Gabriel Ponce de Leon, natural de 
Sorocaba, casada em 1803, em Porto Feliz, com Bento José de Barros. 

XVII-8.  André da Veiga Ponce, filha de Gabriel Ponce de Leon, casado com 
Isabel Ribeiro, filha de Estevão Sanches e de Clara Domingues. 

Pais de:

XVIII-1. Joana Maria de Zunega, neta de Gabriel Ponce de Leon, nascida 
cerca de 1759. Casada em 1780, na igreja de Nossa Senhora Mãe 
dos Homens de Araritaguaba (atual Porto Feliz), com José da Silva 
Pinto, natural da Meia Ponte, Goiás.

outubro de 1851.

Na divisão judiciário-administrativa do Estado, fixada pelo 
Decreto-lei Estadual nº 1058, de 31 de dezembro de 1943, a 
comarca, o termo e o município tiveram topônimo alterado para 
Conceição do Mato Dentro. Suas igrejas e capelas apresentam 
arquitetura simples, mas são cuidadosamente ornamentadas em 
seu interior. A cidade conserva as tradições religiosas e folclóricas, 
entre elas as festas do Rosário, do Reinado, do Divino e o Jubileu 
do Bom Jesus de Matozinhos. Segundo o quadro administrativo 
vigente em 31 de dezembro de 1956, Conceição do Mato Dentro 
compõe-se de 10 Distritos: Conceição do Mato Dentro, Brejauba, 
Congonhas do Norte, Córregos, Costa Sena, Fechados Itacolomi, 
Santo Antônio do Norte, Santo Antônio do Rio Abaixo e São 
Sebastião do Rio Preto.

1852
Freguesias – Joanésia, Morro do Pilar (de Gaspar Soares)

Por Lei Provincial nº 604, de 21 de maio de 1852, a capela 
filial de Santana de Ferros de Joanésia foi elevada à freguesia. A 
sede desta freguesia esteve por algum tempo em Queixadas ou 
Paraíba do Mato Dentro (ver 1837). Em 1857, era aí vigário o 
Padre Leonardo Félix Ferreira. Em 1871, era vigário de Antonio 
Pereira. Ainda vivia em 1880.

1854
População

Em 1854, a população do município de Conceição, na Comarca 
do Serro, foi contabilizada pelo Major Silva Pinto em 23.428 
almas.
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Descendência de Dom Pedro Ponce – 14.o avô de Gabriel Ponce de Leon
Pedro Ponce
Born:1090

in (cerca de) N1 de Felgueiras Gayo
Died:

in Conde D. Pedro Ponce, é o primeiro em que o Conde 
D. Pedro, no seu título 21, fls. 131, principia esta família.

Pedro Ponce
Born:1115

in N2 de Felgueiras Gayo
Died:1225

Ponce Velaz-de Cabrera, Conde
Born:1140

in N3 de Felgueiras Gayo
Died:1202

Pedro Ponce-de Cabrera, BR
Born:1200

in o de Minerva
Died:1264

in alférez mayor de Alfonso IX - senhor de 
Valle de Aria

Fernan Perez Ponce de Leon, BR
Born:1240

Died: Bet. 1291 - 1292
in Cadiz, Jerez de la Frontera - Señor de 

Cangas y de Puebla de Asturias

Fernan Perez Ponce de Leon, BR
Born:1282
Died: 1331

in Senhor de Cangas e Marchena

Isabel Pérez-De Guzmán
Born:1290

in Isabel Peres de Gusmão
Died: 

in Senhora de Rota e de Chipiona
Married:

in https://new.familysearch.org/pt/action/
hourglassiconicview?bookid=p.27S4- H6H& 

familyid=p.27S4-H6H|p.LC73-
D3W&datapath=p.27S4-H6H_p.27S4- 
H6H|p.LC73-D3W,p.kGJV-L9S|p.kGJV-

LSW,p.MS49-GHB|p.kJZ7-MLN,,,,&svfs=1

Unaca Gutierrez de Menezes
Born:1258

in (cerca de)
Married: 1280
in (cerca de)

https://new.familysearch.org/pt/action/hourglas-
siconicview?bookid=p.kGJV-

L9S&familyid=p.kGJV-L9Sp.kGJV-
LSW&datapath=hq.pkGJV-L9S_p.kGJV-
L9Sp.kGJV-LSW,p.LC73-8WM|p.LC73-
84M,p.LCTH-Z15|p.kT3P-GBH,,,,&svfs=1

Aldonza Alfonso-de Leon, Infanta
Born:1215

in (cerca de)
Died: Bet. 1264 - 1266

in Casou duas vezes
Married: 1235

Tereza-de Guzman
Born:1175

in Doña Teresa de RODRIGUEZ y GUSMAN 
de ALVAREZ

Elvira Perez-de Trava
Born:1100

Children

Grandchildren

Great-Grandchildren

2nd Great-Grandchildren

3nd Great-Grandchildren

1856
Freguesias – Guanhães

Por Lei Provincial nº 778, de 30 de maio de 1856, foi criada a 
Freguesia de Nossa Senhora do Porto de Guanhães (ver 1837 e 
1863).

1857
População – Freguesia de Santana de Ferros, de Morro do 
Pilar (de Gaspar Soares)

A Freguesia de Santa Ana dos Ferros, sujeita à Matriz Nossa 
Senhora do Pilar do Morro de Gaspar Soares, foi instituída 
canonicamente em 07 de novembro de 1833. Seu primeiro 
Vigário colado, João José Dias Camargo, foi apresentado por 

Carta Patente de 11 de janeiro de 1837, colado em 30 do referido 
mês e ano (ver 1832 e 1857).

1858
Em 1858, era pároco encomendado da Freguesia de Nossa 
Senhora do Porto, Sebastião Gualberto da Silva, Presbítero 
secular do hábito de São Pedro, depois removido para a Freguesia 
de Itambé (ver 1859 e 1862). 

1858
Freguesias – Tapera (Mato Dentro)

Pela Lei Municipal nº 902, datada de 08 de junho de 1858, foi 
criada a Freguesia da Tapera, no município de Conceição do Mato 
Dentro (ver 1748, 1837 e 1863).

Fonte: árvore genealogica, por Carlos Eduardo de A. Barata
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1859
Freguesias – Itambé

A antiga Capela de Nossa Senhora de Oliveira de Itambé, filial 
de Morro do Pilar de Gaspar Soares, antes desmembrado de 
Conceição do Mato Dentro (ver 1837), por Lei Provincial nº 
1.031, cuja data é de 06 de julho de 1859, foi elevada à freguesia. 
Foi seu Vigário colado Sebastião Gualberto da Silva (ver 1862). 
Presbítero secular do hábito de São Pedro. O vigário já servia no 
Serro em 1857. Em 24 de janeiro do tido ano, pela Tesouraria 
da Fazenda mandou que se pagasse 300$000 réis ao vigário do 
Serro, Sebastião Gualberto da Silva, o 2º semestre de 56 a 57, 
por seu Procurador Camilo Luiz Maria. Em 1858, era pároco 
encomendado da Freguesia de Nossa Senhora do Porto (ver 
1856).

1862
População

Em 1862, a população do município de Conceição, na Comarca 
do Serro, calculado sobre o acréscimo de 10% desde 1854, era de 
25.771 almas.

1862
Vigários

Com a elevação da Freguesia de Nossa Senhora de Oliveira de 
Itambé do Mato Dentro (ver 1859), foi seu Vigário colado, 
o Padre Sebastião Gualberto da Silva, apresentado por Carta 
Imperial de 11 de junho de 1862, colado em 26 de agosto do 
mesmo ano. Ainda estava à frente desta paróquia em 1872. Em 30 
de março deste ano, junto com João Manuel de Oliveira, membros 

Descendência de Fernando Perez Ponce de Leon e Meneses – 10.o avô de Gabriel Ponce de Leon

Fernan Perez Ponce de Leon, BR
Born:1282
Died: 1331

in Senhor de Cangas e Marchena

Isabel Pérez-De Guzmán
Born:1290

in Isabel Peres de Gusmão
Died: 

in Senhora de Rota e de Chipiona
Married:

in https://new.familysearch.org/pt/action/
hourglassiconicview?bookid=p.27S4- H6H& 

familyid=p.27S4-H6H|p.LC73-
D3W&datapath=p.27S4-H6H_p.27S4- 
H6H|p.LC73-D3W,p.kGJV-L9S|p.kGJV-

LSW,p.MS49-GHB|p.kJZ7-MLN,,,,&svfs=1

Children

Grandchildren

Great-Grandchildren

2nd Great-Grandchildren

Pedro Ponce-De Leon, BR
Born:1305
Died:1352

In II Señor de Marchena

Beatriz de Aragón EjéricaBorn:1305
Died:1305

In (de Xérica) (de Jérica) (de Aragón)
Married: 1335

Sancha Ruiz de Baeza Y Haro
Born:1344

in
in https://new.familysearch.org/pt/action/hourglas-

siconicview?bookid=p.LZkG-
7WP&familyid=p.LZkG-7WP|p.LZkG-

7CH&datapath=hp-p.LZkG-7WP_p.LZkG
7WP|p.LZkG-7CH.p.kIZ7-M7X|p.kJJQ-
XkV, p.LC6R-TP5|p.LC6R-TL2,,,,&svfs=1

Died: 1454
in, Señora de Bailén

Married: 1363 
in Espanha -

http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=87

Pedro Ponce de León Jérica, BR
Born:1342

in IV Señor de Marchena, Rota, Mairena y 
Bailén, Rico-hombre de Castilla,

Died: 1387 
In IV Señor de Marchena - deixou filho 

natural

N...
Died:  

In 
http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=87

8

Maria Perez de Ayala Guzmán y Toledo
Born: 1366 

in Ayala, Álava, País Vasco - Euskadi, España
Died:

in
http://genealogiadelcheguevara.blogspot.
com.br/2010/08/ponce-de-leon-condes-y-

duques-de-arcos.html

Pedro Férnandez Ponce de León y 
Cabrera, BR
Born: 1364 

in V Señor de Marchena, Rico-hombre 
de Castilla, I Conde de Medellin (08Dic 

1429), luego cambiado por el de I Conde 
Arcos, señor de Mairena, Rota y Bailén

Died: 15.01.1448 
in Sevilha, Marchena - testó Marchena 

09Enel1448

Juan Pérez Ponce-de Léon, II Conde de Arco, BR
Born: 1400

in II Conde de Arcos (confirmado por R carta 5.2.1448), I 
Marqués de Cádiz (20.1.1471), VI Señor de Marchena

Died: 1474
in (cerca de) testó 10.9.1469, +~1474- casou duas vezes e 

teve naturais, pelo menos, com outras duas mulheres

Fonte: árvore genealogica, por Carlos Eduardo de A. Barata
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da comissão encarregada das obras da Matriz da Freguesia de 
Itambé do Mato Dentro, pedem ao governo da Província que 
seja nomeado o cidadão João Pereira da Fonseca Leão ou João 
Antonio da Costa para completar a mesma comissão, em lugar 
de Paulo Luiz Pinto, que mora distante da freguesia (ver 1859 
e 1867).

1863
Eleitores

Em 1863, o Distrito Eleitoral do Serro contava com 418 eleitores.

1863
Divisão Administrativa

Para o ano de 1863 a Comarca do Serro estava dividida em três 

Municípios:
Serro (cidade): estava dividido em oito freguesias. 
Diamantina (cidade): estava dividido em seis freguesias:
Conceição (cidade): estava dividido em cinco freguesias, a saber:
Freguesia de N. S. da Conceição de Mato Dentro que estava 
dividida em dois Distritos de Paz:
•	São	Domingos	do	Rio	do	Peixe	(ver	1775	e	1837);
•	Riacho	Fundo	-	ver	1759.
Freguesia de Santo Antonio da Tapera (ver 1858) que estava 
dividida em três Distritos de Paz:
•	Córregos.
•	Paraúna	(ver	1837).
•	Santa	Ana	dos	Frechados.
•	Congonhas.
Freguesia de N. S. do Porto de Guanhães (ver 1856) que tinha 

Descendência de Juan Pérez Ponce-de León  
– 6.o avô de Gabriel Ponce de Leon

Children

Grandchildren

Great-Grandchildren

Juan Pérez Pone-de León, II Conde de 
Arco, B

Born:1400
in II Conde de Arcos (confirmado por 
R carta 5.2.1448). I Marquês de Cádiz 
(20.1.1471). VI Señor de Marchena

Died: 1474
in (cerca de) testó 10.9.1460, +~1474 - 

casou duas vezes e teve naturais, pelo mens, 
com outras duas mulheres

Catalina de Oviedo Bonilla
Born:

in Catalina Gonzalez de Oviedo
Died: 1487

in Testou a 04.02.1487, Sevilla, Andalucía, 
España

Married:
in declara o Conde, em seu testamento, que 
os deixavam habilitados e legitimados pelo 

Rei D. Henrique

Eutropio Ponce-de León, BR
Born:1460

in Sevilla-España - outros dizem ser filho do 
mesmo pai com Catalina de Oviedo Bonilla 
- Comendador de la Orden de Santigago - 

ver NOTAS
Died: Bet 1510 - 1526

http://genealogiadecheguevarablogspot.
com.br2010/08/ponce-de-leon-condes-ydu-

ques-de-arcos.html

Violante Ponce de León Vera Zurita, BR
Born: 1500

in Jerez de la Frontera, Cádiz, España
http://geneall.net/es/name/498297/francisco-

ponce-de-leon-y-de-vera/
Died: 

in Jerez de la Frontera, Cádiz, España - ver notas - 
Testó en 28 de agosto de 1519. 

Fuentes: muerte: Moreno Guerra, Bandos en Jerez

Ruy Dias de Guzmán y Riquelme
Born: 

in Cádiz, Jerez de la Frontera-España – casou 
duas vezes

Died: 
in

http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.
php?personID=I307502&tree=BVCZ

Married: 1518
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.

php?personID=I37057&tree=BVCZ

Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce-de 
León, BR

Born: Bet 1518 - 1523
in Jerez de la Frontera- Provincia del Paraguay, 

España - Capitan descubridor y colonizador de las 
regiones del Rio de la Plata

Died: 1577
in Ciudad Real, Gauirá, Paraguay

http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.
php?personID=161457&tree=BVCZ

Catalina de Vera y Zurita
Born:

in Jerez de la Frontera-España
Died: 

in Testou a 04.02.1487, Sevilla, Andalucía, España
Married:

in ver NOTAS - 
http://www.sologenealogia.com/gen/getperson.

php?personID=I73099&tree=001
Married:

in Xerez de la Frontera-España

Fonte: árvore genealogica, por Carlos Eduardo de A. Barata
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um Distrito de Paz:
•	Capelinha	das	Dores.
Freguesia do Morro (do Pilar) de Gaspar Soares (ver 1789) que 
tinha um Distrito de Paz:
•	Santo	Antonio	do	Rio	Abaixo	(ver	1837).
•	Freguesia	de	Itambé	(ver	1818).

1866
Riacho Fundo 

Foi criado pela Lei Provincial nº 1355, de 06 de novembro de 
1866, o Distrito de Santo Antônio do Riacho Fundo, pertencente 
à Conceição do Mato Dentro; segundo a prefeitura, o distrito 
teria sido criado ainda no século XVIII, pertencente à Conceição 
do Mato Dentro, sendo extinto em 17 de março de 1836, com 

território anexado ao Morro do Pilar e recriado em 15 de abril de 
1844 (ver 1744 e 1759). 

1867
Eleitores

Segundo o Boletim Eleitoral do 2º Distrito, para o ano de 1867, 
eram eleitores liberais da Freguesia de Itambé de Mato Dentro:

•	Vigário	Sebastião	Gualberto	da	Silva,	com	104	votos;

•	Francisco	de	Araújo	e	Silva,	com	102	votos.

•	João	de	Araújo	e	Silva,	com	99	votos.

•	Manuel	Candido	Gomes,	com	97	votos.

•	Raimundo	Dias	Coelho,	com	97	votos.

•	Antonio	Soares	Vilela,	com	96	votos.

Descendência de Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce de León  
– Trisavô de Gabriel Ponce de Leon

Children

Grandchildren

Great-Grandchildren

Alonso Riquelme de Guzmán y Ponce-de 
León, BR

Born: Bet 1518 - 1523
in Jerez de la Frontera- Provincia del Para-

guay, España - Capitan descubridor y coloni-
zador de las regiones del Rio de la Plata

Died: 1577
in Ciudad Real, Gauirá, Paraguay

http://www.genealogiafamiliar.net/getper-
son.php?personID=161457&tree=BVCZ

Úrsula de Irala
Born: 1539

in (cerca de) Assunción, Central, Paraguay
http://nuestroarbo1.com/arbo1/individual.php?pi-

d=I1751&ged=familiaged
Died: 1619

in  (antes de) Paraguay - 
http://gw.geneanet.org/markos1?lang=es&p=alon-

so&n=riquelme+de+guzman+y+ponce+de+leon e 
http://www.geni.com/family-tree/index/60000000001176
Married: 1552 in Assuncion, Paraguay - antepassados de 

Gabriel e de Che Guevara

Violante Ponce-de León Guzmán, BR
Born:1570

in (cerca de) Lênio Richa a chama Violante de 
Gusman Ponce de Leon

Died:
in

http://martin.romano.org/ps19_227.htm-violante 
de Guzman casou duas vezes com dois irmãos - 
http://martin.romano.org/wc13/wc13_148.htm

Barnabé de Contreras
Born:1570

in (cerca de) Ciudad Real, Guaira, Paraguay - 
Capitão Barnabé de Contreras - Lênio Richa o 

chama Barnabé de Contreras de Zunaga
Died:

in ver notas - não vieram para a Capitania de São 
Vicente e sim dois dos seus filhos

Married: Bet. 1607- 1609
in Ciudad Real, Guaira, Paraguay -

http://martin.romano.org/ps12_498.htm- e 
http://martin.romano.org/wc13/wc13_148.htm

Gabriel Ponce de León, don, BR
Born: 1600

in (cerca de) natural da Cidade Real de Guayra, 
Província do Paraguai, da Coroa de Castela - 

Província do Paraguai
Died: 07.10.1655 

in Itú, comtestamento datado de 13.09.1655 ver 
NOTAS - Veio para São Vicente já com filhos 

casadoiros, o que é de se estranhar dizer que casou 
em São Paulo

Maria-de Torales, BR
Born: 1605

in (cerca de) natural de Parnaíba, Brasil, de onde passou a São 
Paulo com seu irmão Bartolomeu de Torales

Died: 28.02.1686 
in Sorocaba, São Paulo (tenho foto do assento) - o óbito do 
filho André o dá como natural de Guayra, o que faz crer que 
Gabriel e Maria, se casados no Brasil, estiveram no Paraguai

Married: 1623 
in (cerca de) Silva Leme diz serem casados na Parnaíba, outros 

dizem Vila Rica, Paraguai - Tiveram 7 filhos 
http://martin.romano.org/wc13/wc13_149.htm

Cecília de Abreu
Born: 1638

in (cerca de) tia do marido, diz Silva Leme - mais um 
reforço de que ele teria nascido no Brasil

Died:07.05.1701
in Sorocaba, onde era moradora, e foi enterrado na igreja 
Matriz de Sorocaba. Fez testamento feito a 08.09.1698, 

na Vila de Sorocaba
Married: 1656 in (cerca de) Sorocaba, SP

Gabriel Ponce-de Leon, de Mato Dentro
Born: 1661

in (cerca de) as evidências documentais atestam que se 
fixou definitivamente em Conceição, onde faleceu no ano 

de 1736, um dos descbridores do Serro-Frio, em 1701
Died: 29.09.1736 

in Conceição de Mato Dentro - andou pelo sertão e já era 
falecido ao tempo do inventário de sua mãe em 1746

André de Zunega y Lyon, BR
Born: 1624

in (cerca de) Guaira, Paraguai (conforme o óbito) - Lênio 
Richa, o chama André de Zunega Ponce de Leon e Contreiras 

- Silva Leme diz que seus pais são casados na Parnaíba, 
estranhando-se ser André nascido no Paraguai, no entanto o 

óbito confirma
Died: 03.01.1687

in (tenho cópia do assento) - Sorocaba, sepultado na Matriz da 
Vila de NS da Ponte, junto ao cruzeiro do altar de São Miguel

Martin de Contreras
Born:

in Ciudad Real, Guaira, Paraguay - Alferez Martin 
de Contreras

Died: Bet. 1585 - 1586
in Rio Tibajiba, Paraguay

Married:
in

http://martib.romano.org/wc08/wc08_490htm

2nd Great-Grandchildren

Fonte: árvore genealogica, por Carlos Eduardo de A. Barata
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É isto o que nos levou a pesquisar: reconstruir a história sempre jun-
tando fragmentos de memórias, pois estamos a ver milhares ou centenas de 
pessoas que — apesar de desconectadas, perdidas, esquecidas e espalhadas 
no tempo — quando descobertas ou reveladas, ajudam a compor um gi-
gantesco e mais que centenário quebra-cabeça que, na sequência dos seus 
galhos, ramos e, sobretudo, dos seivosos e vigorosos troncos, reconstrói a 
história do homem e suas ações sobre a Terra.

Sabemos que genealogia, no significado etimológico da palavra, é o 
estudo (logo) da família (gens), mas demos aqui outro sentido: o das en-
tranhas perdidas nas entrelinhas das reminiscências nas quais uma relação de 
nomes ganha contornos valiosos quando entendemos que a contextualização 
das memórias de cada integrante desses ramos, na sequência genealógica dos 
tempos, reconstrói a memória histórica de uma vila, de uma cidade, de uma 
nação. Assim acontece com Gabriel Ponce de Leon, uma personagem, até 
então isolada na história, sem raízes ou memórias, salvo a de ser um marco 
na história de Conceição do Mato Dentro, nas Minas Gerais.

Gabriel — permitam-me a intimidade, pois já me considero pratica-
mente um integrante da família Ponce de Leon — é reconhecidamente apon-
tado como o fundador da cidade de Nossa Senhora da Conceição do Mato 
Dentro. Não foi, porém, o pioneiro no desbravar daquelas terras já que foi 
precedido por outros bandeirantes. 

Gabriel e milhares de outros “Gabriéis” nem sempre foram os primei-
ros no reconhecimento de uma dada região, mas os desbravadores que, na 
esteira ou notícias de outros, fundaram cidades espalhadas por esse “mun-
dão” de terra que tem o Brasil. E há, ainda, muitos outros pioneiros que têm 
seus nomes revelados em inúmeras memórias, como Borba Gato, bandeiran-
te que fez as primeiras descobertas de ouro na região onde, hoje, se encontra 
o município de Conceição do Mato Dentro.

No entanto, pasmem, muitos desses pioneiros caem no esquecimento 
quanto à sua importância e ficam perdidos ou esquecidos (para não dizer 
desprezados) nas narrativas quando um punhado de terra desbravada deixa 
de ser sertão para tornar-se um arraial, uma vila ou uma cidade sob a prote-
ção de um santo, introduzido por muitos Gabriéis. Mas, a importância de 
um não deve diminuir a do outro e vice-versa e, ademais, nosso Gabriel tem 
para si as duas posições: desbravador e fundador. 

E, então, de fragmentos perdidos na poeira dos arquivos eclesiásticos 
surge uma árvore genealógica que resgata a origem de um desses inúmeros 
“Gabriéis”, forasteiros, tementes a Deus e munidos da mais pura religiosi-
dade, promotores da cruz que finca a civilização em nascentes arraiais que 
passam a crescer em torno de uma pequena ermida ou capela e transformam-
se em uma grande e esplendorosa cidade.

“Gabriel — 
permitam-me a 

intimidade, pois já me 
considero praticamente 

um integrante da 
família Ponce de Leon 
— é reconhecidamente 

apontado como o 
fundador da cidade 
de Nossa Senhora da 
Conceição do Mato 

Dentro.” 
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Este é o nosso Gabriel: do poderoso clã dos Ponce de Leon, de feitos 
e fatos imemoriais, atestados desde o século XI, quando seu 15º avô, o Con-
de D. Pedro Ponce, passou da região que corresponde à atual Síria para a 
Península Ibérica, entre 1065 e 1109, no tempo do Rei de Leão, D. Afonso 
VI (1047-1109). 

Este é o nosso Gabriel: procedente de um ramo cadete e valente que 
deixa a Europa, atravessando o quase desconhecido oceano Atlântico no sécu-
lo XVI, primeiros tempos da chegada da civilização europeia no Novo Mun-
do, ajudando na conquista de terras para os reis da Espanha. O menino Alonso 
Riquelme de Guzmán y Ponce de Leon, trisavô de Gabriel, veio, em 1541, 
para a América Espanhola em companhia de seu “tio” (por afinidade) Alvar 
Nuñez Cabeza de Vaca, nomeado governador das regiões do Rio do Prata. 

Este é o nosso Gabriel: a quem se destinava o nobre tratamento de 
“Dom”, herdado de seus ancestrais, que viu seus maiores mesclarem-se aos 
da terra conquistada pela união com os índios da etnia Payagua-guaicuru, 
sem que isso lhe tomasse a majestade ou a nobreza. Seu trisavô Alonso 
Riquelme, agora homem robusto, militar, lugar-tenente de governador de 
Guayra e prefeito de Assunção, Paraguai, entre outros importantes cargos, 
casou em 1552, com Úrsula de Irala, neta do Cacique Lorenzo Mokyrasé.

Este é o nosso Gabriel: mestiço nobre indo-europeu, cujos antepassa-
dos, valendo-se da união das Coroas portuguesa e espanhola, no chamado 
período Filipino (1580-1640), ultrapassaram, como muitos, a demarcação 
imposta pelo Tratado de Tordesilhas, embrenhando-se por quilômetros de 
matas, com o faro indígena incorporado nas veias, tal e qual nossos bandei-
rantes paulistas, percorrendo o que viria a ser o solo brasileiro.

Este é o nosso Gabriel: estabelecido na São Paulo seiscentista, já atu-
ando entre os próprios bandeirantes, e que viria a estabelecer “cidadania 
brasileira” em nova mestiçagem com o gentio da terra paulista, descendendo 
de João Ramalho e Isabel Dias Mbicy, a índia Bartira, dada como filha do 
Cacique Tibiriçá, chefe (maioral) da aldeia de Inhapuambuçú. 

Eis, senhoras e senhores leitores, nosso Dom Gabriel Ponce de Leon, 
nascido em Sorocaba, São Paulo, sangue espanhol da melhor estirpe, sangue 
Guaicuru e sangue Tupi. Sertanista, desbravador, conquistador, católico de-
voto de Nossa Senhora da Conceição. Um dos chefes de uma Entrada com 
a qual, abençoado pela sorte e perseverança, conseguiu extrair de uma só vez 
cerca de 20 oitavas de ouro nas areias do riacho Cuiabá. Um homem madu-
ro e consciente que sentiu, talvez, que era chegado o momento certo para 
celebrar a descoberta, de agradecer a sua linhagem, aos seus maiores e, em 
dezembro de 1702, por sua iniciativa, teve princípio a construção da Capela 
Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro em torno da qual floresceu e 
desenvolveu um núcleo urbano que, atualmente, é o importante município 
que perpetua o nome da capela e da devoção: Conceição do Mato Dentro.

“[...] mestiço nobre 
indo-europeu, cujos 
antepassados, [...], 

ultrapassaram, como 
muitos, a demarcação 
imposta pelo Tratado 

de Tordesilhas, 
embrenhando-se por 

quilômetros de matas, 
com o faro indígena 

incorporado nas 
veias.” 
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CAPÍTULO 2 

A IGREJA MATRIZ NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO
Célio Macedo Alves 1

1  Mestre e Doutor em História social pela USP e professor Universitário. 
Nestes últimos anos, tem-se dedicado ao estudo da arte colonial mineira e ao 
inventário, identificação e organização de acervos museológicos.
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A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição tem sido, durante mais de trezentos 
anos, um símbolo coletivo da memória de uma cidade que toma o nome da pa-
droeira que está alojada no trono do altar principal — Conceição. Estabelecer as 

etapas históricas dessa igreja, no entanto, não é uma tarefa das mais fáceis para quem se 
dedica à extenuante ocupação. Um dos principais empecilhos a tal empreendimento refe-
re-se, notadamente, à lacuna documental verificada nos registros antigos da paróquia de 
Conceição. Lacuna percebida justamente quando se impõe ao historiador a necessidade 
de trazer à tona aspectos relacionados às etapas construtivas da igreja e de seu entrelaça-
mento com a sociedade que ali se formou. 

Documentos antigos da Matriz ainda persistem conservados no Arquivo localiza-
do no Santuário de Bom Jesus do Matozinhos. São em sua maioria livros (códices) refe-
rentes aos batismos, casamentos e obituários realizados na paróquia durante três séculos 
de existência. De suas leituras e análises, inferem-se dados riquíssimos e variáveis para se 
entrever notícias importantes sobre a vida dos moradores da região: mentalidade religio-
sa, estatística social, genealogias de famílias, costumes, situação material (verificada em 
poucas cópias de testamentos inseridos em alguns livros), formas de rituais (especialmen-
te de sepultamentos). O pesquisador Geraldo Dutra de Morais, ao que parece, foi quem 
organizou o Arquivo da Paróquia, na década de 1930, salvando do desaparecimento, 
como ele mesmo assevera, 64 preciosos códices (MORAIS, 1942, p. 43), assegurando a 
nomeação e a numeração de cada um (ainda hoje são mantidos assim arquivados) e deles 
se valeu para coligir informações que vieram enriquecer o erudito texto de sua autoria, 
intitulado História de Conceição do Mato Dentro, obra valiosa e de referência para quem 
se deleite em conhecer a notável história do município. Nessa obra, o próprio Dutra ad-
mitia que, já por aquela época, alguns dos códices encontravam-se em lastimável estado 
de conservação como é o caso, por exemplo, do livro de Receita e Despesa da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento, principal responsável pela Fábrica da Matriz, ao lado da Irman-
dade de Nossa Senhora da Conceição. Livro que, atualmente, não se encontra mais no 
Arquivo e cuja perda irreparável, diga-se, traz entraves insuperáveis, sobretudo, no que 
concerne aos nomes dos notáveis artífices e artistas que trabalharam nas obras de cons-
trução e decoração do templo. 

Contudo, valendo-nos de um exame acurado dos elementos de que dispomos a 
respeito da Matriz, muitos dos quais, aliás, procedentes do livro de Moraes, é possível 
estabelecer uma história cronológica da construção do templo desde os albores do século 
XVIII até os tempos atuais e de sua indelével influência na vida dos moradores. 
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Origens do Arraial e da Igreja Matriz

O surgimento do Arraial de Nossa Senhora da Conceição de Mato 
Dentro insere-se em um novo episódio de descobrimento do ouro que pas-
sou a ser concentrado na região norte do território das Minas Gerais. Se 
antes a exploração do ouro localizava-se na região central onde surgiriam as 
vilas de Vila Rica, Sabará, Caeté, Nossa Senhora do Carmo (atual Mariana) 
e inúmeros outros arraiais, doravante o interesse dos exploradores paulis-
tas deslocava-se cada vez mais para a parte setentrional do sertão devido 
às descobertas de ricas e promissoras jazidas auríferas no Serro Frio e em 
Itacambira.

Pela documentação oficial, sabe-se que foi a Bandeira, chefiada pelo 
Capitão Antônio Soares Ferreira — que teve por companheiros de jornada 
o seu filho João Soares, o Capitão Manuel Correia Arzão e Lourenço Carlos 
Mascarenhas de Araújo que servia de escrivão na expedição —, por volta de 
1701, que explorou, inicialmente, a região à procura do ouro e de outros 
metais.

Um relato surgido em 1750, intitulado Noticias dos Primeiros Descobri-
dores das primeiras minas do ouro pertencentes a estas Minas Gerais... registra a 
seguinte notícia sobre a descoberta:

Antônio Soares deu maior salto, mais comprida e laboriosa diligência à 

parte do norte, que chegou ao Serro do Frio — nome que os portugueses 

traduziram em língua própria, sendo que na “gentílica” é Iviturui, que 

quer dizer serro do frio, aludindo ao muito e relegado frio que faz pelo cume 

daquela serra, com frigidíssimos ventos pelo seu dilatado cume, por onde 

passa o caminho que hoje serve e então servia aos gentios [índios] e serta-

nistas, que para se passar, não sendo ao meio-dia, morriam entanguidos, e 

quase um mês de viagem naquele tempo — e descobriu ouro com grande 

conta, para onde concorreu grande parte do povo desacomodado, povoan-

do-o e pondo-o cultivado como está, e hoje com maiores haveres e ínclitas 

opulências de finíssimos e preciosissímos diamantes... (CÓDICE COSTA 

MATOSO, 1999, p. 184)

Como recompensa pelos auspiciosos descobrimentos, o Capitão An-
tônio Soares foi promovido pela Coroa portuguesa, em 1701, a Guarda-mor 
das minas do Serro Frio e Itacambira, cargo que exerceu até o ano de 1707. 
Aventurou-se, depois, em novas descobertas até encontrar um final trágico 
por descumprir ordens do Governador, tendo sido morto no ano de 1718 

“Como recompensa 
pelos auspiciosos 

descobrimentos, o 
Capitão Antônio 

Soares foi promovido 
pela Coroa portuguesa, 
em 1701, a Guarda-

mor das minas 
do Serro Frio e 

Itacambira[...].” 
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ao resistir à prisão decretada pelo Conde de Assumar (BARBOSA, 1995; 
RAPM, 1902).

A descoberta de ouro pela Bandeira do Capitão Antônio Soares, por 
sua vez, abriu espaço para novas incursões que seguiram dois rumos opos-
tos: um mais ao norte, até o descobrimento das famosas minas do Fanado 
(atual Minas Novas e adjacências) e outro mais ao sul, na exploração das 
minas. Em torno das minas formar-se-iam os Arraiais de Itapanhoacanga, 
Córregos de Nossa Senhora Aparecida, Conceição do Mato Dentro e Morro 
do Pilar. Fizeram parte dessa última expedição os sertanistas Gabriel Ponce 
de Leon, Manuel Correia de Paiva e Gaspar Soares.

Gabriel Ponce de Leon era filho do Capitão André de Zunega y Leon 
com Cecília de Abreu. Seu avô, de quem herdou o nome, era um fidalgo 
natural da cidade Real de Guaira, província do Paraguai, falecido em São 
Paulo, em 1655. No entanto, a linhagem dos Ponce de Leon é antiguíssi-
ma, remonta ao antigo Reino de Leon, na Península Ibérica, lá pelos idos 
do século XII como já foi discorrido pelo genealogista Carlos Eduardo de 
Almeida Barata no capítulo anterior.

Ponce de Leon casou em 1685, em Itú, com Maria Leme da Veiga, 
filha do Capitão Antônio Bicudo Leme e de Apolônia da Veiga, tendo os 
seguintes filhos: Antônio da Veiga Ponce, André da Veiga Ponce, Francisco 
Ponce de Leon, Luzia da Veiga, Maria Francisca, Maria Leme da Veiga e 
Apolônia da Veiga (SILVA LEME, 1903-1905). Ponce de Leon faleceu em 
26 de setembro de 1736 e foi enterrado na igreja Matriz, o que consta do 
assento lançado no Livro de Defuntos da Matriz, anos 1735-1738. Conforme 
este livro, não fez testamento apesar de Geraldo Dutra de Morais ter trans-
crito em seu livro trechos do Testamento do explorador paulista cuja peça, 
lamentavelmente, não foi localizada até o presente. 

O curioso é que no registro testamentário Ponce de Leon pede para 
sua mulher, Maria Valente, ser enterrada na mesma cova onde o corpo dele 
estiver sepultado. Esta mulher, que se chama Maria Valente, deve tratar-se de 
uma segunda esposa do sertanista que deve ter contraído novo matrimônio 
em terras mineiras, posto que, como se viu antes, Ponce era casado, em São 
Paulo, com Maria Leme da Veiga.

O companheiro de descobrimento de Ponce de Leon, o Capitão Ma-
nuel Correia de Paiva, português de origem, foi outro que se cogita ter-se 
estabelecido no arraial. Foi um dos primeiros a receber uma patente militar, 
a de Capitão-mor e tornou-se, posteriormente, o primeiro Guarda-mor de 
Conceição, cargo muito importante e de certo prestígio na região, pois as 
principais atribuições eram de medir e repartir as lavras minerais, conceder 
licenças para mineração, controlar a produção de ouro no distrito. Contudo, 
em contrapartida, não podia possuir lavra de ouro para exploração em be-
nefício próprio. 

“[...] a linhagem 
dos Ponce de Leon é 

antiguíssima, remonta 
ao antigo Reino de 
Leon, na Península 

Ibérica, lá pelos idos do 
século XII [...].” 
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Em 05 de agosto de 1737, Manuel de Paiva esposou a sua escrava 
crioula, Jacinta de Barros, natural de Sergipe, em uma cerimônia realizada 
na Matriz de Conceição após uma consulta “secreta”, como afirma o termo 
lavrado no dia do casamento (Livro de Batizados, Casamentos e Defuntos da 
Matriz, 1735-1738). O “segredo”, na verdade, talvez, tenha a ver com uma 
Ordem Régia de 27 de janeiro de 1726 que procurou coibir o casamento de 
brancos com negros, reprovando “[...] a baixa infâmia de brancos casarem-
se com negros, manchando o sangue com essas alianças, exemplos de tão 
baixos sentimentos [...].” (MORAIS, 1942, p. 214). Provavelmente, por 
aquela época, o Capitão Manuel de Paiva já se encontrava viúvo, pois, em 
1780, falece, em Conceição, Domingos Correia de Paiva, declarando ser 
filho, certamente de um primeiro casamento, do Capitão Manuel Correia de 
Paiva e de sua mulher Joana Correia Paiva que já se encontravam defuntos 
(Óbitos da Matriz – 1754-1780, fl. 221).

Gaspar Soares Ferreira, talvez de índole mais aventureira do que a de 
seus companheiros, já que pertencia a uma tradicional família de sertanistas 
paulistas — era primo de terceiro grau do Capitão Antônio Soares Ferreira, 
descobridor das minas do Serro —, decidiu prosseguir com a expedição e, 
descendo o rio Santo Antônio, foi descobrir ouro em grandes quantidades 
às margens do córrego Picão, local onde fundou um povoado que levou, ini-
cialmente, seu nome, Morro de Gaspar Soares, e, posteriormente, Morro do 
Pilar, cuja denominação é decorrente da capela dedicada à Nossa Senhora do 
Pilar, construída no local, bem no início do povoamento e que se manteve 
como filial da Matriz de Conceição até 1818, ano em que veio a se estabe-
lecer, também, como paróquia. Gaspar Soares teria falecido, em 1715, em 
São Paulo. 

Na medida em que o ouro ia sendo descoberto e a expectativa de sua 
promissora produção confirmando-se, aqueles bandeirantes tratavam logo 
de permanecer naquele local por um maior período de tempo, exploran-
do de maneira mais eficiente os riachos e morros vizinhos. As lavras eram 
repartidas por uma pessoa autorizada pela Coroa (o Guarda-mor) entre os 
integrantes da Bandeira que ali se estabeleciam, originando, assim, um novo 
arraial. Nesse aspecto, uma estrutura mínima e precária de abrigos para as 
pessoas e escravos envolvidos na mineração tinha de ser montada. Foram, 
então, construídas primitivas casas em pau a pique em cujos centros um pe-
queno e primitivo orago era edificado.  

A notícia do descobrimento corria rapidamente pela região e adjacên-
cias, atraindo cada vez mais outros mineradores, acarretando, assim, uma 
melhora no povoado que assumia ares de definitivo, com uma capela mais 
bem construída e casas edificadas de forma mais sólida. A população, tam-
bém, diversificada-se, formando já uma sociedade mineira típica, composta 
pelos mineradores e seus escravos, pequenos lavradores, negros forros, ho-
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mens brancos livres, pequenos comerciantes, clérigos, profissionais liberais 
e oficiais mecânicos (carpinteiros, ferreiros, pintores, pedreiros e outros).   

O modelo de arraial a ser implantado seguia o tradicional verificado 
no território do Brasil e mesmo em Portugal: delimita-se um retângulo com 
a capela em um extremo e as casas nas laterais; o centro, também chamado 
de largo, fica livre para reuniões festivas e cívicas. No extremo oposto à ca-
pela, parte uma rua de onde se chega e se vai do povoado; com o passar do 
tempo, casas iam surgindo ao longo desta rua que, em alguns lugares, dava-
se o nome de Rua Direita.

Do parágrafo anterior, infere-se que a primeira capela a ser erguida 
torna-se um ponto de referência importante no nascimento do primitivo 
povoado. Isto porque, no período colonial, o edifício da igreja veio a de-
sempenhar nas vilas e arraiais um papel preponderante na vida de seus habi-
tantes. No caso de Minas Gerais, pode-se dizer que os povoados surgiram e 
cresceram à sombra das igrejas. Vivendo sempre à mercê da boa sorte e do 
bom sucesso, era natural que os mineiros se apegassem à proteção de seus 
santos de devoção (LATIF, 1960). 

Para a igreja convergiam todos os habitantes do lugar para rezar, co-
mungar, confessar, batizar, casar e enterrar entes queridos e ainda tomar con-
selhos do padre. É na igreja que, também, se vai buscar o “entretenimento 
dominical”, já que é ela que patrocina todos os festejos, oferecendo ao povo 
os divertimentos que anseia. Assim, não prometendo apenas dias vindouros 
para a vida futura, a religião humaniza-se, transforma-se em um verdadeiro 
meio de socialização que serve para absorver o pouco tempo que sobra além 
das pesadas e longas horas e dias de trabalho nas minas e nas roças. 

Em uma pequena comunidade, afastada do poder exercido pelo Se-
nado da Câmara e órgãos da administração e justiça — como foi o caso de 
Conceição que, durante todo o século XVIII e primeiras décadas do XIX, 
ficaria adstrita à Vila do Príncipe, só se elevou aos ares de Vila em 1841 —, 
a igreja, também, exercia papel de moralizadora e reguladora dos costumes 
locais. O padre, em seu papel de pároco, valia-se das missas dominicais para 
alertar: os fregueses quanto ao desrespeito aos dias santos e domingos em 
atividades de negócio (comércio), trabalho e jogos; os senhores de escravos 
quanto aos pecados da carne; as mulheres negras escravas e forras quanto à 
prática da prostituição e do concubinato.  

Os bispos e/ou seus representantes legais, quando das suas Visitas Pas-
torais e de passagem pela Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, durante 
os séculos XVIII e XIX, sempre alertavam seus párocos quanto ao “[...] 
inveterado costume destas Minas de pecar [...].” (MORAIS, op. cit., p. 92).

“ [...] delimita-se 
um retângulo com a 

capela em um extremo 
e as casas nas laterais; 

o centro, também 
chamado de largo, fica 

livre para reuniões 
festivas e cívicas.”
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A construção da Matriz pelo povo de Conceição 

A iniciativa de construção da primeira capela no local onde se encon-
tra a atual igreja Matriz, em cujo entorno se formou o primitivo Arraial de 
Conceição, deve-se ao sertanista Gabriel Ponce de Leon e seus companheiros 
de jornada. Eles são considerados os primeiros povoadores do lugar.

Como era de costume, naquela época, a primeira preocupação daque-
les exploradores era erguer uma incipiente capelinha para abrigar o orago de 
sua devoção. Ali dentro armava-se um altar com estacas e tapados com es-
teiras de taquara diante do qual diziam missa, confessavam e desobrigavam 
(desobrigar é a confissão e a comunhão que eram feitas, ao menos, uma vez 
por ano durante a Quaresma. 

O arraial, então, surgia e desenvolvia-se em volta da capela que era 
tida como a principal referência do local que, na maioria das vezes, tomava 
o topônimo da santa ou do santo ali entronizado. Assim sendo, o arraial 
surgido receberia o nome de Conceição do Serro em função da imagem de 
Nossa Senhora da Conceição entronizada no altar da primitiva capelinha 
ali erguida, seguramente construída por Ponce de Leon, como se infere de 
uma passagem do seu testamento: “[...] por ter eu levantado a antiga Capela 
morada da Senhora da Conceição nossa mãe, cuja imagem mandei vir de Itú 
em 1703 [...].” (idem, p. 44).

Antes de entrarmos na história propriamente dita da igreja Matriz 
Nossa Senhora da Conceição, é interessante expor as normas impostas pela 
Igreja para a ereção de capelas, igrejas, matrizes, ermidas e conventos. Deve-
se assinalar, inicialmente, que uma capela, mesmo que fosse modesta, não 
era construída somente seguindo o impulso piedoso dos homens daqueles 
tempos, mas também, com intuito de agradecimento pelas auspiciosas des-
cobertas, de proteção na perigosa jornada e de benções para a prosperidade 
nos empreendimentos mineradores. 

Naquela época, dois aspectos fundamentais, porém, tinham de ser ob-
servados para a ereção de uma capela pública (como as igrejas matrizes) ou 
particular (como igrejas de irmandades e capelas de fazendas). Em primeiro 
lugar, devia-se ter a permissão da autoridade eclesiástica maior, no caso, o 
bispado do Rio de Janeiro ao qual a administração religiosa de Minas Gerais 
encontrava-se submetida. O primeiro bispado de Minas Gerais só criar-se-ia 
em 1748 e seria sediado na cidade de Mariana, tendo por primeiro bispo D. 
Frei Manoel da Cruz. Mesmo depois de erguidas, para se celebrar missas nos 
altares, era necessária a obtenção de outra licença, concedida apenas após vis-
toria feita por autoridade competente que verificava o estado de acabamento 
da igreja, bem como se o ambiente estava decente para o culto.

Vista panorâmica da cidade onde se vê 
a igreja Matriz N. S. da Conceição

“O arraial, então, 
surgia e desenvolvia- 
-se em volta da capela 
que era tida como a 
principal referência 

do local que, na 
maioria das vezes, 

tomava o topônimo da 
santa ou do santo ali 
entronizado. Assim 

sendo, o arraial surgido 
receberia o nome de 
Conceição do Serro 

em função da imagem 
de Nossa Senhora da 

Conceição [...]”
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Em segundo lugar, o responsável pela capela deveria dotá-la patrimo-
nialmente — a igreja estipulava algo em torno de seis mil réis ao ano —, 
visando torná-la decente para o culto, isto é, com ornamentos e possíveis 
reparações. Assim estipulavam as Constituições Primeiras do Arcebispado da 
Bahia que serviram como instrumento de governo ao bispado do Rio de 
Janeiro. A ele estavam ligadas, administrativa e eclesiasticamente, as igrejas e 
as capelas de Minas Gerais em suas primeiras épocas de existência (CONS-
TITUIÇÕES PRIMEIRAS, Livro IV, Título XIX, 2011, nº 692). A obedi-
ência a estes dois preceitos devia ser levada à risca, pois não se permitia que 
padres celebrassem qualquer ofício em templos não licenciados e sagrados 
pela autoridade maior da Igreja sob a pena de excomunhão. 

Sabemos que a implantação da igreja no Brasil Colônia muito se deve 
à difusão de paróquias pelo imenso território brasileiro. O regime do pa-
droado vigente em Portugal concedia poder ao monarca português para 
a criação de novas paróquias (ditas coladas) e para dotá-las de pároco e 
ornamentos. No caso específico da região das Minas, a Coroa portuguesa 
manteve-se bastante relutante em criar um número excessivo de paróquias 
coladas pelo fato de temer novas despesas. A este respeito, assinala-se que, 
na primeira metade do setecentos, só existiam 13 igrejas com esta natureza 
em Minas Gerais. Mas, diante da amplitude do território da nova capitânia 
e do número elevado de arraiais surgidos, espalhados e separados por longas 
distâncias uns dos outros e com uma população cada vez maior, a Igreja viu-
se obrigada a criar, ao longo daquele século, inúmeras paróquias de natureza 
eclesiástica, ou seja, ditas encomendadas, criadas apenas com a autorização 
do bispo local e sem a necessidade de uma ordem real. Isso significava, na 
realidade, que todo o ônus da construção, manutenção e, até mesmo, os 
gastos com o vigário recaíam na conta dos fiéis. 

Assim se verificou com a igreja de Conceição em suas primeiras déca-
das. Obviamente, o crescimento do lugarejo (entorno da primitiva igrejinha) 
e o surgimento de novos aglomerados urbanos (ao longo dos córregos onde 
se explorava o ouro) solicitaram a construção de uma igreja maior. Somente 
uma igreja de natureza paroquial seria adequada para acolher bem mais os 
anseios espirituais e os deveres sacramentais (batizar, comungar, casar e se-
pultar), haja vista que a única igreja de natureza colada existente na região 
ficava na Vila do Serro, cabeça de toda a Comarca, cuja distância acentuada 
trazia aos habitantes do Arraial de Conceição e cercanias embaraços quanto 
à realização e manutenção em dia dos preceitos religiosos. Fato, aliás, que 
gerou constantes reclamações por parte dos moradores às autoridades ecle-
siásticas. 

Não se sabe quando exatamente a capela de Conceição tomou os ares 
de paróquia, inicialmente, de natureza encomendada. Cônego Raimundo 
Trindade diz que a paróquia foi instituída eclesiasticamente nos primeiros 

“O responsável pela 
capela deveria dotá-
la patrimonialmente 
— a igreja estipulava 

algo em torno de 
seis mil reis ao ano 
—, visando torná-
la decente para o 
culto, isto é, com 

ornamentos e possíveis 
reparações.”
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anos do século XVIII (TRINDADE, 1945). Geraldo Dutra de Morais de-
marca com exatidão a data de 1709 para a criação da Freguesia (sinônimo de 
Paróquia) que foi provida de vigário encomendado, porém, não nos informa 
de onde extraiu essa data. Ademais, afirma que o primeiro pároco foi o Padre 
Manuel de Abreu que ali permaneceu de 1709 a 1719. Após este período, 
foi substituído pelo Padre Gaspar de Sá Morais Teixeira (MORAIS, 1942).

A construção de uma igreja paroquial ou matriz devia seguir algumas 
exigências impostas pela autoridade eclesiástica como, por exemplo, ser edi-
ficada 

[...] em sítio alto e lugar decente, livre da umidade, e desviando, quando 

for possível, de lugares imundos e sórdidos, e de casas particulares e de 

outras paredes, em distancia que possam andar as Procissões ao redor delas, 

e que se faça em tal proporção, que não somente seja capaz dos fregueses 

todos, mas ainda de mais gente de fora, quando concorrer às festas, e se 

edifique em lugar povoado, onde estiver o maior número de fregueses. 

(CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS, Título XVII, 2011, p. 687)

Quanto à forma das igrejas paroquiais, a autoridade eclesiástica esti-
pulava que elas teriam: 

Capela maior e cruzeiro, se procurará que a Capela maior se funde de 

maneira, que posto o Sacerdote no Altar, que com o rosto no Oriente, e 

não podendo ser, fique para o Meio-dia, mas nunca para o Norte, nem 

para o Ocidente. Terão Pias Batismais de pedra, e bem vedadas de todas 

as partes, armários para os Santos Óleos, pias de água benta, um púlpito, 

confessionário, sinos, e casa de Sacristia; e haverá no âmbito e circunferência 

delas adros e cemitérios capazes para neles se enterrarem os defuntos... 

(idem, p. 688) 

No caso da Matriz de Conceição, foram essas considerações obser-
vadas em quase toda a sua totalidade. Isto porque, em primeiro lugar, o 
povoado, que se formou ao redor da primitiva capelinha dedicada à Nossa 
Senhora da Conceição, tornar-se-ia, com o passar do tempo, um dos mais 
populosos daquela região, encontrando-se no meio do caminho que ligava 
a Vila do Príncipe, cabeça de toda a Comarca do Serro Frio, à região central 
na qual se situavam as Vilas de Sabará, Vila Rica e Vila do Carmo (depois 
Mariana). Em segundo lugar, pelo fato de a igreja ter sido erguida em um 
local nobre da topografia, desnivelada do terreno onde ocorreria a evolução 
urbana da futura vila e depois cidade de Conceição, em um ponto alto do 
qual se avista todo o vale. 

“A construção de uma 
igreja paroquial ou 
matriz devia seguir 

algumas
exigências impostas pela 
autoridade eclesiástica 
como, por exemplo, ser 

edificada
[...] em sítio alto e 

lugar decente, livre da 
umidade.”
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No entanto, não se pode afirmar com veemência que o prédio da 
Matriz veio substituir o da primitiva capelinha, erguido exatamente ali nos 
primórdios da exploração. Apesar de hoje a Matriz ter a ferrenha concor-
rência de edificações civis ao redor, certamente à época da sua construção e 
durante muito tempo, o edifício teve as partes fronteiras, laterais e fundos 
mais descampadas, deixando a área que o circundava livre para se realizar as 
costumeiras procissões ao redor dele como determina a recomendação das 
Constituições Primeiras. Outro aspecto obedecido foi a utilização do adro e a 
possível existência de um cemitério lateral para sepultamento dos fregueses. 

É difícil determinar com exatidão quando teve início a construção do 
novo templo em substituição à primitiva capela, mas, pela documentação 
coligida e citada em outros estudos, especialmente em Geraldo Dutra de 
Morais, pode-se elaborar, com certa precisão, a cronologia construtiva do 
tempo. 

Como uma paróquia encomendada, o ônus pela construção e pela 
ornamentação da igreja deveria correr para a conta dos próprios fregueses. 
E eles se mobilizaram para isto, inicialmente, organizando a Irmandade do 
Santíssimo Sacramento (criada no início do século XVIII, porém, com o 
compromisso reconfirmado em 1786) que tinha por atribuição principal a 
manutenção do altar principal e a Fábrica da igreja, associada à Irmandade 
de Nossa Senhora da Conceição (também do início do século) e à Irmanda-
de de São Miguel e Almas (com compromisso confirmado em 1738).

 A construção da nova igreja contou com as esmolas dos fiéis como, 
aliás, determinou o Padre Visitador Dr. Antônio da Silva Prado que esteve 
em Conceição no dia 22 de junho de 1722:  

[...] que cada um dos moradores dessa Freguesia contribuísse para obra 

desta Matriz (que consta ser arrematada por oitocentas oitavas de ouro), 

dando três quartos e quatro vinténs cada pessoa de Sacramento, sendo 

branco e, sendo escravo contribuirá seu Senhor com a dita quantia, ou 

seja, de Sacramento ou não e para se evitar algum engano que se pode 

haver nesta matéria, o Reverendo Vigário desta Matriz tirará rol da dita 

Freguesia para se fazer o lançamento [...]. (MORAIS, op. cit., p. 46)

O próprio Gabriel Ponce de Leon, em seu testamento, determinava 
ao testamenteiro que fossem doadas cem oitavas de ouro, provenientes de 
promessa feita ao Padre Manuel de Faria, para as obras da Matriz. Talvez, 
estivesse a se referir, aqui, ao Padre André Moreira de Faria, pároco de Con-
ceição entre os anos de 1735 e 1741 e pedia ao bispo para ser enterrado 
na capela-mor pelo fato de ter contribuído para que a construção da igreja Igreja Matriz vista de frente

“[...] Não se pode 
afirmar com 

veemência que o 
prédio da Matriz 

veio substituir o da 
primitiva capelinha, 
erguido exatamente 
ali nos primórdios 
da exploração.”
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a tornasse mais decente. Como benemérito da igreja, Ponce de Leon seria 
sepultado ali, em 26 de setembro de 1736, com a devida licença de Dom 
Antônio Guadalupe, do bispado do Rio de Janeiro.

O primeiro vigário encomendado da Paróquia de Conceição, o Padre 
Manuel de Abreu, que serviu de 1709 a 1719, chegou a arrecadar uma soma 
enorme de esmolas para as obras da capela-mor da igreja. No entanto, o pá-
roco, quando deixou a paróquia, não prestou as devidas contas do dinheiro 
arrecadado com as esmolas e, por isto, teve os bens que possuía na capitania 
embargados pelo bispado do Rio de Janeiro. 

Portanto, deve-se estabelecer a data de início da construção de um 
templo maior após o ano de 1710. Deve-se considerar, também, que as 
obras tinham de ser iniciadas pela capela-mor como era o costume. Observa-
se que as obras deviam estar em plena construção por volta de 1715 quando 
o Capitão da Ordenança de Conceição, Francisco Moreira Carneiro, declara 
que tinha cinco escravos trabalhando nas obras da igreja de Conceição do 
Mato Dentro. Eram eles: João Angola, Joaquim Mina, Francisco Zacarias, 
Sebastião Amâncio e Antônio Angola. Além de tais escravos, não se sabe o 
nome de outro oficial (pedreiro, carpinteiro, ferreiro etc.) que estava traba-
lhando na obra da Matriz. Lamentavelmente, os livros de termos, receitas 
e despesas e recibos antigos, que, geralmente, oferecem essas informações, 
como já foram mencionados, não sobreviveram até os dias atuais e os livros 
que se encontram, hoje, no Arquivo da Paróquia, não fornecem o tipo de 
registro de que precisamos para analisar a questão. 

O que existe de certo mesmo são algumas informações transmitidas 
por Geraldo Dutra de Morais em livro (já citado) no qual transcreve alguns 
trechos de documentos, hoje, também perdidos, relatando etapas da cons-
trução da igreja Matriz ao longo do século XVIII. Um primeiro dado desta-
cado pelo autor diz respeito ao risco fornecido pelo construtor da primitiva 
igreja matriz do Arraial das Lavras de Nossa Senhora da Purificação, uma 
das antigas denominações do atual Serro. Assim se deduz de uma solicitação 
enviada ao Senado da Câmara da Vila do Príncipe, em 18 de agosto de 1719, 
pelo segundo pároco da Matriz, o Padre Gaspar de Sá Moraes Teixeira, que 
solicitava providências quanto às obras, pois é certo de que a responsabilida-
de pela paralisação das obras da igreja, por estar cuidando de Nossa Senhora 
da Purificação e do Mato Dentro, é do mestre do risco. 

Em 1722, a capela-mor já tinha suas obras em adiantado estágio de 
construção, como se pode inferir das observações colhidas pelo Padre Visi-
tador Antônio da Silva Prado quando relata que ela já estava decente tanto 
para o culto de Deus Nosso Senhor quanto para celebrar o Sacrossanto Sa-
crifício da Missa. Além disso, como já foi referido mais acima, esse mesmo 
padre incita os moradores a continuar a dar esmolas para o restante das obras 
da igreja, recomendando, ao final, que “[...] quando se continuasse com a 

Igreja matriz Nossa Senhora da 
Conceição. Destaque para a Capela- 
-mor com imagem de Nossa Senhora 
da Conceição sem coroa que está 
embaixo à direita.
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obra do corpo da Igreja [a nave], se deixasse na parede, junto a Pia Batismal, 
um vão para se fazer um armarinho de madeira, com sua portinha que se 
fechará com chave... porque a Pia Batismal está arruinada e incapaz de servir 
[...].” (MORAIS, op. cit., p.46).

O Padre Visitador do ano de 1725 ordenava que se cobrassem os 
rendimentos da Fábrica ao procurador da igreja para que fossem aplicados 
na fatura de “[...] uma pia batismal e de água benta, da porta do nicho dos 
santos óleos, de uma cadeira para as estações [espécie de parada que se faz 
ao tempo do ofertório da Missa para leitura de avisos, encomendações, reco-
mendações etc.] e de um confessionário.” (idem, p. 90). 

As obras da igreja já deviam estar satisfatoriamente bem encaminha-
das por volta de 1727, pois o relato do Bispo do Rio de Janeiro, Dom Frei 
Antônio de Guadalupe, na costumeira visita pastoral, admitia que, após a 
procissão dos defuntos, “[...] visitamos a Pia batismal, Santos Óleos, Capela-
mor, Altares, imagens e Capelas e tudo o mais pertencente à dita Igreja visi-
tada, provendo no temporal e espiritual, nos pareceu conveniente ao serviço 
de Deus [...].” (idem, p. 92). 

Quanto às imagens referidas na passagem acima, é de se supor que a 
igreja não possuía muitas imagens nos seus primeiros tempos. Certamente, 
possuía crucifixos de altar necessários ao culto nas igrejas; uma imagem de 
São Miguel e Almas esculpida em madeira (que não existe mais), sendo 
substituída em seu antigo altar por uma imagem do Sagrado Coração de 
Jesus em gesso, provavelmente, do século XIX ou XX; uma outra imagem 
de Nossa Senhora do Rosário que mais tarde foi transferida para a capela 
própria do Rosário; e, como não poderia deixar de ocorrer, a imagem da 
padroeira Nossa Senhora da Conceição. Como se aludiu anteriormente, teria 
sido essa imagem doada pelo próprio Ponce de Leon que a mandou trazê-la 
de Itú (São Paulo) em 1703.

Todavia, aqui, surge uma dúvida: seria a atual imagem da Senhora da 
Conceição a mesma vinda de Itú a mando do sertanista? É de crer que não, já 
que a imagem atual não traz características formais e estilísticas de imagens 
do final do século XVII e início do XVIII e muito menos de uma imagem 
paulista. Porém, verifica-se que, na maneira complexa e movimentada de 
suas vestes, na erudição da elaboração de seus cabelos e mesmo na rica po-
licromia aplicada, tudo se enquadra dentro de um estilo mais adiantado no 
tempo, de meados do século XVIII, e não se aplica ao ano de 1703, ano em 
que se manda vir de São Paulo a imagem (possivelmente mais outra imagem 
inexistente). Conjectura-se mesmo que se trata de uma escultura realizada 
em solo mineiro por um escultor português de passagem pelo arraial. 

Outras imagens existentes, atualmente na Matriz de Conceição, são 
mais recentes: a elegante imagem do Senhor Crucificado da Sacristia (co-
nhecido por Senhor do Bonfim) foi benta em 1746, como se verá mais 

Nossa Senhora da Conceição.  O 
movimento do véu e do manto da 
imagem é chamado de “Vento Místico”, 
sinônimo do “Sopro de Deus”.
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adiante; a de São Francisco de Assis ou da Penitência (meados do século 
XVIII). Uma curiosidade sobre esta imagem é que ela teria sido pintada de 
novo pelo grande pintor Manoel da Costa Ataíde em 1805 (VASCONCE-
LOS, 1941). A este pintor deve-se, também, na mesma empreitada, a pintu-
ra de seis painéis para a sacristia. No entanto, supõe-se tratar apenas de um 
reparo dos painéis ali já existentes, tendo em vista que eles não apresentam 
em sua composição os aspectos estilísticos característicos do referido pintor, 
verificados em obras suas localizadas em Ouro Preto, Mariana e outros lu-
gares. Diga-se que, nesse mesmo período, como assinala Geraldo Dutra de 
Morais, Ataíde esteve pintando e dourando a capela-mor da antiga igreja do 
Bom Jesus do Matozinhos da mesma cidade.

Para se dimensionar as etapas seguintes da construção da igreja, é 
imprescindível mencionar dois outros documentos transcritos por Geraldo 
Dutra. Estes documentos trazem informações substanciais sobre o grosso 
da obra, notadamente, o que diz respeito à capela-mor e às sacristias, bem 
como as suas respectivas decorações em talha dourada, altares, imagens e 
pinturas. Trata-se, neste caso, de uma “Súplica” e de um “Atestado” cuja data 
é do ano de 1754.

No primeiro, a “Súplica”, os moradores de Conceição do Mato Den-
tro solicitavam ao Rei D. José de Portugal uma ajuda financeira para termi-
nar as obras da Matriz, especialmente, a nave e as torres. O trecho abaixo, 
cujo destaque é nosso, retrata a alegação que fizeram: 

[...] vendo-se sem Matriz em que pudessem celebrar-se os Santos Ofícios 
Divinos e receber os Sacramentos, fizeram à sua custa uma Igreja em 
que dispensaram 5.000 cruzados; e para que nela estar com a decência 
devida ao Santíssimo Sacramento, fizeram a Capela-mor que acabaram 
com o maior asseio, fazendo também uma casa para Fábrica, com duas 
Sacristias, em que gastaram 3.000 cruzados. E por causa de tão grande 
despesa, não puderam acabar o Corpo da Igreja, as duas Torres, pintar 
o Côro (sic) e mais cousas que constam da atestação junta; e porque os 
suplicantes obrigados de seu zelo, lembraram de que a obra da Capela-
mor pertencia a Vossa Majestade, como Senhor Governador e perpétuo 
Administrador da Ordem de Cristo, e presentemente se acham em grande 
decadência de bens e com a justa desconsolação de não poderem acabar 
a dita Igreja, recorrem à Real Clemência da Vossa Majestade para que, 
avaliada a despesa que os suplicantes fizeram na dita Capela-mor, queira 
Vossa Majestade dignar mandar que pela sua Real Fazenda se faça a Obra 
que falta na dita Capela-mor que pertence à Vossa Majestade, cuja graça 
os suplicantes esperam da Real Cristandade, a piedade de Vossa Majestade, 
por ser para maior honra e glória de Deus. Para Vossa Majestade lhe faça 
mercê de deferir-lhe na forma que pedem.  (idem, p. 47)

“[...] e porque os
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Também com grifo nosso, o “Atestado”, assinado pelo Reverendo Co-
adjutor, o Padre Leonardo da Costa Amado, de 29 de maio de 1754, diz o 
seguinte: 

Muito Reverendíssimo Senhor Dr. Vigário da Vara: Obedecendo ao despacho 
de V. M., é que tudo quanto os suplicantes alegam na petição retro é a mesma 
verdade, e bem serve as despesas grande que fizeram na fatura da Capela-
mor da dita Matriz e mais Corpo dela e porque lhes falta a conveniência que 
algum dia faziam nas suas lavras e roças; depois de terem ornado a Capela-
mor e dois altares colaterais, com talha douradas e pintadas com primor, 
não puderam mandar pintar o Corpo da dita Igreja fazendo-lhes as Torres de 
que necessitam, com seus corredores, para ficar perfeita e cabalmente acabada 
aquela obra pia, ornada de talhas, que tem a Comarca do Sêrro (sic) Frio, o 
que bem pública o zelo e fervor dos ditos moradores e fez certo a sua súplica. 
Por o ser o referido verdade o que juro aos santos Evangelhos. (idem, ibid)

Dos trechos citados, podemos inferir algumas considerações substan-
ciais sobre o estágio da construção no segundo quartel do século XVIII. Re-
ferimo-nos, em primeiro lugar, que as reclamações dos moradores procediam, 
tendo em vista que por aquela época, a igreja Matriz passou a ser de natureza 
colativa (por meio de um de 16 de janeiro de 1752), o que implicava, entre 
outras circunstâncias, que o monarca tinha doravante a obrigação de auxiliar 
os moradores nas obras de construção e decoração da Matriz. Neste aspecto, 
eles invocavam somente a questão do padroado que estava vigente em todo o 
reino e tinham noção disso quando dizem “[...] que a obra da capela-mor per-
tencia a Vossa Majestade” (idem, ibid). Mas, como as obras da capela-mor já 
haviam sido bancadas por eles, para as quais despenderam cerca de 3.000 cru-
zados, solicitavam, agora, ajuda financeira ao rei para terminar o restante da 
igreja, em específico, a construção da nave com suas duas torres e pinturas. Em 
segundo lugar, apontamos que, em meados daquele século, a igreja com sua 
capela-mor e sacristias já se encontravam prontas e dotadas com quase todas 
as características que hoje se verificam, com destaque para o altar-mor, os dois 
altares colaterais com “talha douradas e pintadas com primor”, como se refere 
o Padre Coadjutor no “Atestado”, e a sacristia da esquerda com suas pinturas. 

O conjunto de altares principal e colaterais atuais apresenta característi-
cas do estilo D. João V ou joanino, vigorante na decoração de igrejas mineiras 
do período entre 1730 a 1760. Foi executado, com toda certeza, em substitui-
ção aos altares primitivos que já existiam na igreja desde os primeiros tempos 
em que foram vistos e achados convenientes ao “serviço de Deus” pelo Bispo 
Dom Frei Antônio de Guadalupe quando de sua visita pastoral no ano de 
1727. 

O altar principal, de elaboração mais complexa, em talha dourada, pode 
ser mais antigo (décadas de 30 e 40). Isto se deduz pelo fato de apresentar 
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ainda elementos decorativos mais tradicionais, típicos do estilo nacional 
português, vigente nas primeiras décadas do século XVIII em Minas 
Gerais, exemplificados nas colunas torsas apoiadas em esculturas de aves 
(fênix). Já o seu coroamento em forma de dossel com figuras de anjos 
trombeteiros é típico do período joanino. 

Os altares colaterais, dedicados a São Francisco de Assis (esquer-
da) e São Miguel e Almas (direita) são mais evoluídos (década de 40 
do setecentos), pois apresentam sustentação em colunas em forma de 
quartelões com anjos e aves nas mísulas. Comparando esses dois altares 
com o altar principal, notadamente as esculturas dos anjos e alguns ou-
tros elementos decorativos, deduz-se que são obras de artistas diferentes 
que, lamentavelmente, são desconhecidos.  

Quanto à “Casa da Fábrica, com duas sacristias”, mencionadas na 
petição, a sacristia da esquerda já devia encontrar-se pronta por volta da 
década de 1740, como se deduz a partir do trecho do documento abaixo 
transcrito (com grifo nosso), referente ao altar do Senhor Crucificado, 
com imagem e pintura representando o Calvário, inaugurado em 7 de 
setembro de 1746, conforme registro do Livro de Visitas pastorais de Con-
ceição, aludido por Geraldo Dutra:

Diz o Padre Manuel de Amorim Coelho, vigário da Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição do Serro, que continuando-se a obra da dita 

Matriz, como se ajustou em presença de Vossa Excia. está já colocada 

a imagem do Senhor Crucificado na sacristia em um nicho com seu 

Altar, com decência para nele se poder dizer missa, do que e para 

maior veneração da dita imagem, deseja o Suplicante e mais povo 

que no dito Altar se diga missa e como pede especial licença para a 

V. Revma. Seja servido conceder a dita licença com faculdade para 

o poder benzer como foi servido conceder para benzer a nova igreja: 

porque de presente se acha o Revmo. Vigário da Vara de morada no 

Tijuco, em mais distancia que dantes, quatro e mais dias de viagem 

em tempo de águas à Matriz, que P. E. M. – Despacho:  Concedemos 

a licença que pede — Rio, 4 de março de 1746 — B. de Nossa Senhora 

da Conceição do Mato Dentro, na forma do Ritual Romano e para 

constar passo esta. Conceição, 7 de Setembro de 1746 — O Vigário — 

Manuel de Amorim Coelho. (idem, p. 51)

A decoração da sacristia esquerda constitui uma peça notável da 
igreja Matriz de Conceição tanto pela grande cômoda (arcaz), ricamente 
entalhada, quanto pelas pinturas dos painéis laterais e forro do teto. O 
que mais caracteriza essa decoração é que ela foi elaborada no sentido 
de montar um programa iconográfico referente à Paixão de Cristo ou, 

Altar-mor da igreja Matriz, com 
destaque para o resplendor da 
imagem da Senhora da Conceição
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talvez, uma Via Crucis abreviada, composta por seis painéis pintados cuja 
sequência é a seguinte: do lado esquerdo do altar, Cristo no Jardim das 
Oliveiras, e, do lado direito, Prisão de Cristo; acima do arcaz, na lateral 
direita, Flagelação de Cristo, Coroação de Cristo e Encontro de Jesus com 
sua Mãe a caminho do Calvário. Encontram-se, entre os painéis, tarjas 
barrocas com inscrições em latim explicando as passagens neles pinta-
das. Depois, retorna-se ao altar que culmina com a cena da Crucificação, 
a imagem do Cristo elegantemente esculpida em madeira, ladeado por 
Nossa Senhora e São João Evangelista que foram pintados sobre o fundo 
do camarim. 

Perguntamo-nos se essa mística da Paixão seria, quiçá, um reflexo 
do momento de sensível religiosidade vivenciada pela população do Ar-
raial de Conceição com a auspiciosa descoberta, por volta dessa época, da 
imagem de um Cristo crucificado por um escravo (de um rico minerador 
local) e considerada milagrosa pelos moradores locais. Seja como for, tal 
acontecimento ensejou mais tarde a construção de um templo dedicado 
ao Senhor Bom Jesus do Matozinhos, hoje, elevado a Santuário e impor-
tante centro de espiritualidade de toda a região norte de Minas Gerais. 

Não se pode deixar de conjecturar que a adoção dessa temática 
tenha a ver, também, com a prática da Oração Mental que os visitadores 
eclesiásticos sempre pregavam em suas visitas e cuja observância entre 
os fiéis devia ser incutida e cobrada, diariamente, pelos vigários. E nada 
melhor do que a imagem da temática da Paixão para estimular nos paro-
quianos uma reflexão mental sobre o drama do Calvário, momento em 
que Cristo deu sua vida para a Salvação da humanidade. 

Quanto à pintura do teto, diz-se que é posterior aos painéis laterais 
e altar. Em uma feliz afirmação de Rodrigo Mello Franco de Andrade, 
trata-se de uma obra que “[...] destaca-se pela sensibilidade refinada e o 
gosto tendente para a galanteria, que lhe empresta uma feição singular, 
graciosamente profana [...].” (RPHAN, n. 18, p. 36, 1978). Lamen-
tavelmente, o autor da dita pintura é desconhecido. Conjectura-se que 
seria obra de Silvestre de Almeida Lopes, pintor atuante na região de 
Diamantina, na segunda metade do século XVIII, ou mesmo de Manoel 
da Costa Ataíde, principal pintor do ciclo Rococó em Minas Gerais. Ata-
íde, aliás, como se mencionou anteriormente, encontrava-se na igreja em 
1805, executando pinturas de reparo nos painéis laterais e pintando uma 
imagem de São Francisco de Assis. Não obstante, é notório que a pintura 
do forro não traz em seus elementos composicionais e formais semelhan-
ças com a produção pictural dos dois expressivos pintores do período.

A pintura apresenta uma composição pomposa, complexa, bem 
elaborada e galante, inspirada no estilo Rococó, muito colorida e ale-
gre, porém, valendo-se ainda de elementos típicos do Barroco como, por 
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exemplo, enrolamentos, cornucópias e volutas para compor as molduras do 
conjunto. O tema da tarja central, como não poderia deixar de ser, refere-se 
ao programa iconográfico da sacristia. Representa, portanto, o lenço expon-
do o rosto de Jesus, tradicionalmente conhecido por “Verônica”, e que nos 
remete a um dos Passos da Paixão, aspecto reforçado ainda pelos símbolos da 
Paixão (“Armas Christi”), distribuídos dentro de cartelas como: a coroa de 
espinhos, chicote, escada e lança, torquês e martelo e os três cravos. 

A trama da decoração é completada por oito elegantes figuras femini-
nas, caracterizadas à moda Luis XV, simbolizando três das principais virtudes 
propostas pela Igreja: a Fé (mulher com cruz), a Esperança (mulher com 
âncora) e a Caridade (mulher com criança ao colo); e os cinco sentidos: 
Tato (mulher alisando um porco-espinho), Vista (mulher olhando-se em um 
espelho), Cheiro (mulher cheirando um buquê de flores), Gosto (mulher 
segura duas fatias de melancia) e Ouvido (mulher escutando pássaro). As 
imagens referentes às frutas e ao pássaro estão um pouco apagadas e não se 
pode ter certeza de que seja exatamente isso que se representa ali. 

Importante ressaltar que o tema dos cinco sentidos é um dos prefe-
ridos do período Barroco que se desenvolveu por meio de séries alegóricas 
impressas e pintadas. Dentro da mentalidade cristã, os sentidos são entendi-
dos a partir da concepção proposta por Santo Agostinho para quem o ho-
mem pecava pelos sentidos. Ponto de vista que é retomado durante a Idade 
Média, fonte do Barroco, principalmente, no que tange à mentalidade con-
trarreformista e à pretensão de buscar seu arsenal interpretativo para o tema 
(SEBASTIAN, 1989). Em Portugal, o tema dos sentidos relaciona-se aos da 
Via Crucis no excepcional conjunto artístico do Santuário do Bom Jesus do 
Monte, na cidade de Braga, que serviu de inspiração para os montes sacros 
estabelecidos no Brasil, especialmente em Minas Gerais, como os santuários 
de Congonhas, Conceição e Santo Antônio do Pirapetinga (Bacalhau, Dis-
trito de Piranga/MG). 

Irmandades religiosas e vida associativa na Matriz

Como já foi mencionado, a igreja teve um papel preponderante na or-
ganização da vida espiritual, social e mesmo material das pessoas no período 
colonial. Tal influência tem a ver com o aspecto associativo dos colonos mi-
neiros, ou seja, no surgimento e proliferação das associações religiosas que 
se estabeleceram no território das Minas Gerais por todo o século XVIII. 
Como a Coroa portuguesa proibiu a entrada das Ordens Monásticas mascu-
linas e femininas na zona mineradora, as confrarias religiosas, organizadas e 
administradas por indivíduos essencialmente leigos, alastraram-se de forma 
avassaladora por todas as vilas, arraiais e lugarejos da nova capitania. 

Detalhe do altar lateral da 
Igreja Matriz N. S. da Conceição
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Essas agremiações tiveram um significado fulcral na vida dos indiví-
duos que se deslocaram para o território do ouro. Em primeiro lugar, elas 
representaram um espaço de exercício espiritual. As pessoas associavam-se 
entorno da devoção de um santo com o intuito de promover o seu culto, 
realizando a sua festa anual, promovendo novenas e procissões, além, é claro, 
de incentivar entre os associados a prática da caridade cristã e a observância 
de todos aqueles deveres espirituais impostos pela religião católica. 

No Brasil colonial, no entanto, essa finalidade expressamente espiritu-
al foi extrapolada em muito pelas associações: em um mundo onde os indi-
víduos, como súditos, só tinham, praticamente, deveres a cumprir e nunca 
direitos a pleitear, as confrarias assumiram, também, um necessário papel as-
sistencialista. Assim, funcionariam como “agências” funerárias e “bancárias” 
— as agremiações mais ricas emprestavam dinheiro a juros a seus associados 
—, asilos e hospitais — como as Misericórdias, atualmente, conhecidas por 
Santas Casas.

Essas associações religiosas ressoavam a própria estratificação social 
da sociedade mineradora e, neste aspecto, atuaram historicamente na for-
mação social de Minas Gerais, contribuindo para a preservação das relações 
de dominação e submissão. Existiam, portanto, as agremiações em que se 
agrupavam as pessoas de cor negra, sem, no entanto, vedarem a entrada de 
brancos de qualquer condição social, como as irmandades de Nossa Senhora 
do Rosário, de São Benedito e Santa Ifigênia; as irmandades de mestiços e 
pardos, como as das Mercês e as Arquiconfrarias franciscanas; e, por fim, 
aquelas exclusivamente de pessoas brancas, como as irmandades do Senhor 
dos Passos, do Santíssimo Sacramento e as Ordens Terceiras de São Fran-
cisco de Assis e de Nossa Senhora do Carmo que exigiam de seus confrades 
uma estável condição financeira e até a pureza de sangue. 

Justamente por causa do duplo caráter associativo e assistencialista, as 
confrarias receberam uma atenção muito especial por parte das autoridades 
eclesiástica e secular. Neste aspecto, para o funcionamento de uma irmanda-
de não bastava somente a aprovação do ordinário eclesiástico local (no caso, 
o bispo), como também a do próprio monarca. Para viabilizar a exigência 
última, foi até criado, em 1532, um Tribunal régio especial, a Mesa de Cons-
ciência e Ordens, que tinha, entre outras, a função a de fiscalizar os assuntos 
ligados a estabelecimentos piedosos de caridade, capelas, hospitais, ordens 
religiosas e paróquias. 

Como ocorreu nas vilas e arraias das Minas Gerais, as primeiras irman-
dades a se estabelecer no Arraial de Nossa Senhora da Conceição do Mato 
Dentro foram as do Santíssimo Sacramento, das Almas, de Nossa Senhora 
do Rosário e de Nossa Senhora da Conceição. E a Igreja Matriz foi, inicial-
mente, o local privilegiado para se alojar essas agremiações.

A Irmandade do Santíssimo Sacramento teve uma importância muito 

“Justamente por 
causa do duplo 

caráter associativo 
e assistencialista, as 

confrarias receberam 
uma atenção muito 
especial por parte das 

autoridades eclesiástica 
e secular.” 



Símbolo de Cultura, História e Fé              169 

grande na vida religiosa dos fiéis do arraial. A sua difusão, como se sabe, 
prende-se ao destaque dado pelo Concílio de Trento à Eucaristia como mis-
tério central da Igreja Católica. Dessa forma, além de participar ativamente 
da construção e manutenção do altar principal da igreja Matriz, cabia a essa 
confraria o seu embelezamento; o provimento da cera, que tinha de ser da 
melhor qualidade; a iluminação contínua do sacrário; o toque das campai-
nhas e sinos nos momentos mais solenes da celebração eucarística e de ou-
tros atos de veneração do sacramento. Também pertencia a ela a função de 
promover as cerimônias da Semana Santa e a procissão do Corpo de Deus 
(Corpus Christi) e todas as outras em que o Santíssimo saísse em custódia, 
ocasião em que os irmãos, trajados com a roupa vermelha da agremiação, 
carregavam o pálio e mais insígnias, com exceção da procissão do Corpo de 
Deus na qual o pálio deveria ser levado pelos Cavaleiros das Ordens Milita-
res (Capítulo 17 de seu Compromisso e conforme Geraldo Dutra de Morais).

Apesar de a irmandade asseverar, no Capítulo 8 de seu Compromisso, 
que todo indivíduo de “qualquer qualidade e condição que seja tendo de 
bons costumes” podia figurar como irmão, era ela muito exigente quanto à 
condição econômica e racial de seus confrades. Neste aspecto, aliás, as eleva-
das taxas cobradas para ingresso (mil e duzentos réis) e as anuais (seiscentos 
réis) impunham certa intimidação quanto ao acesso de qualquer indivíduo 
na agremiação. 

Não se sabe ao certo quando a irmandade teve seu Compromisso apro-
vado, provavelmente isto se deu no início da criação da igreja Matriz, já 
que os irmãos do Santíssimo tinham a função de prover com os fundos ne-
cessários para sua construção. Na visita eclesiástica ocorrida à Freguesia de 
Conceição, no ano de 1725, o Visitador faz referência à “nova Irmandade 
do Santíssimo” (MORAIS, op. cit. p. 90), sugerindo, então, ser desta época 
a sua instalação ou a confirmação de seu primeiro Compromisso.

Algumas décadas mais tarde, estando “sem estatutos, por se haverem 
perdido os que com licença, confirmação e authoridade de prelado Dioce-
zano” (Capítulo 1 do seu Compromisso), a confraria resolveu confirmar, em 
Portugal, um novo Compromisso. Este foi aprovado pela Rainha D. Maria 
I, em 12 de janeiro de 1786, sem antes ser a agremiação repreendida por 
ter funcionado muitos anos sem a devida confirmação régia, mas apenas 
por aquela passada pelo bispo diocesano — à época do bispado do Rio de 
Janeiro —, o que per si não era suficiente para o seu funcionamento, já que 
todas as irmandades encontravam-se sob a jurisdição da Ordem de Cristo na 
qual o próprio monarca é, ao mesmo tempo, Grão-Mestre e Administrador 
Perpétuo.  

A Irmandade de São Miguel e Almas, ou simplesmente das Almas, 
marca também uma presença bem antiga na vida dos paroquianos de Con-
ceição. O seu Compromisso foi aprovado em 16 de setembro de 1738 pelo 
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bispo do Rio de Janeiro, Dom Frei Antônio de Guadalupe. Mas, somente 
em 1767 resolveu buscar a devida aprovação régia, o que veio a ocorrer em 
23 de janeiro de 1768, não sem antes ter levado, igualmente, uma reprimen-
da do Rei D. José por causa do longo tempo decorrido para a solicitação 
da licença conforme se lê no Livro de Compromisso da Irmandade das Almas 
e em trechos de estudos de Geraldo Dutra de Morais (op. cit., p. 60-66). 
A Irmandade das Almas de Conceição veio, certamente, alojar-se no altar 
colateral direito da Matriz (como comumente ocorreu com suas congêneres 
nas igrejas paroquiais mineiras), mas que, atualmente, se encontra dedicado 
ao Sagrado Coração de Jesus. 

A presença da morte no centro da vida comunitária dos vivos, por 
meio dos sepultamentos no interior e adro da igreja Matriz, contribuiu para 
um contato permanente entre as duas comunidades: a dos vivos e a dos 
mortos. Transformar esse contato em um meio de Salvação era o objetivo do 
culto das almas do purgatório, de tradição muito antiga e forte em Portugal. 
A obrigação estrita da Irmandade das Almas em acompanhar os defuntos 
à derradeira morada constitui-se em uma forma de solidariedade, exigida, 
aliás, pela contribuição que em vida os irmãos davam à agremiação. 

No que diz respeito exclusivamente à morte, podemos inferir que o es-
paço interno da igreja Matriz foi rateado por todas as confrarias ali alojadas a 
fim de dar aos irmãos um lugar especial para sua última morada. À Irmanda-
de do Santíssimo, como de costume, cabia um espaço nobre na capela-mor: 
entre o presbitério e o arco do cruzeiro. A Irmandade das Almas ficava com 
o espaço diante de seu altar, junto ao arco-cruzeiro, pela direita da nave; a de 
São Francisco, diante de seu altar, à esquerda; à de Nossa Senhora da Con-
ceição eram reservados os espaços acima da grade que separava a nave dos 
corredores laterais; o centro da nave era todo ele reservado à Fábrica da igre-
ja. Os irmãos da Irmandade do Rosário, antes de terem a sua própria igreja 
onde passariam a ser enterrados, eram sepultados na Matriz, com certeza, 
em covas da Fábrica ou, talvez, junto ao altar de São Francisco. Os defuntos 
sacerdotes tinham um espaço especial reservados a eles, também, situado na 
capela-mor, próximo ao altar principal. 

Todos aqueles que pertenciam a essas irmandades, portanto, tinham 
um lugar garantido no além. Quem não contribuísse com as irmandades 
podia ser sepultado nas covas da Fábrica desde que pagasse o valor referente 
à taxa de covagem: 4 oitavas de ouro na nave e 20 oitavas próximo ao arco-
cruzeiro. Os escravos, invariavelmente, eram enterrados no adro da igreja 
cujo espaço era reservado, também, às pessoas pobres, brancas ou mestiças 
que não tinham condições de pagar pela covagem no interior.

Em uma época em que não existia ainda cemitério público, o que só 
veio a ocorrer em Conceição por volta de 1902, tudo girava em torno da 
igreja ou em seu interior ou em seu entorno (adro). Quanto a isto, as auto-

“Transformar esse 
contato em um meio 

de Salvação era o 
objetivo do culto das 
almas do purgatório, 

de tradição muito 
antiga e forte em 

Portugal.”
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ridades ficavam atentas naqueles moradores que, burlando as normas eclesi-
ásticas, decidiam enterrar seus escravos em lugares não sagrados, como em 
roças e sítios, fato muito comum àquela época e veementemente combatido 
pelos Padres Visitadores.  

A morte nos arraiais e vilas coloniais, diga-se, era um espetáculo à 
parte que tinha muito a ver com o exibicionismo faustoso da Civilização 
Barroca. A morte de um rei, de um alto prelado da igreja, de um príncipe, 
de um nobre senhor ou mesmo de pessoas com certo prestígio em uma pe-
quena comunidade, como no caso de Conceição daqueles tempos, ensejava 
uma complexa encenação fúnebre que se prolongava por cerca de dois a 
três dias e que punha em movimento todas as pessoas do lugar. Os livros de 
óbitos da Paróquia Conceição, principalmente aqueles datados nos finais do 
setecentos, trazem registros ilustrativos de alguns desses “barrocos” rituais 
de enterro, como o do Reverendo Manoel de Barros, que foi pároco de Con-
ceição entre 1773 e 1776, transcrito a seguir do Livro de Óbitos e Testamentos 
da Matriz e Filiais, 1786-1809, fl. 10:

Aos tres dias do mez de julho de mil e sette centos e oitenta e sette faleceu da 

vida prezente o Reverendo Manoel de Barros presbytero secular, morador 

neste Arrayal de Nossa Senhora da Conceição de mato dentro do Serro 

Frio da Comarca da Villa do Principe, filho legitimo de Geraldo de Barros 

e de Joana de Sá, natural da freguesia de Sancta Maria Magdalena de 

Villa Nova do Famalicão Arcebispado de Braga, com todos os Sacramentos 

de idade de mais de settenta anos; e aos cinco dias do dito mez e anno foi 

por mim encomendado e tão bem acompanhado e de mais tres sacerdotes 

e sacristão e das Irmandades de Nossa Senhora da Conceição Padroeira, 

do Santíssimo Sacramento, de São Miguel e Almas, de Nossa Senhora 

do Rozario e de Sancta Anna, e da Ordem Terceira da Penitencia na 

tumba da mesma pelos seos irmãos terceiros conduzido, amortalhado nos 

indumentos sacerdotais e sepultado nesta dita Matriz em cova numero 

dous, junto aos degraus do Presbyterio, teve officio da sepultura clericorum e 

Missas de corpo presente e tudo se fez conforme determinava em seo solemne 

testamento cujo theor abaixo se descreve e se deu cera a todo o povo que 

acompanhou do que mandei fazer este assento que assigney. O Vigario 

Manoel Gomes de Souza. 

Outra função da Irmandade das Almas era a de promover a festa de 
seu patrono, o Arcanjo São Miguel, realizada no dia 29 de setembro. Além 
do mais, como assevera o Capítulo 22 de seu Compromisso, os confrades 
tinham por obrigação auxiliar todo irmão que caísse na pobreza, ficasse en-
fermo ou estivesse preso em alguma cadeia pública.

“A morte nos arraiais 
e vilas coloniais, 
diga-se, era um 

espetáculo à parte que 
tinha muito a ver 
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Detalhe de Ex-voto: “Promessa às Almas” (peça de coleção particular)
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s A Irmandade das Almas, no entanto, era democrática quanto à ad-
missão de seus agregados, já que não impunha condição alguma no que se 
refere à situação social, econômica e racial do irmão, bastando apenas que 
este, na eminência da morte, tivesse interesse em ter um sepultamento digno 
e cristão.

Outra irmandade de longa antiguidade no arraial foi a de Nossa Se-
nhora da Conceição. Não sabemos a data exata em que veio a se instalar 
dentro da igreja Matriz, mas, com toda certeza, isso se deu no início da 
construção da capela primitiva, tendo essa confraria, até mesmo, concorrido 
com os fundos necessários para as obras juntamente com a Irmandade do 
Santíssimo. É crível que o próprio Gabriel Ponce de Leon, o descobridor de 
ouro nessas paragens, tenha sido um de seus organizadores, pois sabemos 
que o sertanista contribuiu para a construção da primitiva capela, além de ter 
mandado vir de Itu, em 1703, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. 
Seja como for, nos relatos da visita pastoral de 1722 já aparece uma referên-
cia à “nova Irmandade de Nossa Senhora da Conceição” (MORAIS, op. cit. 
p. 88).

Além de participar na construção e conservação da igreja, a Irmandade 
da Conceição teve um importante papel na difusão do culto da Imacula-
da Conceição da Virgem Maria que, em Portugal, assumiu um caráter de 
cunho nacionalista a partir de 1646 quando o Rei D. João IV proclamou 
Nossa Senhora da Conceição padroeira de todo o Império luso. Trata-se, no 
entanto, de uma devoção bastante cara à Igreja Católica que, até hoje, dada 
a complexidade teológica que envolve a questão, gera muitas confusões de 
entendimento para a grande maioria dos católicos.

A partir do Concílio de Trento (1563), porém, o culto teve de ser 
incentivado mesmo com as dúvidas que o envolviam para se fazer frente aos 
ataques feitos pelos protestantes à Concepção Imaculada de Nossa Senhora. 
Por conta disto, cabia à irmandade realizar anualmente os festejos da padro-
eira. Para se celebrar a festa com as devidas solenidades e com a suntuosidade 
que pedia a ocasião, o Padre Visitador de 1722 ordenava que:

[...] o Juiz e mais Irmãos da dita Irmandade mandem vir do povoado, 

duas dalmáticas de damasco branco, de acordo com casula e frontal; duas 

alvas de bretanha fina com sua renda. Outrossim,  mandarão vir um 

véu de ombros de missa, branco, com seu galão a roda e assim mais uma 

naveta e um turíbulo de prata [...] e ordenou que daqui por diante, todos 

os moradores que ficarem por mordomos de Nossa Senhora, pagará cada 

um — três oitavas de ouro por ano e o Tesoureiro pagará cinco e o escrivão 

outras cinco sem a isso por dúvida alguma, e o Juiz eleito [...] contribua 

com uma esmola digna de sua pessoa [...]. (idem, p. 88-89)
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Quanto à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, é importante des-
tacar que é também uma das mais antigas de Conceição. Foi citada em um 
dos capítulos da visita pastoral de 1722 ainda que seu Compromisso, segundo 
nos informa o historiador Geraldo Dutra de Morais, tenha sido estabelecido 
somente por volta de 1723. O seu funcionamento inicial, pelo que tudo 
indica, ocorreu no interior da igreja Matriz e, somente mais tarde, devido 
a atritos raciais locais, seus irmãos resolveram construir uma capela própria 
próxima à Matriz.

Por fim, existiu, também, a Ordem Terceira de São Francisco de Assis 
que veio a se instalar no altar lateral esquerdo da igreja Matriz de Conceição, 
provavelmente, em meados do século XVIII. Um aspecto curioso dessa Or-
dem, que se constituiu em Conceição, é que ela reuniu os homens “pardos” 
da freguesia, fato que contrariou o ocorrido com as ordens franciscanas er-
guidas em Vila Rica (atual Ouro Preto), Sabará, Mariana e São João Del Rei 
que eram severamente segregadoras, vedando a entrada de pessoas que não 
possuíssem puro sangue, isto é, que fossem contaminadas até algumas ge-
rações anteriores por sangue de mulatos, mouros e judeus. Algo que gerou 
constantes conflitos entre as poderosas Ordens e entre outras surgidas em 
localidades periféricas, compostas exclusivamente por mulatos, intituladas 
de Arquiconfrarias de São Francisco (SALLES, 1963).

No âmbito espiritual, uma das funções das Ordens Terceiras francisca-
nas era a de promover a chamada procissão de Cinzas que ocorria na Quar-
ta-feira de Cinzas. Em Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, 
não há registro da realização dessa procissão, mas somente o ritual de im-
posição das cinzas que eram, geralmente, colocadas em cruz na testa do fiel 
pelo pároco, simbolizando a brevidade da vida e a necessidade de se fazer 
penitência. Com o advento dos Terceiros, em meados do setecentos, o ritual 
transformou-se em suntuosa procissão da qual saiam, em andores, os santos 
da Ordem, além de figuras alegóricas e testamentárias (CAMPOS, 2001).

Conceição também presenciou essa procissão por mais de dois séculos 
e que foi sempre promovida pela Ordem franciscana alojada em sua igreja 
Matriz. Essa procissão perdurou até os primeiros anos do século XX quando 
saia à rua uma constelação de santos, anjos e personagens bíblicos, todos 
retirados das igrejas de Conceição somente para a ocasião. Na procissão, 
eram alojados em andores enfeitados com flores, tecidos dourados e papel 
laminado, carregados pelos confrades. Uma dessas procissões, assinalada na 
década de 1930, trazia a seguinte relação de personagens e santos, a maioria 
já não mais existente na cidade:

Figuras: Anjo Açucena, Adão, Eva, Caim, Abel, Abraão, menino Isaac, 

Noé, Caim, Judith, Rei Tirano, Sansão, Jafé, Rei Davi, Desprezos do 

Mundo (5), Profetas (4), Moisés, José do Egito, Fradinhos (10), Anjos 
Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário. Forro da capela-mor 
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dos Açoites (10) e Golias. Santos: São Joaquim, Santo Antônio, Santo 

Elias, Santana, Santa Cecília, São Geraldo, São Roque, São Francisco de 

Assis, Santa Luzia, São Gonçalo, São Pedro, Nossa Senhora das Dores, 

Santa Isabel, São Vicente Pregador, Amor Divino, Os Cardiais, Santa 

Rita, Santa Tereza, Santa Rosa, São José, São Luis, São Braz, N. Senhora 

da Conceição, Santa Ifigênia, São João Batista, São Luis Rei de França, 

São Tomaz de Aquino, Santa Clara, Os Bem Casados, São Francisco dos 

Espinhos, São Boaventura, Convento, São Vicente de Paula, São João 

Evangelista, Maria Madalena, São Miguel, São Crispim, São Francisco 

Penitente, São Manuel, N. Senhora do Rosário, São Bento, N. Senhora dos 

Anjos, São Luiz de Buaré, São José de Cupertino, Santa Margarida, São 

Francisco das Chagas e São Sebastião.  (MORAIS, op. cit., p. 56-58)

Um livro contábil da Ordem, conservado até os dias atuais, apresenta 
as despesas com as procissões ocorridas entre os anos de 1829 e 1850. Nele 
constam pagamentos destinados ao contrato da música para o evento e con-
fecção das vestes para algumas figuras “vivas” que saíam no cortejo; além 
da quantia paga para retirar a provisão anual necessária para a realização da 
procissão junto à diocese competente (Livro de Receita e Despesa da Ordem 
Terceira de São Francisco de Assis da Vila de Conceição de Mato Dentro, 1843).

A sobrevivência da Matriz após a decadência do ouro

Retornando às obras de construção da igreja, é de crer que esta ainda 
não se encontrava definitivamente acabada na segunda metade do século 
XVIII, pois os paroquianos continuavam apelando ao rei português, “[...] 
porque por falta de possibilidades não acabaram, nem podem fazer os orna-
mentos, vasos sagrados de que a mesma igreja necessita e da mesma forma 
de vestimentas, pois a que tem são indignas por muito velhas e incapazes de 
se celebrar os Ofícios Divinos [...].” (MORAIS, op. cit., p. 48).

Somente em 17 de junho de 1772, o Rei D. José deixou-se sensibilizar 
pelas súplicas dos moradores de Conceição e resolveu doar 4.300 cruzados 
para o término das obras da igreja Matriz. No entanto, como era de costume 
naquele tempo, a quantia não seria liberada em sua totalidade pelo Erário 
Real, mas em módicas parcelas e por um longo prazo. Assim, os paroquia-
nos foram tocando as obras restantes da igreja na medida em que os recursos 
iam surgindo, situação que prevaleceu, ao que parece, até os primeiros anos 
do século XIX quando o grosso da obra terminou. Somente em 06 de no-
vembro de 1802, de acordo com Morais, ocorreria a benção inaugural da 
Matriz de Conceição.

“Somente em 17 de 
junho de 1772, o 

Rei D. José deixou-
se sensibilizar pelas 

súplicas dos moradores 
de Conceição e resolveu 
doar 4.300 cruzados 

para o término 
das obras da igreja 

Matriz.” 
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Durante todo o século XIX, a igreja Matriz de Conceição continuou a 
receber batizados, casamentos e sepultamentos, ainda que estes, a partir do 
final da década de 1880, passaram a ser feitos somente no adro e não mais 
em seu interior (Livro de Óbitos da Matriz e Filiais, 1820-1885). Realizava-se, 
continuamente, na igreja e em seu entorno, as costumeiras festas religiosas 
da padroeira e de outros santos tradicionais (São Miguel, São Sebastião, 
do Divino etc.), além das solenidades da Semana Santa e Corpus Christi 
(promovidas outrora pela Irmandade do Santíssimo Sacramento), Natal e 
Procissão de Cinzas. 

No entanto, a decadência da economia local em função da exaustão 
das minas auríferas, diminuindo vertiginosamente a renda dos moradores, 
trouxe prejuízos para a conservação e manutenção da decoração e alfaias da 
igreja. Acrescenta-se ainda o fato de que o empobrecimento dos paroquia-
nos, também, afetou os rendimentos e status das irmandades que dependiam 
exclusivamente de doações e cobranças de anuais (joias) para sobrevivência 
e, na falta delas, foram desestabilizando-se até a completa extinção no decor-
rer do século XIX. Sem essas agremiações a sociedade local perderia aquele 
caráter de associativismo presente no século anterior que dava sustentação 
aos suportes materiais e aos aspectos exteriores e exibicionistas das festas, 
celebrações públicas e rituais de sepultamento. 

Há de se dizer que tudo isso se insere em um fenômeno mais amplo 
que assolou igrejas e capelas em um grande número de localidades mineiras 
que surgiram em função da mineração do ouro. Em muitas vilas e arraiais, 
igrejas ficaram inacabadas por falta de recursos ou, simplesmente, tornaram-
se ruínas sem deixar vestígios e cuja existência só é conhecida por meio de 
relatos escritos ou mesmo oral. Os viajantes estrangeiros e brasileiros, que 
passaram por Conceição ao longo do século XIX, registraram em suas me-
mórias um cenário de decadência (todos eles praticamente fazem uso deste 
termo) para a cidade: casas em ruínas, miséria do povo e exaustão das lavras 
que outrora produziram muito ouro e que proporcionaram a abastança de 
seus moradores. Cenário que refletiu, de certo, nas próprias igrejas locais, 
especialmente na igreja Matriz que, segundo o Bispo Dom Frei José da San-
tíssima Trindade, em visita pastoral no ano de 1821, “[...] com três altares 
não corresponde a sua decência, a antiguidade e população de que se com-
põe e, muito principalmente, no tocante aos ornamentos e mais alfaias para 
os divinos ofícios.” (Visitas Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade, 
1998, p. 93).

Também, em termos administrativos, podemos dizer que a Matriz de 
Conceição foi perdendo, ao longo do oitocentos, o status adquirido no perí-
odo colonial: centro polarizador e irradiador de religiosidade aos pequenos 
arraiais que gravitavam ao redor de sua freguesia. Para se ter uma dimensão 
dessa importância, basta relatar que em 1752, quando foi elevada à natureza 
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de Paróquia Colativa, tinha sob sua jurisdição 14 capelas filiais que elenca-
mos a seguir: 

•	 Nossa Senhora do Pilar (elevada à paróquia em 13 de abril de 
1818, atual Morro do Pilar). 

•	 São Miguel e Almas (elevada à paróquia em 14 de julho 1832, 
atual Guanhães). 

•	 Nossa Senhora do Porto de Guanhães (elevada à paróquia em 30 
maio de 1856, atual Senhora do Porto). 

•	 Santo Antônio da Tapera (elevada à paróquia em 08 de junho 
1858, atual Santo Antônio do Norte). 

•	 Nossa Senhora de Oliveira de Itambé (elevada à paróquia em 06 
de julho 1859, atual Itambé). 

•	 Santana do Riacho Fundo (elevada à paróquia em 06 de novem-
bro 1866). 

•	 Nossa Senhora das Dores de Guanhães (elevada à paróquia em 15 
de setembro 1870, atual Dores de Guanhães). 

•	 São Domingos do Rio do Peixe (elevada à paróquia em 1870, 
atual Dom Joaquim).

•	 São Francisco do Paraúna (elevada à paróquia em 15 de julho de 
1872, atual Costa Sena). 

•	 Santo Antônio do Rio Abaixo (elevada à paróquia em 04 de ja-
neiro de 1875). 

•	 São Sebastião do Rio Preto (elevada à paróquia em 05 de junho 
de 1876). 

•	 Nossa Senhora Aparecida de Córregos (em 05 de novembro de 
1877).

•	 Santana de Congonhas (atual Congonhas do Norte). 

•	 São José da Brejauba.  

A diminuição daquele ímpeto religioso da população ao longo do sé-
culo XIX, a propagação de novos ideários políticos e filosóficos, a extinção 
das irmandades que, bem ou mal, ainda cuidavam de manter cada qual o 
seu altar e as suas imagens, provocaram certo desleixo na conservação dos 
ornamentos, imagens e bens integrados à igreja Matriz. Isso ocasionou um 
estado de penúria, na última década do século XIX, das torres e de outros 
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elementos decorativos do templo. O fato chegou a mobilizar os moradores 
da época que lançaram uma campanha para angariar fundos para reparos na 
igreja, tendo sido, aberto até um “livro de esmolas para concerto da matriz” 
que é datado de 1894-1895.

No entanto, é de crer que os problemas apresentados pela igreja, uma 
construção muito antiga com estrutura em adobe, eram bem anteriores. Já 
em 14 de maio de 1852, pela Lei nº 589, o Vice-Presidente da Província, Dr. 
José Lopes da Silva Viana, sancionava uma lei autorizando “[...] um crédito 
da quantia de três contos de réis para serem aplicados aos reparos [grifo 
nosso], de que precisa a Igreja Matriz da Cidade de Conceição do Serro.” 
(MORAIS, op. cit., p.48).

O advento do século XX não traria muito alento ao povo de Concei-
ção quanto ao destino da igreja Matriz de Conceição que continuou apre-
sentando muitos dos antigos problemas verificados em sua estrutura e nos 
elementos decorativos. Várias ações foram executadas com a finalidade de 
conservar e retornar a igreja a suas características originais durante todo o 
século XX. Obviamente, essas ações dependem, nos tempos atuais, da boa 
vontade dos poderes público e privado. Lá se foi o tempo em que se podia 
contar com a mercê de um rei ou com a mobilização maciça do povo reunido 
nas mais diversas confrarias. 

Mesmo assim, em 19 de novembro de 1948, em reconhecimento pela 
notoriedade da construção, com suas vistosas obras de talha e pinturas, ima-
gens e mobiliário, a igreja Matriz de Conceição foi tombada, sob a inscrição 
de nº 318 no Livro das Belas-Artes, pelo Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional.

Não obstante longo processo de restauração (de 1985 a 1989) em que 
foram realizadas várias intervenções na estrutura principal e na colocação de 
novo assoalho em toda a extensão do templo, a pintura do forro da sacristia 
sofreu uma degradação, o que implicaria perda total se não fossem as in-
tervenções restauradoras realizadas em 2013 que procuraram estabelecer o 
estado quase original da igreja Matriz.

Nos últimos anos, a igreja Matriz tem convivido com momentos de 
abertura para a realização dos ofícios e dos festejos tradicionais, entre eles o 
da padroeira e momentos, talvez até mais dilatados, de interdição em função 
de suas precárias condições ou para os necessários reparos, como tem ocor-
rido neste início do século XXI. 
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A IGREJA MATRIz 
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Para abarcar uma investigação histórica sobre a igreja Matriz Nossa Senhora da Concei-
ção do Mato Dentro — obra que se insere no contexto das construções religiosas do se-
tecentos mineiro — é preciso adentrar certa averiguação teórica relativa à conservação 

dos edifícios históricos e, assim, tratar de  resguardar a memória desse patrimônio cultural 
brasileiro que mantém, desde o início, o mesmo uso e as características gerais e cuja fundação 
decorre da Família Ponce de León. 

Interessa-nos investigar, resgatando e registrando, os processos de construção, reformas 
e restaurações ocorridos nessa Matriz até a sua conformação atual. Abarcamos as questões 
relativas à conservação de edificações históricas que, naturalmente, nos coloca diante de de-
safios referentes à gestão do espaço físico e simbólico dessa igreja que, afinal, como afirmou 
Célio Macedo já no início do capítulo anterior, “[...] tem sido, durante mais de trezentos 
anos, um símbolo coletivo da memória de uma cidade que toma o nome da padroeira que 
está alojada no trono do altar principal — Conceição.”

As igrejas do setecentos, assim como as principais obras do período, de certo, contavam 
com um risco,  um projeto inicial  a ser seguido que lhes garantia uma organização harmoniosa 
e coerente, mas que, desde o início, sofriam alterações. As obras, em geral, estendiam-se 
por longos períodos e, frequentemente, seu uso era iniciado sem que estivessem totalmente 
concluídas. Ao longo dos anos, continuavam a sofrer modificações, determinadas por 
novas necessidades, pela disponibilidade de novos recursos ou, até mesmo, por modismos 
estilísticos. A Matriz de Mato Dentro não foge a este contexto. Assim, nos propomos a 
abordar a construção da Matriz de Mato Dentro mais como um processo, uma obra que 
foi construída no decorrer de vários anos que sofreu alterações no decorrer de sua vida, mas 
que preserva, indubitavelmente, características e valores que lhe garantiram o importante 
reconhecimento como patrimônio histórico e artístico nacional ocorrido em 1948. 

Interessa-nos compreender, então, como a igreja Matriz de Conceição do Mato Dentro 
está incluída no conjunto de obras religiosas mineiras do setecentos da Capitania de Minas Gerais 
no intuito de analisar o partido arquitetônico, as técnicas e os materiais utilizados respeitantes 
ao contexto do período em que se inclui, identificar as diversas alterações pelas quais passou 
ao longo dos anos, as principais intervenções, após o seu sua patrimonialização, destacando as 
dificuldades e os desafios que a preservação das edificações históricas nos impõem.

Sem deixar de reconhecer que é um aspecto fundamental da história da Matriz de Mato 
Dentro, elucidamos que não foi propósito deste trabalho investigar a participação e o envolvi-
mento direto da comunidade em todas as etapas e circunstâncias da vida desse bem. Esse resgate 
exigiria métodos e coleta de dados que não se expunham viáveis, além de ser, por si só, um tema 
que merece ser tratado com maior destaque e exclusividade em outra oportunidade.

* Para esclarecimento, o órgão de proteção do patrimônio cultural nacional assumiu diferentes nomenclaturas ao longo 
de sua história (SPHAN, DPHA e IPHAN) que não se mostram relevantes para este relato. Sendo assim, para facili-
tar a compreensão, adotamos no texto que se inicia a nomenclatura atual, ou seja, IPHAN.
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Detalhe do forro da igreja Matriz.  Em destaque, no centro, o Divino
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Parte I

A materialidade de qualquer construção, independentemente do par-
tido arquitetônico, das técnicas, dos materiais empregados, dos usos, tem 
duração finita, pois a ação do tempo sobre os materiais tem consequências 
mais rápidas ou mais lentas de acordo com certas características intrínsecas 
de cada material, com os processos de construção e dos cuidados de manu-
tenção. O tempo age sobre os materiais inexoravelmente. Desse modo, é 
lícito afirmar que as construções, desde o início de suas obras, estão fadadas 
ao desgaste natural dos seus materiais, aos resultados das escolhas técnicas e 
construtivas e às alterações decorrentes de adequação a novos usos e neces-
sidades. 

Além dos aspectos relativos à materialidade da construção, há de se 
considerar que a adequação dos espaços a novos usos, frequentemente, 
impõe alterações e/ou acréscimos nas edificações que, em maior ou menor 
escala, promovem modificações na concepção original. No entanto, 
raramente as alterações são registradas adequadamente, fato que dificulta 
o conhecimento detalhado do processo histórico que as envolve. A falta de 
registros minudenciados das intervenções ocorridas na igreja Matriz Nossa 
Senhora da Conceição do Mato Dentro dificulta as análises dessa pesquisa 
que aqui se apresenta. 

Essa igreja Matriz pode ser considerada um típico exemplo das 
construções religiosas do setecentos mineiro. Conforme apontado por 
Miranda (1993), o processo construtivo da arquitetura religiosa do período 
do setecentos mineiro é caracterizado por constantes intervenções e sucessivas 
alterações dos projetos, em muitos casos, dando um curso inteiramente 
novo à composição original. Embora sejam raros os exemplares preservados, 
é pouco plausível supor que tais obras tenham sido executadas sem um plano 
inicial — denominado por prospectos, riscos ou traços — que determinasse, 
pelo menos, as diretrizes gerais como, por exemplo, a dimensão e a 
distribuição dos espaços, a localização dos elementos estruturais, as alturas 
dos cômodos e o posicionamento das aberturas, entre outros. 

Em princípio, devido ao padroado real, as obras religiosas eram de 
responsabilidade do governo português e deviam ser por ele aprovadas. Nos 
casos de obras de maior vulto e importância, os prospectos eram enviados 
para aprovação em Lisboa e submetidos às Normas Eclesiásticas e à Mesa de 
Consciência e Ordens, tribunal português criado especificamente para tratar 
dos assuntos religiosos e atuante entre 1532 e 1833. Contudo, os projetos 
de menor importância ficavam a cargo das câmaras locais. 

De modo geral, as obras de caráter público eram colocadas em hasta 
pública e sempre acompanhadas pelas “condições”: documento que comple-
tava, esclarecia ou, em alguns casos, como os de obras menores ou emprei-
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tadas parciais como, por exemplo, as de pintura, substituía os riscos (VAS-
CONCELLOS, 1977). Esses documentos foram preservados em maior 
quantidade e melhores condições do que os prospectos e se constituem em 
importantes fontes para o conhecimento da produção arquitetônica do pe-
ríodo colonial.

Dessa forma, a elaboração de projetos e as condições de arremata-
ção constituíam-se em elementos essenciais à execução de empreendimentos 
construtivos que, no entanto, sofriam frequentes alterações ao longo dos 
trabalhos:

Acertados os prazos e detalhes da obra, na maioria dos empre-
endimentos, porém, as coisas não corriam conforme o planejado. 
Dificuldades de toda ordem implicavam atrasos constantes e o 
arrastar da obra por décadas. Os projetos sofriam revisões per-
manentes por razões funcionais, técnicas, estéticas e financeiras. 
Assim, dificilmente se encontra uma obra concluída segundo os 
rumos inicialmente traçados. (MIRANDA, 1993/6, p. 251)

Os longos prazos para execução das construções, também, eram 
fatores que geravam modificações do projeto inicial no decorrer das 
obras, assim como o desgaste natural dos materiais e soluções técnicas que 
levavam a constantes reparos, consertos e reconstruções como nos revelam 
a documentação da época. Os detalhes complementares, em especial 
os elementos interiores — que, geralmente, eram elaborados durante o 
andamento da obra ou após a conclusão do seu grosso, isto é, o edifício sem 
acabamento — eram frequentemente modificados. 

As novidades surgidas no vocabulário estilístico, igualmente, 
produziam modificações no decorrer das obras, resultando, com frequência, 
em soluções híbridas, sobretudo no que tange à decoração interior. As 
constantes renovações atingiam, também, templos já concluídos e são 
inúmeros os exemplos da arquitetura setecentista que passaram por reformas 
ao longo dos séculos seguintes, podendo restringir-se a reconstruir o que 
havia sido danificado pelo tempo ou adotar novas soluções tanto técnicas 
quanto estilísticas. O que ressaltamos é que os edifícios sofriam constantes 
alterações e que é praticamente impossível apontar um momento em que 
estivesse “pronto”.

Assim sendo, propósitos para se estabelecer um momento em que a 
obra pudesse ser considerada pronta, totalmente acabada de fato, perdem 
objetividade ou apresentam pouca probabilidade de sucesso. Não queremos 
indicar uma situação apenas do tempo passado, mas também, no tempo 
presente. Neste caso específico, a tentativa de apontar um momento em que 
a igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro estivesse con-
cluída não tem uma resposta única. 

“Os detalhes 
complementares, em 
especial os elementos 
interiores [...], eram 

frequentemente 
modificados.” 
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As contínuas alterações — que ocorrem em decorrência da função da 
própria passagem do tempo e da necessidade de intervenções para a con-
servação de materiais ou novos usos — revelam a produção da arquitetura 
como um processo dinâmico de construção/reconstrução, situação que se 
aplica de modo geral a qualquer produção arquitetônica em todo o período 
de sua existência. Comumente, as construções religiosas começavam a ser 
utilizadas ainda inconclusas, com apenas alguma parte finalizada de modo 
suficientemente adequado para a celebração da missa e demais sacramentos

Em 1754, quando a população de Conceição do Mato Dentro 
solicitou ao Rei D. José de Portugal auxílio para a finalização das obras 
da igreja Matriz, apenas a capela-mor e as sacristias já estavam concluídas 
ou, pelo menos, com o mínimo de condições de uso, conforme descreve o 
documento de solicitação da época, “com o maior asseio de devida decência 
ao Santíssimo Sacramento” (MORAIS, 1942) e, embora inconcluso, o 
templo já se encontrava em funcionamento. O fato de as capela-mor e as 
sacristias estarem prontas não é uma evidência de que a igreja já estivesse em 
uso. Há outros documentos que afirmam que já se encontrava em uso, haja 
vista que já havia recebido uma benção. O que se verifica é que as igrejas 
começavam a funcionar antes de concluídas.

Quando a igreja foi oficialmente inaugurada, em 06 de novembro de 
1802, já se passavam, praticamente, cem anos desde o início de sua cons-
trução e é improvável pensar que, ao longo desse período, não tenha sofri-
do intervenções de reparos e/ou modificações de maior ou menor impacto, 
principalmente, nos elementos decorativos internos. E continuaria a sofrer 
intervenções durante todo o século XIX e XX com pequenas reformas e al-
terações se considerarmos os aspectos arquitetônicos que são necessários ao 
uso e à preservação de sua materialidade. 

Como não há clareza entre as obras mais recentes feitas depois do 
tombamento, apesar de haver relatórios sobre essas obras, nossa investigação 
revelou-se bastante difícil devido aos escassos registros e documentação que 
inviabilizam datações e as prerrogativas que promoveram as motivações. O 
levantamento de dados ocorreu por meio de pouquíssimas fotografias anti-
gas e de informações esparsas, descontínuas, de evidências físicas.

Na sequência de nossa pesquisa, consideramos a presença da Matriz 
de Conceição no contexto urbano, buscando resgatar informações sobre as 
intervenções ocorridas no adro, elemento fundamental do espaço religioso 
colonial tanto por sua presença física quanto pelo papel de destaque que 
ocupava como local de sepultamento. 

O processo de reconhecimento do valor histórico e artístico da igreja 
Matriz de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro e o seu tombamento 
em nível nacional tiveram por intenção tornar mais acessível essas informações 

“Os detalhes 
complementares, em 
especial os elementos 
interiores [...], eram 

frequentemente 
modificados.” 
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(o que justifica sua redação essencialmente cronológica) ao mesmo tempo em 
que se constitui em uma referência sobre os procedimentos adotados na época, 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para 
a proteção do patrimônio cultural brasileiro. Em decorrência desse processo, 
a igreja sofreu a primeira intervenção de conserto e pudemos analisar o difícil 
procedimento de restauração realizado na década de 1980 sob a supervisão do 
órgão de preservação estadual, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), que não foi totalmente concluído e 
suas consequências significativas para a preservação do edifício.

Parte II

A igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição insere-se no conjunto de 
obras, geralmente, identificado pelos especialistas como “as antigas igrejas 
mineiras”, referindo-se às igrejas construídas nas primeiras décadas do século 
XVIII nos diversos arraiais que surgiram a partir da atividade mineradora na 
região central de Minas Gerais.

De modo geral, essas igrejas, são caracterizadas pelo uso da estrutura 
autônoma de madeira ou “gaiola”, com vedação com taipa de mão (também 
conhecida por pau a pique ou sebe), frontispício despojado (marcado pela 
presença de um frontão retilíneo), uma porta principal ao centro encimada 
por janelas do coro, presença de torres de seção quadrada e cobertura de 
quatro águas de telhas de barro capa e canal. Internamente, possuem nave 
única, com coro elevado sobre a entrada principal, arco cruzeiro e capela-
mor ladeada por sacristias e consistório (nome dado à sala de reuniões 
das irmandades), podendo haver a presença de corredores laterais à nave, 
encimados ou não por tribunas.

Predominantemente, os espaços apresentam-se inseridos em uma 
planta retangular compacta, característica apontada por Bazin (1983) como 
uma tradição portuguesa. Segundo ele, esse partido seria amplamente 
adotado até mais ou menos 1750, época em que se verifica a elaboração 
de pesquisas originais no campo da arquitetura religiosa, na região central 
da capitania, com a substituição da estrutura autônoma de madeira pela 
alvenaria de pedra e soluções espaciais e plásticas mais arrojadas. O primeiro 
partido, entretanto, continuaria a ser utilizado nas regiões mais afastadas 
como, por exemplo, Diamantina e Santa Bárbara. Esse partido continuaria a 
ser utilizado durante todo o século XIX nas novas áreas ocupadas no interior 
do território, como o noroeste de São Paulo, o Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba de Minas Gerais.

 Janela da sacristia
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A antiga Comarca do Serro Frio — criada em 1720, abrangendo toda 
a região norte-nordeste da capitania, tendo como sede a Vila do Serro — 
acolhia igrejas que mantiveram construções em madeira e barro e o partido 
tradicional durante, praticamente, todo o século XVIII e XIX. Isso pode 
ser justificado por um provável isolamento da região não apenas devido à 
distância da costa, mas também, por causa das leis estritas que tentavam 
impedir o contrabando do principal produto da região: o diamante (Revista 
Barroco, 1995). 

As igrejas daquela região apresentam uma particularidade: as torres 
destacadas lateralmente em relação ao corpo da nave. As igrejas Matrizes de 
Conceição do Mato Dentro, de Nossa Senhora da Conceição do Serro, de 
São Gonçalo do Rio das Pedras e de Santo Amaro do Brumal (Distrito de 
Santa Bárbara) apresentam essa característica. Observa-se, porém, que nas 
igrejas de Diamantina a distinção diz respeito à presença de torre única lateral 
que ficava alinhada ao frontispício e, também, ao corpo da nave saliente. 
Outro atributo apontado é a arquitetura sem qualquer lance de arrojo, mas, 
de maneira a compensar a simplicidade das fachadas e plantas, sempre com 
expressivo cuidado ornamental nos interiores dos principais monumentos. 

Em Conceição do Mato Dentro, a Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário e a Capela de Santana apresentam torre única central no contexto 
local, além da Matriz, a única igreja que também possuía duas torres era a 
antiga capela de Bom Jesus de Matozinhos que foi, aos poucos, demolida 
na década de 1930 paralelamente à construção do novo templo e cuja pedra 
fundamental foi lançada em 1931. Essa capela possuía corredores laterais 
e, consequentemente, as torres não se apresentavam salientes em relação à 
nave; possuía janelas rasgadas por inteiro nas laterais, o que indica que o 
corredor era encimado por tribunas, elemento inexistente na igreja Matriz. 

Embora sua construção tenha-se prolongado por quase um século até 
que a igreja fosse considerada “finalizada” e inaugurada, a Matriz de Con-
ceição do Mato Dentro apresenta uma organização harmoniosa e coerente 
entre todos seus espaços, o que pressupõe a adoção de um plano inicial que 
se manteve íntegro ao longo dos anos. Essa observação, de certa forma, con-
firma a informação que consta de um documento datado de 18 de agosto de 
1719, transcrito por Morais (1942), em que o Vigário Gaspar de Sá Moraes 
Teixeira informava ao Senado da Câmara da Vila do Príncipe que o mestre 
de risco, responsável pelas obras da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 
era o mesmo que cuidava da Igreja de Nossa Senhora da Purificação do 
Serro. Apesar do nome de mestre de risco não ser mencionado no docu-
mento e permanecer desconhecido ainda hoje, a informação é valiosa, pois 
confirma a existência de um projeto e a presença de um profissional atuante 
na região. As alterações mais significativas que a igreja sofreria ao longo dos 

“As igrejas daquela 
região apresentam 

uma particularidade: 
as torres destacadas 

lateralmente em 
relação ao corpo da 

nave.” 
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anos dizem respeito aos elementos do interior e do adro, mantendo-se sua 
organização planimétrica original.  

A planta da igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição do Mato Den-
tro apresenta organização tradicional composta por nave única, capela-mor, 
duas sacristias laterais dispostas ao longo das paredes da capela-mor e coro 
sobre a entrada frontal. Como não foi construído um espaço específico para 
o consistório, como era usual nas igrejas Matrizes e nas das irmandades, a 
tradição indica que a sacristia lateral direita assumiu essa função.

A nave e a capela-mor possuem cobertura de duas águas com alturas 
diferentes; as coberturas das sacristias laterais (mais baixas que as da capela-
mor) são de uma água. Todas empregam engradamento de madeira, telhas 
de barro tipo capa e canal e beirais com cimalha de madeira. Na elevação 
posterior, no entanto, a cimalha é simplificada por causa, certamente, da 
pouca visibilidade dessa elevação. As duas torres laterais, de seção quadrada, 
são alinhadas ao frontispício, arrematadas por coberturas de quatro águas 
com telhas de barro tipo capa e canal, com inclinações muito acentuadas e 
largos beirais arrematados por cimalha de madeira. 

As torres apresentam-se salientes em relação ao corpo da igreja consti-
tuída pela nave, reproduzindo a solução peculiar à região. O movimento das 
diferentes alturas das coberturas, a saliência das torres e sacristias conferem 
dinamismo e graciosidade ao edifício que, por suas dimensões e implan-
tação, destaca-se na paisagem urbana. A presença das telhas de ponta em 
forma de pomba no arremate dos cantos dos telhados da nave, das torres e 
das sacristias é vinculada, por alguns estudiosos, à superstição com fins pro-
filáticos (CORONA; LEMOS, 1989).

A igreja possui alicerces de pedra com respaldos ensoleirados sobre os 
quais se assentam os esteios da estrutura autônoma de madeira das paredes 
externas. Observa-se que os alicerces se projetam para além dos panos de al-
venaria, criando uma saliência que percorre todo o edifício e que se converte 
em degraus nos vãos das portas. Apenas os esteios internos que sustentam o 
arco cruzeiro e o coro possuem nabos e se aprofundam no solo. A estrutura 
autônoma de madeira é reforçada por elementos transversais, constituindo 
uma estrutura que se aproxima da cruz de Santo André, elemento pouco 
usual no contexto da arquitetura colonial brasileira. 

A cruz de Santo André é um dos componentes da gaiola pombalina, 
sistema construtivo que foi amplamente adotado para a reconstrução da ci-
dade de Lisboa após o terremoto de 1755 que devastou ampla área da cida-
de. A gaiola pombalina distingue-se da gaiola mais comumente empregada 
nas construções brasileiras por adotar, além dos elementos verticais (chama-
dos de prumos na gaiola pombalina) e dos elementos horizontais (nomea-
dos por travessos ou travessanhos), os elementos diagonais (conhecidos por 
escoras) que, juntos, constituem a cruz de Santo André. Isso resulta em um 
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sistema que, pela triangulação de seus componentes, apresenta uma elevada resistên-
cia. Os painéis formados pela estrutura de madeira são comumente preenchidos por 
alvenaria de pedra e cal; toda a estrutura é rebocada e pintada à cal e, devido a isso, 
seus elementos não são percebidos pelo exterior.

Observa-se que, na igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição do Mato Den-
tro, as peças transversais fazem-se presentes apenas nos tramos inferiores das alve-
narias laterais da nave e com preenchimento de tijolos de adobe. O frontispício e 
as torres, todavia, possuem as cruzes de Santo André em toda sua verticalidade e 
a estrutura de madeira é preenchida por alvenaria de pedras até a altura do coro 
(4,60m.).  Mas, diferentemente da gaiola pombalina, essas alvenarias apresentam-se 
muito mais largas que a estrutura de madeira que se encontra posicionada na face 
externa da alvenaria. Acima do coro, a estrutura de madeira passa a ser preenchida 
com tijolos de adobe. Ao longo dos anos, alguns panos de adobe da sacristia lateral 
direita foram substituídos por tijolos maciços, um procedimento muito adotado nas 
intervenções em edificações históricas quando esse material tornou-se mais usual.

Vista da parede lateral direita da capela-mor com pintura decorativa realizada em 1933, por J. Ambrózio
Em destaque, talha em madeira esculpida com uma fênix
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Não é possível determinar as razões e as circunstâncias que levaram os 
construtores a tais escolhas que resultaram em uma estrutura híbrida e pouco 
convencional. Por um lado, é possível conjecturar certa insegurança em relação 
às técnicas e materiais construtivos que são compensados com a estrutura re-
forçada; por outro, é evidente o desejo de uma obra com grande estabilidade e 
solidez construtiva “feita para durar”.

A duplicação dos esteios das torres junto ao pano central do frontispí-
cio sugere que possam ter sido construídas em momento posterior ao corpo 
central, o que também explicaria a saliência das torres em relação ao corpo da 
nave. Todavia, é possível supor que essa solução tenha sido uma escolha técni-
ca, visando garantir maior segurança à construção, o que estaria de acordo com 
as escolhas estruturais acima apontadas e que se fazem presentes, também, na 
solução estrutural adotada para o arco cruzeiro onde, de acordo com a infor-
mação prestada pelo arquiteto chefe do Escritório Técnico do IPHAN, em 
Diamantina, Junno Martins da Mata, são empregados três esteios de cada lado.

Além disso, observa-se que as alvenarias laterais da nave apresentam, 
internamente, um reforço estrutural de aproximadamente 1,50m de altura, de 
eficácia pouco consistente, não se podendo afirmar que seja uma solução ori-
ginal ou um acréscimo feito em algum momento em decorrência da identifi-
cação de danos na estrutura. O coro apresenta solução graciosa, com estrutura 
totalmente independente do arcabouço do edifício. Ele é sustentado por um 
conjunto de seis esteios de madeira dos quais quatro são posicionados ao cen-
tro, em duplas, e dois junto às paredes laterais, assentados em diagonal e em 
posição avançada em relação aos primeiros, criando dois ângulos chanfrados 
que espelham o posicionamento dos retábulos do arco cruzeiro. Como resul-
tado, a nave apresenta uma planta poligonal, constituída por um octógono 
irregular. As plantas poligonais são apontadas por Oliveira (1996) como uma 
solução espacial barroca, genuinamente portuguesa, que teve ampla aceitação 
na arquitetura setecentista luso-brasileira. O traçado poligonal decorrente da 
chanfradura dos ângulos do retângulo da nave, que teria sido inaugurado em 
1711, na igreja do Menino Deus, em Lisboa, seria a solução mais simples das 
plantas poligonais que foram construídas tanto no Brasil como em Portugal e, 
provavelmente, a mais adotada nas primeiras décadas do século XVIII e que 
pode ser identificada em inúmeras igrejas mineiras. Posteriormente, seriam 
desenvolvidos traçados poligonais mais regulares e complexos em soluções va-
riadas.

Todos os esteios internos da Matriz Nossa Senhora da Conceição do 
Mato Dentro são revestidos por tábuas de madeira que são trabalhadas com 
rebaixo e pintadas nas cores azul e branco que escondem a rusticidade das pe-
ças adornadas com enxó e garantem um melhor acabamento. O uso de cores 
é um importante aspecto da composição da nave, criando um contraponto ao 
conjunto formado pelo arco cruzeiro, retábulos e capela-mor.
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O acesso ao coro é feito pelo lado exterior por uma escada instalada na 
torre lateral esquerda que, também, leva aos sinos; a porta de entrada posi-
ciona-se na face posterior da torre, abrindo-se diretamente para o adro. Sendo 
essa uma solução pouco convencional, é plausível supor que seja resultado de 
alguma intervenção, hipótese que é reforçada, conforme descrição presen-
te no anteprojeto de restauração elaborado pelo IEPHA/MG na década de 
1980, pela constatação de que o eixo central da escada apresenta uma emenda 
na altura do coro e que a parte inferior tem diâmetro menor que a superior. 

Tradicionalmente, o vão inferior da torre lateral esquerda apresentava-
se aberto para o interior do templo e ocupado pela pia batismal. A torre late-
ral direita abriga o maquinário do relógio e seu acesso é feito por uma porta 
que se abre para o espaço abaixo do coro. A porta principal e as duas janelas 
do coro apresentam verga em arco abatido; as vergas das janelas das torres 
são em arco pleno, com exceção da janela da torre lateral direita, instalada na 
face voltada para a cobertura da nave, que apresenta verga reta. Já as janelas 
do coro são rasgadas por inteiro, com folhas almofadadas de madeira maciça 
que receberam esquadrias sobrepostas de madeira e vidro, com bandeira fixa 
de fino trabalho em época indeterminada. O balcão de metal sacado, de cer-
to, é elemento introduzido no século XIX. As demais aberturas de portas ou 
janelas possuem verga reta. 

Internamente, destaca-se a excepcional qualidade da talha que reveste 
o altar-mor e os dois altares do arco cruzeiro que são, provavelmente, do 
século XVII e de autoria desconhecida. Do arco cruzeiro dizemos, mais em 
específico, que é arrematado ao centro por uma tarja que possui elementos 
decorativos de características joaninas (indicativas da primeira metade do sé-
culo XVIII) de, talvez, origem local, mas de boa execução.

Destacam-se, também na parte interior, o retábulo com a imagem do 
Bom Jesus de Matozinhos e as pinturas decorativas originais (que ainda estão 
preservadas, na sacristia lateral esquerda, constituídas pelo painel do forro e 
uma série de painéis emoldurados) que apresentam características rococós 
e situados acima do arcaz. Essas pinturas foram executadas à tempera sobre 
madeira e consideradas por Rodrigo de Mello Franco como uma das mais 
encantadoras pinturas de arte religiosa no país. 

A iluminação da nave é propiciada por quatro amplas aberturas com 
esquadrias de madeira e vidro fixo, instaladas no início do século XX e, por 
certo, em substituição aos óculos originais que foram removidos. Quanto à 
iluminação da capela-mor, mencionamos que é feita por seis óculos de forma-
to caprichoso, instalados nas paredes laterais — três de cada lado, acima do 
telhado das sacristias. Cada uma das sacristias possui duas janelas com folhas 
de madeira almofadadas, mas as janelas da sacristia lateral esquerda possuem 
esquadrias de madeira e vidro sobrepostas às esquadrias originais em época 
não determinada.Detalhe do altar-mor da igreja 

Matriz N. S. Conceição
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 Procissão de Santo António, descendo a rua da Matriz.  À frente, estandartes de diversas irmandades
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Além das obras de arte, a busca pela beleza revela-se nas soluções dos 
detalhes construtivos que compõem o desenho das cimalhas dos telhados e 
do óculo primoroso da elevação frontal, nos trabalhos das portas e janelas 
almofadadas, nas cores das peças de madeira que contrastam com a alve-
naria caiada de branco e nas pinturas marmorizadas das cimalhas internas 
e molduras das aberturas. Detalhes nos acabamentos de alguns elementos 
da elevação frontal apontam o desejo de refinamento e elegância da obra e, 
também, indicam mudanças feitas ao longo dos anos. 

Os cunhais das torres e os esteios centrais do frontispício apresentam-
se revestidos com tábuas de madeira com rebaixo, compondo falsas pilastras 
ressaltadas em relação ao plano das paredes que ocultam as irregularidades 
da madeira lavrada com enxó. As bases desses elementos são arrematadas 
com revestimento de pedra, no entanto, fotografias antigas mostram que 
esses detalhes em pedra foram introduzidos posteriormente, em época 
indeterminada. As fotografias anteriores à década de 1980 mostram que os 
esteios duplicados do pano central eram destacados com pintura a óleo e 
deixados à vista. Após essa data, os esteios internos do pano central foram 
rebocados e caiados de branco, permanecendo em evidência apenas os esteios 
das torres.

Parte III

São poucas as informações sobre as datas relacionadas à construção e às 
intervenções que o edifício da igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição do 
Mato Dentro sofreu ao longo dos anos. Não é possível apontar com precisão 
a data de início da sua construção que substituiria a primitiva capela edificada 
por Ponce de Leon quando de seu estabelecimento na região. Sabe-se, no 
entanto, de acordo com informações e documentos transcritos por Morais 
(1942), que em 1709 o povoado já contava com um pároco encomendado 
que administrava a paróquia em caráter interino e era sustentado pelos 
próprios fiéis. 

Também é sabido que, em 1715, as obras da igreja encontravam-se 
em andamento e, conforme declaração prestada pelo Capitão Francisco 
Moreira de Carneiro, havia cinco escravos de sua propriedade trabalhando 
nas obras. Em 1722, a capela-mor já estava concluída e em funcionamento, 
ocasião em que o Padre Visitador Antônio da Silva Prado determinou que 
todos os moradores brancos e escravos contribuíssem com o valor de três 
quartos e quatro vinténs cada para a conclusão da obra da igreja, arrematada 
por oitocentos oitavas de ouro, sob pena de censuras, evitando-se, assim, as 
reclamações de que apenas alguns poucos contribuíam para tal.
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Na mesma ocasião, aquele Padre Visitador observou que a igreja não 
possuía os santos óleos e a pia batismal estava em mal estado e, por isso, in-
capaz de servir. Ordenou, então, que se mandasse fazer as ambulas de prata 
no Rio de Janeiro e determinou que se pusesse um pé de boa madeira na 
pia batismal. Nesta, instalar-se-ia um sumidouro feito artificialmente para 
que a água dos batizados escoasse e na sua cobertura se fizesse uma chave 
para que fosse fechada. As exigências certamente foram cumpridas, pois, 
em 1727, registrou-se a realização da procissão dos defuntos e visitas à pia 
batismal, aos santos óleos, à capela-mor, aos altares, às imagens e às capelas 
(MORAIS, 1942).

Em 1736, a igreja continuava em obras, data em que foi agraciada 
com um pagamento de promessa de cem oitavas de ouro deixadas em testa-
mento por seu fundador (COSTA, 1975). A constituição da Irmandade das 
Almas na Matriz, em agosto de 1738, é indício de que a igreja se encontrava 
em uso regular. A aquisição, em 1742, de um sino para a torre direita sugeria 
que a torre estaria concluída. O sino que se encontra, atualmente, instalado 
na torre direita foi adquirido em 1818 de acordo com a gravação em sua 
bacia e aquele teria sido transferido para a torre lateral esquerda na qual se 
encontra ainda hoje. 

A Irmandade do Santíssimo Sacramento foi constituída em 1745 por 
iniciativa do Padre Visitador durante a visita pastoral com o propósito de 
que seus membros trabalhassem para a continuação das obras da igreja. No 
ano seguinte, a sacristia lateral esquerda já contava com seu altar concluído e 
com a imagem do Bom Jesus de Matozinhos, o que motivou a solicitação de 
licença e de pedido de sua benção para a celebração da missa nesse espaço. A 
benção era uma exigência para a celebração de missas em espaços diferentes 
da nave. A licença foi concedida em 04 de março de 1746 e a benção celebra-
da em 07 de setembro do mesmo ano. Pressupõe-se que, também, a sacristia 
lateral direita já estaria pronta nessa data.

A constituição de uma paróquia colada pelo governo português era um 
reconhecimento importante para a comunidade que passava a contar com a 
presença de um vigário colado, isto é, escolhido por concurso público, com 
nomeação em caráter definitivo e por toda a vida, com direito ao recebimen-
to da côngrua paga pelo governo. Mas, para isso, o governo fazia algumas 
exigências, como a requisição do edifício com espaço adequado e das alfaias 
necessárias às cerimônias, bem como a constituição de um patrimônio que 
pudesse garantir a manutenção do culto e a preservação física dos templos.

A elevação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição em paróquia co-
lada, em 1752, indica que se encontrava suficientemente concluída e com to-
dos os paramentos e alfaias necessárias para funcionamento. No entanto, em 
1754, a população solicitou ajuda ao rei de Portugal, argumentando a falta 
de recursos para a conclusão da obra e para fazer os ornamentos internos. 
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Em 1772, o pedido foi atendido com recursos no valor de 4.300 cruzados 
que foram entregues em prestações. Segundo Morais (1942), em 1773, o 
novo templo estava quase concluído, faltando apenas os arremates das tor-
res. Entretanto, só foi considerado finalizado trinta anos depois, recebendo a 
benção inaugural no dia 06 de novembro de 1802. Após a inauguração, no 
entanto, continuaria a sofrer várias intervenções conforme pode ser consta-
tado pela documentação que foi conservada. 

Segundo Morais (1942), em 14 de maio de 1852, a Matriz recebeu 
recursos da Província de Minas Gerais por meio da Lei Provincial nº 589 no 
valor de três contos de réis, correspondente a 3.000.000 réis. De fato, por 
causa da manutenção do regime de padroado durante todo o século XIX, o 
Estado continuava oficialmente responsável pela construção e manutenção 
dos templos. As verbas destinadas às igrejas, que contavam com recursos do 
governo provincial (geralmente só as matrizes eram agraciadas), eram regis-
tradas juntamente com as outras obras civis empreendidas pelo governo, tais 
como a construção e conservação de pontes, estradas e cadeias. 

No procedimento convencional da época, o governo exigia a cons-
tituição de uma comissão para administrar a obra e a verba, sendo que os 
recursos eram liberados aos poucos mediante a comprovação dos gastos 
realizados. Entretanto, não puderam ser identificadas informações sobre a 
constituição da comissão e sobre a prestação de contas dos gastos da verba 
da igreja Matriz de Mato Dentro, nos relatórios de governo, referente ao 
período mencionado e aos recursos recebidos. 

As anotações do Livro de Despesas da Fábrica da Matriz, que cobre o 
período de 1853 a 1890, e do Livro de Lançamento dos Recibos das Despesas 
da Fábrica da Matriz, referente ao período de 1862 a 1880, conservados no 
Arquivo Eclesiástico da Paróquia, nos oferecem algumas informações inte-
ressantes sobre obras realizadas na igreja na segunda metade do oitocentos. 
Nesses documentos, encontram-se registrados os nomes dos prestadores de 
serviços, os valores e as datas. Porém, os trabalhos são descritos apenas su-
mariamente e revelam, também, que se contratava mão de obra local, fre-
quentemente, escrava. O nome do oficial de pedreiro Tibério José de Lima 
é citado em diversos trabalhos, além de Manoel Felix Correia, José Celestino 
Ferreira, José Candido da Costa Sena. Os nomes desses oficiais comprovam 
a existência de mão de obra com alguma qualificação no local. Há pouca 
pesquisa sobre isso e poder nomear os autores é algo interessante.

As informações daqueles dois livros, contudo, quando comparadas, 
geram dificuldades para a interpretação, pois em um dos livros deveriam 
ser lançadas as despesas e, no outro, os recibos supostamente referentes às 
despesas. Mas, as informações nem sempre conferem, observando-se que a 
mesma despesa registrada e o recibo referente a um mesmo serviço e mesma 
pessoa não coincidem em datas nem em valores. Observa-se, ainda, que em 
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alguns casos, as despesas são anotadas no livro em que deveriam constar os 
recibos.

O livro mais antigo, correspondente ao período entre 1853 a 1890, é 
o de registros das despesas da Fábrica da igreja Matriz. Na primeira página, 
observa-se o transporte de um valor, provavelmente, oriundo de livro ante-
rior ou de folhas do mesmo livro que se perderam. O primeiro registro, data-
do de 1º de janeiro de 1854, refere-se a um pagamento ao Sr. Joaquim Bento 
de Oliveira, indicado como membro da comissão encarregada do concerto 
da igreja Matriz. O valor repassado, cuja origem não é possível estabelecer, 
fora de 10 mil contos de réis. Normalmente, os recursos da Fábrica eram 
provenientes do pagamento de serviços prestados, em geral, sepultamentos e 
celebrações, e de doações. Dois anos mais tarde, no mesmo livro, em registro 
que traz a data de 1º de novembro de 1856, verifica-se outro pagamento no 
valor de 89 mil contos de réis à comissão da obra na Matriz, indicando os 
nomes de Manoel Felix Correia, José Celestino Ferreira e o de Vigário Sena. 
As duas situações confirmam a prática de constituição de comissões especiais 
para a realização de obras na igreja. Não é possível, contudo, estabelecer 
com clareza a origem das verbas registradas embora os valores mencionados 
sejam coerentes com possíveis repasses de parcelas do montante oferecido 
pela província. Em 1883, a câmara municipal voltaria a solicitar recursos à 
província, porém, sem sucesso conforme Morais.

Pelas anotações dos dois livros em questão é possível perceber que 
no período de 1863 e 1864 foram realizadas obras de maiores vultos. Em 
março de 1863, o oficial Tibério José de Lima recebeu 40 mil réis pelo con-
serto do telhado, reboque e caiamento, além de seis óculos com vidros. Em 
fevereiro de 1864, recebeu a quantia de 58.640 réis por 38 dias de trabalho 
e 7 dias de um ajudante, além de 7.500 réis referentes ao material utilizado 
na obra: um alqueire de cal, uma camada de madeira e uma camada de areia.

Também em 1864, registra-se o pagamento de 10 dias de trabalho a 
Antônio, escravo da Sra. Eulália Cândida Moreira, no valor de 10 mil réis. 
Em março desse mesmo ano, registra-se o pagamento de 38 dias de trabalho 
a Cosme, escravo do Sr. Emiliano de Araújo Lima, além do pagamento de 
22 mil réis ao Sr. José Pereira de Malaquias, referentes a 16 camadas de areia, 
duas camadas de madeira para rebocamento e andaime, além de 450 telhas e 
525 pregos. No entanto, a descrição sucinta dos trabalhos não nos permite 
identificar o que de fato foi executado. 

Os serviços mais frequentes, registrados naqueles dois livros, referem-
se ao conserto no telhado, ao tiramento e o tapamento das goteiras, cujos 
trabalhos apresentam certa regularidade no período de 1854 a 1868 e se 
constituem em importantes práticas de conservação dos edifícios. Após esse 
período, já não se verificam registros relativos à conservação da igreja e os 
poucos pagamentos anotados concentram-se na limpeza do adro.  
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Citamos agora dois registros que se mostram de maior interesse para 
os objetivos de nossa pesquisa. O primeiro diz respeito ao pagamento, data-
do de 1º de dezembro de 1860, ao oficial Tibério José de Lima pelo assen-
tamento da pia batismal, no valor de 16 mil réis, incluindo as pedras, mão 
de obra e sustentação. O segundo refere-se ao pagamento ao mesmo oficial, 
realizado em 1º de julho de 1867, pela confecção e assentamento do óculo 
para a frente da igreja, abarcando o material e a mão de obra no valor de 22 
mil réis. 

A graciosidade da forma e a qualidade construtiva do óculo frontal 
revelam que a igreja de Mato Dentro esteve sob os trabalhos de um pro-
fissional habilidoso, com boa capacidade artística. Porém, como não devia 
haver muitas demandas para trabalhos qualificados, o mesmo oficial, que 
deixava essa impressão de arte elaborada, também, realizava tarefas mais cor-
riqueiras, serviços menores, trabalhando nos consertos do telhado, abertura 
de covas e remoção de formigueiros, o que se depreende dos assentamentos 
de pagamentos a ele feitos. 

No final do século XVIII, as condições físicas da igreja deviam apre-
sentar problemas mais graves, pois, em 22 de novembro de 1895, foi aberto 
um livro especificamente para o registro dos nomes e das doações angariadas 
por uma comissão nomeada pelo vigário, Padre Eloy Pereira Malaquias, para 
consertos na igreja Matriz. Anota-se que o Dr. Antônio Augusto de Ataíde 
e os cidadãos Antônio Ferreira da Costa Primo e Francisco Gomes Ribeiro 
eram os membros da comissão. O documento tem apenas as primeiras fo-
lhas preenchidas nas quais se verifica que o valor angariado foi de 258 mil 
réis. Não foram encontrados, no entanto, informações sobre os trabalhos 
executados.

Poucos anos depois, em 1905 e 1906, seria a vez da Câmara Munici-
pal assumir os gastos com a realização de obras na Matriz. Segundo Costa 
(1975), as paredes da nave achavam-se revestidas de papel estampado que se 
encontrava descolado em diversas partes. Nessa reforma, além de reparos na 
cobertura, foram colocados quatro vitrais nas laterais das naves e a igreja foi 
pintada externa e internamente, deduzindo-se que os papéis foram retirados 
(um dado importante essa mudança no tratamento do interior da igreja). Os 
vitrais foram colocados para dar maior claridade à nave. Também, houve a 
instalação de um para-raios entre as duas torres que pode ser observado em 
algumas fotografias mais antigas. A igreja foi reaberta em cerimônia reali-
zada em 29 de julho de 1906. Segundo o mesmo autor, o uso de recursos 
públicos na reforma da Matriz justifica-se pela presença do relógio público 
da cidade inserido em uma das torres. 

De fato, os sinos desempenhavam função de relevância na vida coti-
diana dos núcleos urbanos e sua instalação nas torres das igrejas (construções 
de maior altura nessas localidades) reafirmava sua importância social. Tradi-
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cionalmente, as igrejas deveriam ter três sinos de três tamanhos diferentes: 
grande, médio e pequeno porte. Para cada ação havia um repique diferente. 
Os diferentes repiques eram empregados para anunciar as missas, novenas, 
festas, procissões, falecimentos e o envio do vinhático aos enfermos. A igreja 
Matriz Nossa Senhora da Conceição prende-se a essa tradição e tem, na torre 
esquerda, os três sinos de tamanhos diferentes instalados. Há informações 
sobre o sino da torre direita. Segundo Morais, as procedências e datas de 
aquisição desses sinos, no entanto, não são conhecidas e a única informação 
que se tem a esse respeito é que, em 1743, foi adquirido um sino conforme 
recibo passado pelo Padre Miguel de Carvalho Matos.

Na torre da direita, encontram-se instalados o sino e o relógio que 
funcionam em conjunto. O sino, com 116cm de altura, apresenta boa quali-
dade técnica e ornamental e traz como inscrições, no seu corpo, a indicação 
de que pertencia à ordem franciscana ereta naquela igreja Matriz e de que foi 
fundido em 12 de junho de 1818. O relógio comprado em 1818 por subs-
crição popular, confeccionado pelo engenheiro F. Monlevade, proprietário 
da antiga fábrica de ferro de São Miguel de Piracicaba (COSTA, 1975), fun-
cionava pelo sistema de pesos em carretéis que acionam o sino para a mar-
cação das horas cujo badalar podia ser ouvido à longa distância. Mais tarde, 
por iniciativa do Vigário Costa Sena, o relógio sofreu algumas modificações 
em seu aparelhamento na oficina Pêndula Fluminense. O funcionamento do 
relógio estaria, entretanto, relacionado à vida civil e, não, aos ritos religiosos. 
Por essa razão, em várias localidades coube às Câmaras Municipais a aquisi-
ção desse tipo de relógio e a responsabilidade da manutenção ficava sob seu 
amparo, dando margem à justificativa para as obras realizadas pela Prefeitura 
de Conceição do Mato Dentro.

Não era usual a presença de bancos dentro da nave nas igrejas brasi-
leiras até as primeiras décadas do século XX. Tradicionalmente, os homens 
assistiam à missa em pé na parte interna do espaço delimitado por uma 
balaustrada em frente ao arco cruzeiro e retábulos ou na capela-mor. As 
mulheres e os escravos permaneciam no corpo da nave, sendo que aquelas 
costumavam levar uma esteira ou tapete para se assentarem sobre ele no 
chão. Esse costume seria mantido na Matriz de Mato Dentro até o início do 
século XX quando foi, energicamente, proibido pelo vigário consoante as 
memórias de Costa publicadas em1975. E, não raro,  era motivo de conflitos 
entre os próprios fiéis ou entre os fiéis e os religiosos. 

As deliberações do Padre Visitador, em 1748, por ocasião de sua visita 
pastoral à Capela de Nossa Senhora da Aparecida dos Córregos, então sub-
sidiária da paróquia de Conceição do Mato Dentro, ilustram bem a situação: 

[...] e como sou informado sobre os distúrbios que se tem havido na 
dita Capela, mando com pena de excomunhão maior, ipso facto, 
que nenhum escravo esteja na Capela-mor, nem das grades do 
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cruzeiro para dentro, no tempo em que se celebrar missa e os ofícios divinos e 
fazendo algum o contrário, o Padre Capelão dará logo conta ao Revmo. Dr. 
Vigário da Vara para haver por incurso na dita pena e proceder contra ele com 
as mais que parecerem convenientes. Para que não haja distúrbios entre as mu-
lheres sobre os lugares, se mandará assoalhar o pavimento da Capela no prazo 
de seis meses, depois do qual feito, nenhuma usará de tapete na dita Capela sob 
pena de excomunhão. (MORAIS, 1942, p. 104)

Duas fotografias do interior da igreja, publicadas no livro de Morais (1942), tes-
temunham a presença de uma bela balaustrada de madeira torneada — instalada tradi-
cionalmente de forma a delimitar o espaço em frente aos retábulos do arco cruzeiro — e 
com um bonito movimento de curva nos ângulos. As fotos, também, nos indicam que 
o piso de campas já havia sido substituído por tábuas corridas embora mantendo o 
agenciamento original, com o alteamento do espaço junto aos retábulos para a fixação 
da balaustrada. 

Há poucas informações sobre as intervenções que a igreja Matriz em apreço so-
freria no seu interior até meados do século XX, época de sua primeira restauração sob a 
responsabilidade do IPHAN. Comprovadamente sabe-se que, em 1933, o altar-mor e os 
altares do arco cruzeiro receberam nova pintura decorativa, assim como as paredes e o 
forro da capela-mor pela mão de J. Ambrozio que assinou e datou seu trabalho.

Vista parcial da antiga balaustrada de separação da nave em sua posição original ao longo da parte elevada do piso
Fonte: MORAIS, 1942, s/n.
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Conforme identificado pelas prospecções realizadas durante os traba-
lhos de restauração em curso, sob a responsabilidade da restauradora Dulce 
Consuelo da Mata Azeredo e Senra (que gentilmente nos forneceu infor-
mações importantes), as pinturas foram executadas sobre duas outras mais 
antigas de datas desconhecidas. A mais antiga delas apresenta boa qualidade 
artística, com elementos característicos das pinturas ilusionistas barrocas e 
caráter erudito. A segunda pintura, sobreposta àquela mais antiga, revela ca-
racterísticas mais próximas à estilística rococó, com formas mais leves, paleta 
mais clara e presença de vazios com função compositiva. 

A pintura ilusionista de característica barroca foi a tendência predo-
minante até a década de 1760, na região central de Minas Gerais, podendo 
ter perdurado por mais tempo em outras regiões. Naquela região, o Rococó 
ter-se-ia consolidado a partir daquela década e permanecido em voga até as 
primeiras décadas do século XX. No que diz respeito à região de Diamanti-
na, a pesquisadora Myriam Andrade Riberio Oliveira (2003) destaca que aí 
houve evolução artística autônoma com predominância, até fins do século 
XVIII, dos esquemas de composição barrocos em virtude da influência exer-
cida pelo pintor português José Soares de Araújo, expoente da pintura local 
nas três últimas décadas do referido período.

As obras do período Rococó, segundo aquela autora, são ainda pouco 
estudadas e suas atribuições ainda não foram estabelecidas com segurança. 
Entretanto, é possível apontar semelhanças entre o forro da capela-mor da 
igreja de Bom Jesus de Matozinhos da cidade do Serro — de autoria des-
conhecida, mas datada de 1797, segundo a inscrição na própria obra — e o 
forro da sacristia da Matriz de Conceição do Mato Dentro. Dessas conside-
rações, pressupomos que as pinturas com características rococós, identifica-
das na capela-mor, tenham sido executadas a partir do fim do século XVIII 
e início do XIX.

A pintura de Ambrozio, apesar de utilizar os recursos da técnica ilu-
sionista, é nitidamente marcada pelo neoclassicismo acadêmico que se pro-
pagou pelas províncias do interior durante a segunda metade do século XIX, 
perdurando pelas primeiras décadas do século XX, o que é confirmado pela 
datação do trabalho da Matriz de Mato Dentro.

Além dos retábulos, de acordo ainda com Morais (1942), a Matriz, 
também, possuía, como elementos de destaque de sua decoração interior, 
dois púlpitos em talha dourada, com pinturas clássicas e adornos executados 
em Macau, sob os pilares que sustentavam os diversos lances da escadaria. 
Segundo o mesmo autor, os púlpitos foram retirados no início do século XX. 
A planta de levantamento realizada pelo arquiteto Sylvio de Vasconcellos, 
em 1948, como parte dos trabalhos de restauração que seriam empreendi-
dos pelo IPHAN, registram a presença de dois púlpitos de pouca largura e 
de fatura bastante singela. Isso pode ser observado em fotografias feitas na 
época. Não há informações sobre o momento em que esses últimos púlpitos 
foram removidos, mas, certamente, deu-se após as obras de 1948 e 1949.
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Parte IV

A formação urbana de Conceição do Mato Dentro deu-se de acordo 
com o padrão verificado na maioria dos núcleos que surgiram em função da 
atividade mineradora durante o século XVIII em Minas Gerais. Passados os 
primeiros anos de exploração do ouro de aluvião, alguns arraiais mais populo-
sos consolidaram-se com o estabelecimento de comerciantes e o crescimento 
promoveu a união dos povoados mais próximos, ligados entre si por um cami-
nho que, logo em seguida, constituiu na rua principal, conformando um dese-
nho urbano de tendência linear (VASCONCELLOS, 1977; MELLO, 1985). 
Em Conceição, consoante informação contida na Revista Barroco (1995), os 
primeiros pontos de exploração localizaram-se junto aos córregos Cuiabá, 
Vintém e da Conceição, respectivamente, localizados a oeste da malha urbana,  
ao sul e ao norte: Cuiabá a oeste, Vintém ao sul, Conceição ao norte. 

A igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, construída em uma área 
central entre os primitivos arraiais, em local relativamente alto, consolidar-
se-ia como o centro de convergência e polarização da malha urbana que se 
constituiu ao longo do tempo a partir da união dos primitivos núcleos de ex-
ploração do ouro, no sentido sul-norte. A construção de capelas subsidiárias, 
como a de Nossa Senhora do Rosário, em 1728/1730, e a Capela de Santana, 
inaugurada em 1744, localizada no antigo Arraial do Vintém, criaram novas 
polaridades na estrutura urbana sem, no entanto, romper com a morfologia 
linear original que foi determinada pelas antigas Rua do Gambá (atual Tira-
dentes) e Rua Direita (atual Daniel de Carvalho). 

Em 1750, da Capela de Bom Jesus de Matozinhos, localizada a meia en-
costa de uma elevação a nordeste. Essa capela, concluída em 1773 seria demo-
lida na década de 1930 para dar lugar ao santuário atual. Embora criando uma 
nova polaridade e enriquecendo a cenografia do núcleo urbano, não chegou 
a romper com a linearidade do traçado inicial e firmou-se como importante 
ponto de peregrinação que permaneceu, entretanto, isolado da malha urbana 
até tempos recentes. 

A topografia acidentada nas regiões onde surgiram as cidades do ciclo 
do ouro mineiro é um importante elemento na definição e conformação da 
paisagem urbana, característica que é amplamente destacada e reconhecida 
como uma de suas principais particularidades e valores, conferindo-lhe des-
taque e unicidade no contexto internacional. A localização dos edifícios de 
maior importância tira partido da irregularidade do terreno, sendo preferen-
cialmente implantados em locais estratégicos e criteriosamente escolhidos, 
proporcionando perspectivas e resultados cenográficos de alta qualidade vi-
sual, com fortes potencialidades dinâmicas e emocionais (DEL BRENNA, 
1982/3).
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Planta da igreja Matriz elaborada 
por Silvio de Vasconcellos na época de 
seu tombamento.  
Fonte: Arquivo do IPHAN-MG, 
Pastas tratadas, 3.

Nessas regiões, a implantação de qualquer edifício de maiores propor-
ções implicava, necessariamente, a construção de platôs e aterros que nive-
lassem uma área suficientemente grande para conter a igreja e seu adro. A 
solução mais frequente é a construção de muros de contenção em pedra que 
se incorporavam à paisagem urbana ao mesmo tempo em que propiciavam 
maior destaque ao edifício.

A localização dos templos, sobretudo das Matrizes, em locais elevados 
e desvencilhados de outras construções era uma importante recomendação 
das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, documento pastoral e 
canônico que foi promulgado em 1707 e que permaneceu até o final do sé-
culo XIX como o único documento que orientava a vida da igreja na colônia. 
Assim sendo, a delimitação do espaço ao redor dos templos, configurando 
o adro, adquire uma relevância maior, garantindo o espaço necessário para 
as ocasiões festivas e aglomeração dos fiéis. Definidos genericamente como 
áreas externas que envolvem os templos, os adros eram, originalmente, con-
siderados espaços sagrados que abrigavam funções religiosas que comple-
mentavam aquelas realizadas no templo propriamente dito, destacando-se, 
entre elas, o uso de seu espaço para o sepultamento dos fiéis.

O local para o sepultamento dos cristãos era uma preocupação cons-
tante da Igreja Católica colonial e minuciosamente tratada naquelas consti-
tuições. Desde os primeiros tempos, seguindo uma tradição que remonta ao 
período bizantino, os cristãos eram enterrados, preferencialmente, dentro 
das igrejas ou em seus adros. Os enterros fora desses espaços, de modo geral, 
eram reservados para os não católicos, judeus, escravos ou sentenciados. 

A convivência e proximidade entre os mortos e os vivos eram vistas de 
forma positiva. Conforme expresso nas Constituições Primeiras do Arcebispado 
da Bahia, no Livro Quarto, Título III, era um “costume pio, antigo e louvá-
vel na Igreja Católica”. Para os mortos significava a possibilidade de serem 
lembrados com mais constância pelos irmãos vivos que poderiam ajudá-los, 
rezando por suas almas. Para os vivos, era uma lembrança constante, como 
um alerta do destino e, portanto, da necessidade de uma vida piedosa para 
lhes garantir a salvação.

Ora, a relação entre as práticas religiosas e o espaço dos mortos, quer 
dentro ou ao redor do templo, torna-se, pois, uma relação intrínseca e in-
dissociável que somente seria rompida com a difusão dos sepultamentos 
em cemitérios públicos a partir de meados do século XIX. De acordo com 
os preceitos da Igreja e das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 
quando se fazia a demarcação do local para a construção das igrejas Matrizes, 
era necessário, também, demarcar os adros e os cemitérios.

Assim, configurando-se como envoltórios espaciais das antigas Ma-
trizes, os adros, por sua localização, dimensões e destaque, tornaram-se ele-
mentos fundamentais da constituição dos espaços urbanos das cidades colo-
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Procissão observando-se ao fundo a presença cenográfica da igreja Matriz. s/d.  Fonte: Acervo Histórico Celso Cirino
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niais brasileiras. Ao longo dos anos, tais espaços, 
ao perderem sua função de cemitérios, assumi-
ram novos papéis em um processo gradual de 
secularização. A remoção das sepulturas e dos 
muros que o delimitavam gerou vazios urbanos 
que foram adaptados para outros usos, comu-
mente, para jardins e praças. Hoje, são raros os 
templos que ainda preservam os adros originais 
e sua relação com o templo pouco é percebida 
pelos habitantes. 

Em Mato Dentro, a implantação da Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição no sentido 
norte-sul, tangente à atual Daniel de Carvalho 
(antiga Rua Direita), também implicou a 
construção de muros de arrimo — cujas maiores 
dimensões estão localizados na área dos fundos 
da igreja (lado sul) — para vencer a topografia 
do terreno, constituindo uma plataforma para 
abrigar o edifício e seu adro. No lado norte, 
onde se encontra a fachada principal, o desnível 
é menor e, devido à pavimentação atual, seus 
limites originais já quase não são percebidos. 
O início da Rua Daniel de Carvalho faz uma 
pequena mudança de curso, fazendo com que 
a igreja, mesmo construída tangencialmente à 
via, se posicione como um arremate visual dessa 
rua, cujo destaque é dilatado por sua elevação, 
imagem que se impõe até os dias atuais.

São poucas as informações e imagens 
do antigo adro da igreja Matriz de Mato 
Dentro, mas nos foi possível identificar alguns 
momentos distintos até chegar à configuração 
contemporânea sem, no entanto, ter sido possível 
estabelecer com precisão as datas das respectivas 
intervenções. Assim, interessa-nos registrar 
essas diferentes configurações e respectivos usos 
a partir dos poucos registros e imagens que 
puderam ser identificados, aguardando que um 
trabalho mais aprofundado possa complementar 
lacunas.

A referência mais antiga encontrada sobre 
o adro da Matriz de Conceição corresponde 
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à segunda visita pastoral realizada em 1725. O Reverendo Visitador Dr. 
Antônio Xavier de Souza determinou a construção de uma cerca de pau 
a pique em torno do adro de modo a ser fechado com uma cancela para 
evitar as indecências que há, à custa da Fábrica (MORAIS, 1942) que se 
constituía dos bens e rendas de determinada igreja, sendo administrada por 
um fabriqueiro que tinha o direito e a responsabilidade de administrar bens 
e zelar pela conservação da igreja. Era um cargo público e não deveria ser 
exercido pelo pároco, mas por pessoa que se candidatasse a ele, tendo como 
obrigação prestar contas a juízes ou provedores.

Naquela visita pastoral, o visitador observa que não havia fabriqueiro, 
juiz e provedor da igreja, determinando, assim, providências. Contudo, os 
livros referentes ao século XVIII contêm vários registros de tomadas de con-
ta por parte das autoridades competentes, indicando certa regularidade nos 
procedimentos. Com respeito às indecências que se deviam evitar, certamen-
te, aquele visitador referia-se a prováveis exposições dos cadáveres sepulta-
dos nos adros, ocasionadas, principalmente, pela ação de animais conforme 
registros de diversas localidades que relatam fatos dessa natureza ao longo 
dos séculos XVIII e XIX. 

Segundo Costa (1975), no espaço do adro, ao lado direito da igreja 
Matriz, havia a Casa da Fábrica que ele próprio chegou a conhecer e que 
podia ser observada em uma fotografia panorâmica da cidade de seu acervo 
pessoal, datada de 1897, na qual era possível verificar que se trata de uma 
construção de telhas, com aproximadamente 4 metros de altura e área de 6 
por 6 metros; possui uma única porta que dá para o adro; as paredes com 
altura de apenas 2 metros. Nota-se que no texto original, o autor menciona a 
localização da Casa da Fábrica ao “lado esquerdo” da igreja, pois toma como 
referência, para sua leitura em planta, o frontispício voltado “para cima”, 
sendo que a forma mais convencional para leitura de plantas é posicionar o 
frontispício para baixo conforme o que adotamos aqui. Aquele, também, es-
clarece que mais recentemente essa edificação servia somente como depósito 
de objetos e utensílios diversos de uso da paróquia.

Costa (1942) menciona ainda que, de acordo com a tradição oral, 
por ação do vigário coadjutor, Padre Ernesto Augusto Lajes (1842-1893), o 
adro fora delimitado por um grande gradil em torno da igreja; sua linha ao 
lado direito corria na mesma linha de frente da Casa da Fábrica que se confi-
nava aos fundos com os terrenos da casa que foi do Dr. José Ferreira de An-
drade e que fora residência, anteriormente, do Vigário José da Costa Sena.

Morais, que certamente conheceu o antigo adro, o descreve com mais 
detalhes e faz referências aos gradis mencionados por Costa: 

Na parte externa da Igreja, inúmeras lages de grande extensão 
constituem o lancil e em torno do templo, local onde existiu o an-
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tigo cemitério, construíram um encantador jardim com alamedas 
de piruruca socada. Contornando a Igreja, ao lado esquerdo e pela 
frente, existe um grande paredão de pedra, com suntuosas escada-
rias, onde outrora o peristilo com seus gradis de jacarandá-rajado 
formavam um harmonioso conjunto. (MORAIS, 1952, p. 51)

Seguindo as tendências europeias, desde o início do século XIX o 
governo português proibia o sepultamento dentro das igrejas, tendo emitido, 
já em 1801, uma Carta Régia determinando a proibição e a construção de 
cemitérios fora das cidades, ao ar livre. Entretanto, o costume persistiria 
ainda por muito tempo e, durante a primeira metade do século XIX, foram 
promulgadas outras leis tanto imperiais como provinciais, retomando a 
proibição dos enterros dentro dos templos. 

Vale anotar que Minas Gerais foi uma das primeiras províncias bra-
sileiras a tomar providências para a construção de cemitérios abertos que 
deveriam ser localizados fora dos perímetros urbanos, em lugares elevados e 
arejados, em terrenos não úmidos, cercados de árvores frondosas que ajudas-
sem a limpar o ar, longe de fontes de água potável e fora da rota de ventos 
que soprassem sobre a cidade (REIS, 1997; VALE, 1997). 

Não há informações precisas sobre a data em que os sepultamentos 
dentro da igreja e do adro da Matriz de Mato Dentro foram suspensos, mas, 
certamente, foram mantidos até, pelo menos, a inauguração do cemitério 
municipal que ocorreu no ano de 1904 (COSTA, 1975). Do mesmo modo, 
não foi possível identificar em que data o piso de campas do interior da 
igreja foi substituído pelo de tábuas corridas. Porém, na fotografia publica-
da no livro de Geraldo Dutra de Morais (1942), observamos que a nave já 
apresenta o piso de tábuas corridas. 

O Livro dos Recibos das Despesas da Fábrica da Matriz, destinado aos 
lançamentos do período de 1862 a 1880, registra inúmeros sepultamentos 
no interior do templo e no adro, sendo uma das principais fontes de renda 
para a sua Fábrica. Pelos registros, constata-se que, em Conceição do Mato 
Dentro, a separação rígida de locais para o sepultamento de escravos e se-
nhores nem sempre foi cumprida à risca e que escravos foram sepultados no 
interior da igreja Matriz, obviamente, pagando-se o preço devido. Como 
exemplo, citamos o enterramento do escravo do vigário, Padre Joaquim José 
da Costa, dentro da igreja em dezembro de 1854, o que custou o valor de 
4.000 réis, quantia que indica, de modo inclusivo, um local de destaque 
dentro do edifício.

É notório que os valores variavam em relação aos serviços oferecidos 
(exposição da cruz, encomendação solene etc.) e ao local da sepultura dentro 
do templo, o que se tornava mais caro na medida em que se aproximava do 
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arco cruzeiro. O valor médio do sepultamento variava entre 3.000 a 5.000 
réis, mas pôde chegar, conforme anotação encontrada naquele livro, ao va-
lor de 18.000 réis pela encomendação solene e sepultamento na capela-mor 
de Domingos Manuel de Albuquerque. No adro, os valores variavam entre 
1.000 a 2.000 réis, sendo que a Fábrica assumia o sepultamento das pessoas 
que, por serem muito pobres, não podiam pagar os custos. 

O processo de secularização dos antigos adros foi recorrente em todo 
o território brasileiro. Na medida em que os cemitérios eram construídos em 
lugares mais distantes, sob a ordem e administração do poder municipal, os 
adros passavam a abrigar novas funções e usos. Não são raros os exemplos 
em que foram convertidos em passeios públicos ou jardins, sendo que alguns 
foram totalmente desconectados dos templos pela abertura de vias entre os 
dois espaços. 

Provavelmente, as imagens mais antigas do antigo adro da Matriz de 
Mato Dentro são as duas fotografias publicadas no livro de Morais, datadas, 

Vista da elevação frontal da igreja Matriz, observando-se a cerca e vegetação delimitando o adro
Fonte: MORAIS< 1942, s/n.

Vista parcial do muro de pedras 
da lateral esquerda delimitando o 
adro, observando-se a presença de 
luminárias na sua extremidade 
Fonte: MORAIS, 1942, s/n.
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por certo, das primeiras décadas do século XX. Na primeira delas, conforme 
destaca a legenda, é possível perceber parte do “interessantíssimo muro de 
pedra que guarnece a Matriz (Antigo Cemitério)”. A fotografia mostra um 
muro não muito alto, executado com pedras de junta seca, que se desenvolve 
ao longo da atual Rua Daniel de Carvalho, tendo, em sua extremidade, antes 
de um arremate em declive, uma luminária com três lâmpadas. A imagem 
não nos permite saber como era a vedação do adro pela frente do edifício e a 
forma de acesso. A presença das luminárias aponta que a fotografia é poste-
rior à instalação da iluminação pública, feita inicialmente com gás acetileno, 
que foi introduzido em 1909, e com energia elétrica após 1921. A segunda 
fotografia, cuja data é imprecisa, mas posterior a 1818 (pois o relógio já se 
encontra instalado na torre direita), mostra a parte frontal do adro delimita-
da aparentemente por uma cerca verde. 

Em outra fotografia, que integra o acervo de Celso Cirino, igualmente 
sem data e, também, posterior a 1818, pode-se observar a presença de um 

Vista da elevação frontal da Matriz com o muro de pedras secas delimitando o adro.  
Fonte: Acervo Histórico Celso Quirino
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Vista da elevação frontal da igreja Matriz, com muro de delimitação do adro com característica neocolonial.  Junho de 1954  
Fonte: IPHAN- Superintendência de Minas Gerais. Conceição do Mato Dentro. Arquivo Permanente, 3, Pastas. Documentos diversos
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muro de pedras secas na parte frontal do edifício. A posição da saída de água 
indica que o muro não era muito alto em relação ao nível interno, consti-
tuindo-se, assim, em uma mureta relativamente baixa. Nessa imagem, não 
é possível identificar o modo de acesso ao interior do adro por esse lado e, 
também, não se observa a presença das luminárias.

As poucas informações não permitem o estabelecimento com precisão 
dos limites fronteiriços do adro que parecem ter sido alterados ao longo dos 
anos. Alguns relatos sugerem que, após o seu limite frontal, havia um ter-
reno vazio cujas atividades apresentavam um caráter mais mundano. Isso é 
confirmado por Costa (1975) quando comenta sobre o Circo de Cavalinhos, 
uma companhia circense que, no início do século XX, percorria a região e 
que, de tempos em tempos, visitava a cidade. Sua chegada era aguardada an-
siosamente pela população. Segundo o autor, inicialmente, o circo era mon-
tado no terreno vago em frente à igreja Matriz; o trabalho, que levava dias, 
era acompanhado pela curiosidade das pessoas. Mais tarde, o circo passou a 
ser montado em um terreno ao lado da Igreja do Rosário.  

Ao longo dos anos, o uso secular dos adros acentuar-se-ia devido, em 
parte, pela fronteira pouco nítida entre a vida religiosa e a vida civil que ca-
racterizaria a sociedade brasileira até pelo menos a metade do século XX. Em 
24 de junho de 1942, para a comemoração do centenário de Conceição do 
Mato Dentro, foi inaugurado o monumento à Imaculada Conceição, insta-
lado em frente à Matriz, que ainda se faz presente. A iniciativa foi do vigário, 
Frei Vicente de Licódia, sendo o trabalho de autoria de Francisco Tabuada. 
A festa de inauguração, que contou com a presença de grande concentração 
de pessoas, mostra a imagem de Nossa Senhora da Conceição sobre o pe-
destal. Na foto, notam-se os fundos do terreno (lado direito do adro) que 
ainda se encontravam ocupados por farta vegetação, mas já não se observa o 
antigo muro de pedras que delimitava o adro; o espaço sagrado e o espaço 
público confundem-se com a população, ocupando indistintamente todo o 
terreno em frente à igreja.

O processo de tombamento da igreja pelo IPHAN, em 1948, não faz 
referência ao adro ou ao entorno do templo. Nos processos de tombamento 
daquela época, ainda não havia a preocupação de se proceder à delimitação 
de um entorno para o bem protegido ou indicar diretrizes de intervenção 
para a área embora a Lei de Tombamento (Decreto Federal nº 25 de 1937) 
já estabelecesse que a ambiência do bem devesse ser preservada. Talvez, na-
quele momento, as características da cidade e de sua dinâmica socioeconô-
mica não justificassem uma preocupação significativa com esse aspecto. E 
o adro continuaria a sofrer alterações. Uma fotografia, datada de 1954 e 
que integra o acervo do IPHAN, nos mostra que o adro encontrava-se de-
limitado em sua parte frontal por uma mureta baixa, composta por volutas 
arrematadas por jardineiras, na qual se reconhece influências do estilo neo-
colonial muito comum à época. 
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A comemoração, em 1958, do centenário da primeira aparição de Maria, sob o título de 
Nossa Senhora de Lourdes, motivou o fortalecimento dessa devoção no Brasil. A construção de 
grutas para a exposição da imagem da Senhora de Lourdes em praças e jardins públicos ou parti-
culares tornou-se bastante habitual e pode ser encontrada em diversas cidades do país. Conceição 
do Mato Dentro não ficou à parte desse movimento e, no mesmo ano do centenário da sua apari-
ção, inaugurou uma gruta para abrigar a imagem da Senhora de Lourdes. A ação foi iniciada pelo 
vigário, Frei Agatângelo la Pina de Sorino (1954-1955) que, em 1957, enviou correspondência 
ao IPHAN, solicitando a devida autorização, conforme consta dos arquivos dessa instituição, e 
finalizada por seu sucessor, o Frei Rafael Grandi de Mineo (1956 - 1959). A gruta foi construída 
com cimento ciclópico, ocupando o ângulo formado pela parte posterior da torre lateral direita 
e a parede da nave. 

Planta e elevação frontal da igreja Matriz.  Levantamento realizado em 2003, pela A3 Atelier de Arte Aplicada
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O diagnóstico realizado pelo IEPHA/MG (1986) menciona que no interior da gruta “escor-
ria uma água”, mas esta informação não pode ser comprovada por outras fontes. A gruta era muito 
estimada pela população e sua remoção, por ocasião das obras realizadas na década de 1980, causou 
grande consternação. Quanto à correspondência enviada por Frei Agatângelo ao IPHAN, ele, tam-
bém, solicitava autorização para a construção de um banheiro. Não há, contudo, documentos que 
indiquem que as autorizações tenham sido dadas embora a gruta tenha sido construída.

Na área lateral direita da igreja, é possível observar, ainda hoje, os remanescentes de um 
muro cujo vão de passagem, certamente o local de um portão, apresenta um arco abatido arrema-
tado por telhas curvas. Sua posição no terreno deixava livre o acesso à gruta e à igreja pela porta 
instalada na lateral direita da nave. No entanto, não há informações sobre a data de sua construção. 
Posteriormente, essa área do terreno e a parte dos fundos foram isoladas por muros, com caracte-
rísticas mais recentes, no alinhamento do frontispício e da sacristia. O muro, na lateral direita da 
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fachada frontal, tem amplo portão metálico que foi parcialmente removido 
para ampliação do vão de maneira a atender as necessidades das obras que 
estão sendo realizadas. Na lateral esquerda, um muro alinhado à sacristia es-
tende-se até o muro de divisa nos fundos do edifício, deixando toda a lateral 
do templo livre para circulação.

Em Mato Dentro, embora o espaço do adro tenha permanecido como 
envoltório do templo e a presença da imagem de Nossa Senhora lhe confira 
certo caráter sacro, a área em frente à igreja adquiriu uma dimensão secular 
que pode ser comprovada por algumas fotos que registram a realização de 
diversas cerimônias cívicas no espaço frontal. Na década de 1970, o espaço 
passou a ser designado por Praça José R. Costa, o que indica a mudança 
definitiva de seu reconhecimento como espaço civil não obstante o vínculo 
com a igreja ainda ser inquestionável. Nessa época, provavelmente, o espaço 
adquiriu desenho atual, com canteiros circundando o monumento à Nossa 
Senhora da Conceição e a instalação das duas luminárias que existiam nas 
extremidades do primitivo muro de pedras.

Em 1985, o IEPHA elaborou um projeto preliminar para reforma do 
adro, propondo a sua abertura total, com a remoção dos muros existentes 
na lateral direita do frontispício e ao longo da sacristia da lateral esquerda. 
O objetivo da intervenção era criar uma alameda com passeios e pequenas 
praças circundando a igreja pelo lado direito e pelo fundo em continuidade 
aos espaços frontal e lateral esquerdo. Para isso, era necessária, também, a 
demolição dos barracões existentes na lateral direita que eram utilizados pela 
Sociedade São Vicente de Paula. O projeto ainda propunha a ampliação da 
escada existente na lateral esquerda, voltada para a Rua Daniel de Carvalho. 
A justificativa descrevia o espaço existente como desagradável e desconfor-
tável e pouco acolhedor tanto para a comunidade religiosa como para as 
pessoas que o buscavam para relaxamento ou lazer. O espaço não valorizava 
o monumento religioso nem abrigava as atividades de cunho religioso ou 
misto que lá aconteciam. Não há informações sobre o desdobramento do 
projeto, mas, das propostas apresentadas naquele momento, apenas a abertu-
ra total do adro parece ter sido executada, assim como a ampliação da escada 
lateral esquerda que se mostra, atualmente, de acordo com o desenho do 
projeto. Também, não há informações sobre quando e em que circunstâncias 
foram plantadas as palmeiras que hoje se encontram ao lado da sacristia da 
lateral esquerda.

Apesar de todas as alterações, o templo e seu antigo adro permanecem 
como elementos marcantes da paisagem urbana e importante núcleo pola-
rizador da cidade. É inquestionável, pois, o valor significativo que possuem 
como referência histórica, artística e cultural que vai além da esfera municipal 
e cuja importância justifica seu reconhecimento como patrimônio nacional. 

“Em 1985, o IEPHA 
elaborou um projeto 

preliminar para 
reforma do adro, 
propondo a sua 
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e ao longo da sacristia 
da lateral esquerda.” 
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Parte V

Os documentos que constituem o processo de tombamento da Ma-
triz de Nossa Senhora da Conceição por meio do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN - Processo Nº 379-T-48) revelam 
a importância da ação do Frei Dionísio de Monterosso, pároco de Nossa 
Senhora da Conceição do Mato Dentro no período de 1947 a 1954. 

Monterosso chegou à Conceição do Mato Dentro em 1942 quando 
foi nomeado coadjutor do vigário, Frei Vicente de Licódia; após o faleci-
mento deste, em 1947, assumiu a paróquia, aparecendo como o responsável 
pelo pedido de tombamento junto ao IPHAN e os documentos indicam que 
sua determinação e insistência foram fundamentais para o êxito daquela pro-
posição. Na época do pedido, a situação física da igreja era apontada por ele 
como alarmante, o que justificaria o fato do processo de tombamento ter-se 
dado concomitantemente à realização das obras de restauração que se faziam 
urgentes conforme se depreende da documentação consultada.

O primeiro pedido de tombamento, encaminhado pelo Frei Dionísio 
ao diretor geral do IPHAN, foi feito por carta datada de 20 de agosto de 
1947. Na época, a sede do órgão localizava-se no Rio de Janeiro, tendo 
como diretor Rodrigo de Mello Franco, e contava com um escritório em 
Belo Horizonte que era dirigido pelo arquiteto Sylvio de Vasconcellos, im-
portante estudioso da arquitetura colonial mineira. Em sua correspondência, 
o frei destacava a antiguidade da construção e a situação de precariedade do 
edifício, sobretudo das torres. Apresentava, ao mesmo tempo, a dificuldade 
da população em prover os recursos, a mão de obra especializada necessária 
para os serviços e afirmava a importância histórica e artística da igreja e de 
seu rico acervo. 

O texto do referido frei revela ainda que ele tinha consciência de sua 
responsabilidade pela igreja, mormente em relação a sua conservação, ao 
explicar que a comunidade havia se esforçado em mantê-lo, mas que “perce-
bia, sentida, que não podiam continuar, pois havia necessidade de serviços 
especiais, sobretudo com relação às torres”. E concluía, dizendo que não 
podia deixar de se dirigir às autoridades competentes, pois ficaria respon-
sável, mesmo indiretamente,  pela perda de obras que foram o legado mais 
precioso de nossos antepassados. Em 26 de novembro daquele mesmo ano, 
voltou a se dirigir ao diretor do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, 
enviando cópia da primeira carta que, aparentemente, não havia sido recebi-
da, acrescentando a informação de que parte das torres havia ruído com as 
últimas chuvas.

“O primeiro pedido 
de tombamento, 

encaminhado pelo Frei 
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Em 21 de janeiro de 1948, o ministro da Agricultura, Daniel de Car-
valho, claramente atendendo a um pedido do Frei Dionísio, dirigiu-se a Ro-
drigo de Mello Franco, recordando-o do pedido feito ao IPHAN de reparos 
na torre da Matriz de Conceição do Mato Dentro. Mello Franco enviou ao 
arquiteto Sylvio de Vasconcellos uma carta, datada de 27 do mesmo mês e 
ano, e redigida em termos muito pessoais, revelando que desde muito tempo 
aquele ministro vinha solicitando o atendimento do pedido de Frei Dioní-
sio de que o IPHAN fizesse o restauro da igreja Matriz e dos retábulos da 
igreja de Bom Jesus de Matozinhos. Mello Franco destaca a importância da 
Matriz em função das pinturas da sacristia e confessa que não se recorda dos 
retábulos pertencentes à Bom Jesus. Finaliza a correspondência indicando a 
conveniência de se proceder aos dois estudos, reunindo documentação fo-
tográfica elucidativa e elaboração de orçamento dos serviços pleiteados. Por 
fim, recomenda o técnico da casa, Cirilo Fernandes, para a tarefa na qual não 
inclui a restauração dos retábulos. 

Cirilo Fernandes encontrava-se trabalhando no Serro e é de lá que 
enviou, em 03 de março de 1948, atendendo a uma ordem de Sylvio 
Vasconcellos, as informações sobre a Matriz e sobre os retábulos da Igreja de 
Bom Jesus, confirmando a urgência dos reparos das torres que apresentavam 
graves danos nos telhados, os demais trabalhos necessários e um orçamento. 
Há de se dizer que na pasta do Arquivo Permanente do IPHAN está 
arquivada a correspondência, porém não se encontra o orçamento que teria 
sido enviado anexo.

Fernandes confirma que as paredes externas das torres, nave e 
sacristias apresentavam problemas graves, com remendos e reparos em todas 
as cimalhas; indica que as paredes internas da capela-mor e nave não tinham 
problemas graves, necessitando apenas alguns reparos nos assoalhos e forros. 
Descreve que as partes internas das sacristias também se encontravam em 
mau estado e os assoalhos apodrecidos e até mesmo alguns barrotes. Aponta 
que, no entanto, os altares estavam em muito bom estado, inclusive a 
pintura que era mais recente. Em relação aos altares da Igreja de Bom Jesus, 
Fernandes indica que se encontravam em bom estado, necessitando apenas 
de reparos nas juntas e armaduras; as pinturas, que são antigas, estavam 
muito estragadas. Em outro documento, datado de 28 de abril de 1948, 
informava que não convinha pintar a igreja por dentro, tendo em vista a 
possibilidade de pinturas antigas “por baixo” e que deveriam ser objeto de 
estudo antes de qualquer iniciativa. 

Frei Dionísio, que estava preocupado com a urgência dos reparos 
necessários na Matriz, buscou apoio, também, junto à Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais. Na seção da Câmara Legislativa do dia 27 de abril de 
1948, o Deputado estadual pelo Partido Social Democrático, Augusto 

Detalhe do sacrário (guardado 
por anjos) do retábulo da lateral 
esquerda do arco cruzeiro
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Costa, apresentou um telegrama recebido do Frei Dionísio, solicitando-lhe 
que interviesse junto ao chefe do Patrimônio Artístico de Minas Gerais, 
Sylvio Vasconcellos, para o início da restauração da Matriz. Após a leitura 
do telegrama, formulou ao presidente da Assembleia Legislativa o pedido 
de que fosse solicitado ao IPHAN o “tombamento dos monumentos e das 
coisas artísticas e históricas de Conceição do Mato Dentro, encarecendo, 
ainda, a necessidade imperiosa e urgente da restauração da Igreja Matriz da 
histórica cidade”. O pedido, encaminhado à Comissão de Educação e Cultura 
da Assembleia Mineira, recebeu parecer favorável em 14 de maio de 1948.

Dos documentos arquivados junto ao processo depreende-se que, 
poucos dias após, em 18 de maio, o presidente da Assembleia Legislativa 
Mineira, deputado Américo Martins da Costa, ao enviar ofício ao Ministro da 
Educação e Cultura, Clemente Mariani Bittencourt, solicitava que o serviço de 
tombamento e restauração dos bens de valor histórico e artístico da cidade de 

Sino pequeno da torre lateral esquerda do arco cruzeiro
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Conceição do Mato Dentro, que estavam ameaçados de ruína, fosse imediato. 
Em documento datado do mesmo dia, Rodrigo de Mello Franco encaminhou 
o pedido para a Divisão de Estudos de Tombamento do SPHAN para que 
esta opinasse a respeito do assunto. Consta ainda do processo o Ofício nº 
659, datado do dia 19 do mesmo mês e ano, do 1º secretário da Assembleia 
Mineira, Deputado Rondon Pacheco, dirigido a Rodrigo de Mello Franco, 
encaminhando o parecer de nº 272, de 03 de maio de 1948, da Comissão de 
Educação e Cultura, que fora aprovado por aquela casa, reiterando o pedido 
de tombamento. Em 28 de maio do mesmo ano, o pedido de tombamento, 
encaminhado pelo Deputado Américo Martins da Costa, e a Indicação nº 41 
foram publicados no Diário Oficial de Minas Gerais. 

Todavia, o orçamento dos trabalhos de restauração da Matriz de 
Mato Dentro havia sido enviado por Vasconcellos, em 05 de maio de 1948, 
juntamente com orçamentos de outras obras em outras cidades. Um mês mais 
tarde, apresentou uma nova planilha detalhada no valor de 41.835 cruzeiros, 
esclarecendo que a igreja se encontrava, de fato, em muito mau estado de 
conservação, principalmente na parte das torres, telhado e cimalhas (ruídas 
em grande parte) e as torres apresentavam estabilidade comprometida. Em 
documento datado de 06 de junho do mesmo ano, informou ter estado em 
Conceição acompanhado pelo Deputado Augusto Cesar para examinar as 
obras que se faziam necessárias.

O parecer favorável ao pedido de tombamento, expedido pela Seção 
de Arte da Divisão de Estudos e Tombamento do IPHAN, é datado de 20 
de outubro de 1948 e assinado pelo chefe do setor, o arquiteto Alcides da 
Rocha Miranda. Este, após declarar que havia estudado, a partir da docu-
mentação fotográfica arquivada na repartição, os diversos elementos históri-
cos e artísticos existentes na cidade de Conceição do Mato Dentro, propunha 
a inscrição, no Livro do Tombo, dos seguintes edifícios e obras de arte:

1º) Praça D. Joaquim (antigo Largo do Pelourinho) com seu chafariz de 
pedra sabão.

2º) Matriz Nossa Senhora da Conceição com suas alfaias e esculturas, pintu-
ras, credencias e arcaz. 

3º) Igreja do Rosário com suas imagens e credencias. 

4º) Trabalhos de talha, relicários, esculturas, credencias e tocheiros existentes 
na igreja de Bom Jesus de Matozinhos. 

5º) Altares entalhados e imagens existentes na igreja Morro do Pilar. 

6º) Igreja de Aparecida dos Córregos. 

7º) Casas de tetos pintados – Colégio (Praça D. Joaquim, Casa do Sr. Se-
bastião Jorge).
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O parecer foi acatado por Rodrigo de Mello Franco que determinou 
o início do processo com as notificações dos respectivos proprietários. Aten-
tamo-nos para o fato de que, embora a indicação tenha sido feita conjun-
tamente, os processos seguiram separadamente, constituindo-se em tom-
bamentos individuais. Alguns processos estenderam-se por longo tempo. 
O tombamento do chafariz foi registrado em 09 de março de 1960, com 
inscrição Nº 454, fl. 84, do Livro de Tombo das Belas Artes; os três retábulos, a 
imagem do Senhor Crucificado e duas credencias pertencentes ao santuário 
do Bom Jesus de Matozinhos só seriam inscritos no Livro de Tombo em 03 de 
outubro de 1962. Até este ano ainda não havia sido feita ação alguma refe-
rente ao processo de tombamento da Matriz de Nossa Senhora de Aparecida 
dos Córregos. Conforme documento de 1999, os processos de tombamento 
do forro da casa da Rua Daniel Carvalho e da Igreja de Nossa Senhora Apa-
recida encontravam-se sobrestados. O tombamento da Matriz de Conceição 
e dos demais bens pertencentes a ela foram relativamente rápidos.

Em 22 de outubro de 1948, foi expedida a notificação ao arcebispo 
de Diamantina, Dom Serafim Gomes Jardim, sobre a proposta de tomba-
mento da igreja Matriz. Não consta do arquivo do IPHAN o documento 
de anuência do arcebispo, mas, no despacho datado de 16 de novembro de 
1948, o diretor Rodrigo de Mello Franco determinava que à vista a anuência 
do Sr. Arcebispo de Diamantina, façam-se as inscrições devidas. No mes-
mo documento, seguem-se anotações em manuscrito assinadas por Carlos 
Drummond de Andrade que informa terem sido feitas as inscrições, em 16 
de novembro de 1948, dos seguintes bens: 

Matriz da Conceição: Nº 252, Livro Histórico, fls 43 e Nº 318, 
Livro das Belas Artes, fls 67; Igreja do Rosário: Nº 253, Livro 
Histórico, fls 43; e Nº319, Livro das Belas Artes, fls 67; Prédio 
lçá Praça D. Joaquim: Nº 320, Livro das Belas Artes, fls 67; a 
inscrição de peças da igreja de Bom Jesus de Matozinhos será feita 
uma vez obtida a necessária especificação.

Assim como os da Igreja do Bom Jesus de Matozinhos, os bens mó-
veis e integrados da Matriz de Nossa Senhora da Conceição só seriam inscri-
tos mais tarde, após os pareceres que foram solicitados ao arquiteto Sylvio 
de Vasconcellos para que, in loco, verificasse quais os elementos e peças que 
mereciam ser mencionados expressamente na inscrição de tombo.

No entanto, em 03 de novembro de 1948 — alguns dias antes da 
aprovação do tombamento e sua inscrição nos livros de Tombo — o arqui-
teto Sylvio de Vasconcellos já havia determinado, por telegrama, que Ciri-
lo Fernandes se dirigisse à Conceição do Mato Dentro acompanhado pelo 
Senhor Sebastião (certamente outro oficial do órgão) para iniciar as obras 

“Vale lembrar que, 
naquela época, o uso 

do telefone ainda 
era muito restrito e 

caro. Sendo assim, as 
comunicações eram 
feitas essencialmente 
por correio terrestre 
e as notícias mais 

urgentes eram feitas 
por telegramas.” 
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mais urgentes na cimalha, torre e telhado. Em correspondência do dia 11 do 
mesmo mês e ano, o mestre Cirillo informava que já havia estado em Con-
ceição do Mato Dentro, mas que não havia madeira para iniciar a obra e, por 
isso, regressara ao Serro para buscar a família. Em 24 de novembro, outro 
telegrama de Vasconcellos comunicava ao IPHAN-RJ o início das obras. 

A correspondência, que se encontra arquivada junto ao IPHAN-MG 
sobre os trabalhos de restauração que foram empreendidos, revela as difi-
culdades de execução. Vale lembrar que, naquela época, o uso do telefone 
ainda era muito restrito e caro. Sendo assim, as comunicações eram feitas 
essencialmente por correio terrestre e as notícias mais urgentes eram feitas 
por telegramas. O acesso à cidade, também, era difícil, com estradas de terra 
que, com frequência, se encontravam em más condições, principalmente, na 
época das chuvas. 

O acompanhamento dos trabalhos era feito pelo envio semanal de 
boletins de comunicação de obras ao 3º distrito do IPHAM, em Belo Ho-
rizonte. Além desses, mensalmente eram enviados o Boletim Mensal de In-
formação (B.M.I.) com a relação dos serviços feitos e os comprovantes de 
despesas que, em geral, eram relativos à compra de material mediante o qual 
se autorizava o repasse do dinheiro para o pagamento de materiais e da mão 
de obra. Por fim, os documentos eram encaminhados para o D.C.R. do 
IPHAN, no Rio de Janeiro, para conferência.

Em suas mensagens, o mestre Cirilo normalmente comentava que 
tudo em Conceição do Mato Dentro era mais caro que no Serro, até mesmo, 
a mão de obra. Ele era sempre alertado para que a obra se mantivesse dentro 
do orçamento e que qualquer serviço não previsto necessitava de autorização 
para sua execução. A substituição de um baldrame da torre ilustra o proce-
dimento. Em 17 de janeiro de 1949, por telegrama enviado ao arquiteto 
Sylvio de Vasconcellos, o mestre dava ciência sobre a necessidade de substi-
tuição de um baldrame da torre apodrecido, onde se pregava a cimalha, que 
não constava do orçamento inicial. Informava que o valor da peça era de 700 
cruzeiros e solicitava resposta urgente. A compra do baldrame foi autorizada 
por outro telegrama de 19 de janeiro e explicações foram solicitadas sobre 
o preço tão alto. A reposta aclarava que a peça em si não era cara, mas era 
necessário desmanchar uma parede e refazê-la, o que encarecia o serviço.

Detalhes da obra, também, tinham de ser decididos à distância e, 
quando eram urgentes, as consultas eram feitas por telegrama. Em 16 de 
janeiro de 1949, em carta dirigida a Sylvio de Vasconcelos, o mestre de 
obras perguntava se era para se manter a mesma cor do óleo, referindo-
se às peças de madeira que são pintadas com tinta a óleo. Posteriormente, 
por telegrama de 28 de janeiro, indicava a cor do óleo amarelo muito 
escuro e rosa e pedia resposta urgente. Em 30 de janeiro, encaminhou nova 
correspondência, consultando se a cor do óleo (das cimalhas) seria mantida 

“Detalhes da obra, 
também, tinham 
de ser decididos à 

distância e, quando 
eram urgentes, as 

consultas eram feitas 
por telegrama.”
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(como se encontrava) ou se seria mudada para marrom e branco, como 
havia sido feito em outras obras. A resposta, dada por telegrama do dia 
1º de fevereiro, determinava a manutenção da cor. 

Não há registros sobre o envolvimento da comunidade nos traba-
lhos que foram realizados. Há, no entanto, uma única ocasião em que 
Frei Dionísio se dirigiu ao arquiteto Sylvio de Vasconcellos para tratar 
da pintura do interior da igreja. Em 06 de março de 1949, o mestre 
Cirillo havia enviado correspondência ao escritório de Belo Horizonte 
para saber se a pintura deveria cobrir toda a cimalha ou apenas os locais 
remendados. Na mesma carta, informava que as paredes da nave esta-
vam caiadas de óca amarelada com uma barra verde muito alta e pergun-
tava se deveria ser mantida ou se deveria fazer uma caiação branca geral. 
Na resposta, datada de 23 de março, Vasconcellos determinava que a 
pintura interna, tanto da caiação quanto a de óleo, não deveria ser feita 
(pelo menos naquele momento). 

Mas, certamente, ao ter conhecimento dessa determinação, em te-
legrama de 28 de março dirigido ao arquiteto Vasconcellos, Frei Dionísio 
dizia que o povo estava satisfeito com os ótimos restauros da Matriz 
e pedia providenciar caiação de limpeza interna. Na resposta, em carta 
datada de 30 de março, o chefe do SPHAN-MG explicava que, havendo 
possibilidade financeira, autorizaria a caiação e pintura a óleo nas facha-
das externas. Mas em relação ao interior, dada às várias pinturas que ela já 
havia sofrido, somente após uma verificação cuidadosa dos técnicos seria 
possível encetar uma nova pintura, seja para recuperar a antiga, seja para 
desfazer as modernas que não condiziam com a nobreza do monumen-
to. Não foi possível confirmar se naquele momento a igreja foi ou não 
caiada internamente.

Por fim, após 18 meses de obra, em 29 de maio de 1949, sempre 
por telegrama, o mestre Cirilo Fernandes informava ao arquiteto Sylvio 
que as obras da igreja Matriz estavam terminadas. No entanto, não foram 
encontrados registros sobre a data precisa em que ela foi entregue à co-
munidade e voltou a funcionar. Também, não houve referência ou relato 
sobre alguma cerimônia ou festividade realizada para celebrar a ocasião. 

A despeito das obras realizadas em 1951, a igreja voltava a apresen-
tar problemas relacionados com a cobertura, ocasião em que foram rea-
lizados serviços relativos à colocação de calhas e condutores na parte da 
capela-mor e sacristias conforme consta do Relatório do IEPHA (1985). 
Nove anos após a conclusão dos trabalhos, algumas notícias informavam 
que a Matriz se encontrava em estado precário de conservação. Essa si-
tuação parece permanecer pelos próximos anos. A falta de registros não 
nos possibilita saber sobre eventuais obras e reparos que tenham sido 
realizados. Mesmo que tenham sido feitos, não foram capazes de impedir 
o processo de degradação do edifício. 

Foto acima: Vista frontal da igreja 
Matriz - restauração

Foto abaixo a esquerda: Detalhe da face 
posterior da torre lateral esquerda

Foto abaixo a direita: Detalhe de cunhal
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Parte VI

Na década de 1980, a igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição do 
Mato Dentro vivenciaria um lento e tumultuado processo de restauração 
refletindo, em parte, a precária situação econômica do país, assim como as 
fragilidades de suas instituições de preservação. Devido às mudanças que 
haviam sido introduzidas pelo governo federal nas instituições relacionadas 
à proteção do patrimônio cultural nacional, e apesar de ser tombada em nível 
federal, o trabalho de restauração ficaria sob a supervisão do Instituto Es-
tadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) 
que fora criado em 1971. 

Em 1986, o diagnóstico realizado pelo IEPHA-MG atesta as precárias 
condições físicas do edifício que apresentava um processo de degradação 
bastante generalizado, destacando-se as coberturas e as peças estruturais de 
madeira, com ênfase para os elementos das torres. 

O levantamento fotográfico realizado na época do início da interven-
ção (1985) registra alguns detalhes interessantes sobre o interior da igreja 
que seriam posteriormente alterados. É possível observar, por exemplo, a 
presença de um para-vento, elemento indispensável e sempre presente nas 
igrejas coloniais, que se fixava entre os pilares de sustentação do coro. A peça 
em questão, confeccionada em madeira, apresentava a parte inferior com al-
mofadas rebaixadas e a superior com caixilhos de vidros canelados coloridos 
amarelo e verde. Segundo a ficha do Inventário Nacional de Bens Móveis 
e Integrados, realizado pelo IPHAN em 1996 (Ficha MG-96.136.011), a 
peça que é dos fins do século XIX e de confecção local, encontrava-se des-
montada em um cômodo anexo à igreja, com partes faltantes, vidros com 
rachaduras, ferragens com manchas e oxidações.

Na lateral esquerda da porta principal, observa-se, também, o local de 
instalação da pia batismal identificado pelo alteamento do piso, com acaba-
mento de tacos de madeira na face superior, e cercado por uma balaustrada 
de madeira torneada, com perfil bem mais simplificado do que a balaustrada 
da nave. A pia batismal já havia sido removida. Não é possível estabelecer 
a data de instalação da pia batismal naquele local, mas, conforme aponta-
do anteriormente, no Livro de Despesas da Fábrica da Matriz do período de 
1853-1899, encontra-se o registro de um pagamento, realizado no dia 1º de 
dezembro de 1860, referente ao assentamento da pia de batismo. A presen-
ça dos tacos de madeira e as características dos balaústres, intervenções do 
século XX, no entanto, indicam que, se esse foi o local de instalação naquela 
data, sofreu alterações posteriores. 

Alguns pisos, igualmente, já se encontravam bastante modificados, 
com indícios de intervenções em diferentes temporalidades. Os pisos da 
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nave e da capela-mor apresentavam-se compostos de tábuas largas e ir-
regulares, indícios de antiguidade, com probabilidade de que tenham 
sido instalados no momento de remoção das campas. O espaço sob o 
coro, entretanto, apresentava piso de ladrilho hidráulico, 20 x 20cm, nas 
cores marrom, branco, bege e vermelho, com desenhos de temas florais, 
nitidamente uma intervenção dos séculos XIX ou XX.

O diagnóstico da Matriz também informa que o forro da nave, 
em abóbada de berço e sem pinturas decorativas, executado em 1930 
(cuja fonte sobre a data de execução não é citada no documento do 
IEPHA/MG e a informação não pôde ser confirmada por outros docu-
mentos), encontrava-se quase totalmente comprometido pela ação das 
térmitas (80%), mas que a sua cimalha, provavelmente, ainda era a ori-
ginal, apresentando perfil caprichoso com repintura nas cores branca, 
amarela e azul. Na mesma época, a sacristia lateral direita ainda conser-
vava os dois forros: um ao fundo, em forma de abóbada de gamela com 
pintura a óleo, porém bastante deteriorado; e outro, ocupando a parte 
mais próxima à porta de entrada, em abóboda de berço, que se apresen-
tava executado com tábuas largas, sem pintura decorativa, com cimalha 
de pequenas dimensões e trechos com perfilaturas distintas, indicando 
modificações no sistema original. 

A documentação fotográfica da área externa mostra que a lateral 
esquerda do adro encontrava-se parcialmente fechada por uma cerca que 
se iniciava no alinhamento da frente da sacristia e se prolongava até o 
muro dos fundos. Na lateral direita, ele era delimitado por um muro 
alinhado ao frontispício que se estendia até a divisa do lote nesse mesmo 
lado, deixando toda a área fronteiriça livre. As fotografias, também, in-
dicam a presença de uma caixa d´água instalada sobre esteio de madeira, 
próximo à elevação posterior. 

As obras de restauração foram iniciadas em 21 de janeiro do ano 
1985 sem, contudo, contar com um projeto de restauração, propria-
mente dito, planilha de custos ou cronograma de trabalho.  Embora 
o contrato incluísse como responsabilidade da construtora contratada 
(Construtora Rezende Rolla) a execução do projeto de restauração, 
diante do pequeno valor do contrato, o IEPHA-MG assumiu o cum-
primento do levantamento e do projeto que seria realizado concomi-
tantemente à obra. De imediato, foi elaborada uma listagem básica dos 
serviços adequados a um cronograma de seis meses. No entanto, na 
primeira fiscalização feita, já foi constatado que os serviços não seguiam 
as recomendações técnicas e não atendiam às prioridades estabelecidas 
por aquele órgão.

A documentação consultada (arquivada no IEPHA/MG) revela 
que a obra sofreu várias interrupções motivadas tanto pela falta de 
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recursos para a execução dos trabalhos quanto por dificuldades, por 
parte desse instituto estadual, para realizar a orientação técnica e a 
fiscalização de modo adequado, pois o órgão enfrentava dificuldades 
internas. Foi um momento muito grave para esse órgão que passou por 
uma greve prolongada. 

As interrupções ocasionaram a adoção de medidas emergenciais 
e de caráter provisório para impedir maiores danos que, porém, não se 
mostraram adequadas ou eficientes. Algumas das soluções provisórias 
permaneceram por longos períodos, agravando a situação do bem e 
soluções técnicas equivocadas, em médio prazo, provocariam graves 
danos à estabilidade estrutural da igreja.

Para ilustrar a situação em que se encontrava a igreja, citamos a 
primeira paralisação da obra, ocorrida em 05 de julho de 1985, ocasião 
em que foram colocadas lonas plásticas sobre as coberturas da sacristia e 
do coro. Um relatório, de agosto do mesmo ano, alertava para o estado 
de perigo do telhado da nave, comentando que a lona colocada sobre 
o coro não se encontrava bem presa e o vento não a deixava parada. 
Ademais, registra que as telhas da cimalha estavam soltas e despencando 
uma a uma, desprotegendo a cimalha e oferecendo risco para quem por 
ali passasse. Recomendava que tal situação tinha de ser remediada antes 
da época das chuvas ou o edifício poderia deteriorar-se incalculavelmente. 

Em outubro de 1985, as obras foram interrompidas pela segunda 
vez e seriam retomadas apenas um ano mais tarde, em novembro de 
1986. Conforme lavrado no Boletim de Documentação Técnica do 
IEPHA/MG, os motivos foram a total falta de recursos do IEPHA para 
acompanhamento técnico dos serviços, somando-se a essa situação a 
greve dos funcionários do órgão. O relatório relativo às obras realizadas 
até outubro de 1985 menciona, sem dar detalhes, que havia sido feito um 
termo aditivo no valor de 30 milhões de cruzados exclusivamente para a 
conclusão dos trabalhos de parte da cobertura da nave, do consistório e 
da conclusão da emenda do pé do esteio da torre. No entanto, tal valor 
não havia sido suficiente e os serviços ainda se encontravam pendentes 
e a concluir. 

Aquele relatório, também, aponta, de forma crítica e com bastante 
clareza, as razões do insucesso da obra: contratação de serviço sem que 
apresentasse projeto, planilha e cronograma de obra e sem consultar a 
Diretoria de Conservação e Restauração (CR); deficiência das planilhas 
e cronograma elaborados pelo IEPHA que deveriam ser mais detalhados 
para possibilitar o adequado controle da fiscalização; descumprimento 
do contrato; falta do controle do administrador sobre a verba existente 
e serviços prioritários, acreditando que surgiriam recursos extras para a 
obra.

“As interrupções 
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A ausência de participação da comunidade também é apontada como  
um fator negativo, mas não pode ser indicado como um dos motivos de 
insucesso da obra nas questões relacionadas aos trabalhos técnicos. A comu-
nidade deveria ter sido esclarecida sobre as intervenções que o monumento 
sofreria, pois, no caso da demolição da gruta, houve uma reação negativa 
por parte dos fiéis, assim como o questionamento sobre o valor de 68 mi-
lhões de cruzados que foram obtidos por intermédio de políticos não terem 
sido suficientes para a conclusão dos serviços previstos. O relatório destaca 
como ação positiva a colaboração constante da prefeitura municipal com o 
fornecimento do tapume e o transporte de material e pessoal. 

Em setembro de 1986, a assinatura de um novo contrato entre o 
IEPHA-MG e a Construtora Rezende Rolla Ltda em benefício da igreja 
Matriz permitiu que as obras, que haviam sido paralisas em outubro de 1985, 
fossem retomadas em 18 de novembro do ano seguinte. A partir da data 
de reinício das obras até a nova paralisação, que ocorreria em setembro de 
1987, foram feitos apenas dois relatórios de obra, o que indica a persistência 
das dificuldades do IEPHA em acompanhar os serviços adequadamente. 

O relatório de nº 9, de abril de 1987, registra trabalhos realizados 
na cobertura da nave e torres. O relatório seguinte, com data de 04 de 
setembro de 1987, informava que as obras estavam novamente paralisadas. 
Esse documento assinala que a parcela de serviços executados havia sido 
bem inferior ao planejado, uma vez que o orçamento e o cronograma 
de obras não previam a inflação monetária daquele ano. Afirmava, no 
entanto, que as obras empreendidas garantiam a segurança do monumento 
(com referência à torre, à nave e ao consistório), protegiam os elementos 
estruturais e decorativos das intempéries, o que justificava a finalização 
dessa etapa mesmo excedendo o saldo orçamentário. Indicava que todo o 
corpo da frente (nave e torres) estava com aspecto novo, pintado e limpo 
e que seus elementos componentes estavam protegidos por telhas novas e 
limpas, com pintura a óleo nas peças de madeira e caiação nas alvenarias. A 
parte posterior, por sua vez, continuava em franca deterioração, com telhas 
quebradas, engradamento comprometido pela umidade e cupins, esquadrias 
danificadas, pintura lavada das cimalhas escorrendo pelas paredes, elementos 
artísticos internos correndo o risco de se perderem; calhas e condutores 
pluviais danificados; andaimes montados em volta da capela-mor e sacristia, 
além de material depositado no jardim. 

O relatório é finalizado, destacando-se que o estado de deterioração 
da igreja tornava-se mais perceptível devido à festa de celebração dos 200 
anos do jubileu de Bom Jesus de Matozinhos, celebrada naquele ano. Para tal 
ocasião, os sobrados haviam sido caiados e diversas obras concluídas como, 
por exemplo, a da prefeitura, da antiga cadeia e da casa da cultura. Por fim, 
o autor do relatório, arquiteto Ulisses Vanucci Lins, enfatizava a necessidade 
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de conclusão das obras do monumento cuja situação demonstrava a fa-
ceta decadente e de abandono em que se encontrava nosso patrimônio 
cultural. 

As informações sobre a igreja da Matriz junto aos órgãos de pre-
servação, a partir desse momento, tornam-se escassas, retornando ape-
nas em 15 de janeiro de 1992 quando o pároco, Frei Dimas, envia um 
documento à Secretária de Cultura do Instituto Brasileiro do Patrimô-
nio Cultural (IBPC), Regina Coelli Correa Cardoso, solicitando auto-
rização para a realização de algumas alterações no interior do edifício.

Cabe aqui mencionar que, em 1990, o governo Collor de Mello 
suprimiu o IPHAN e criou, por Lei Federal, o Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Cultural (IBPC), vinculado à Secretaria da Cultura, que era 
um órgão de assistência direta e imediata da Presidência da República. 
Assim, o IBPC herdou todas as funções e obrigações do antigo IPHAN. 
Em 1994, o IBPC voltou a denominar-se Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional, vinculado ao Ministério da Cultura.

O documento escrito por Frei Dimas declara que, quando chegou 
à cidade no final de 1987, encontrou a igreja fechada havia cinco anos. 
Com a ajuda, entretanto, do Ministério da Cultura, por meio do Ministro 
José Aparecido de Oliveira e da comunidade, haviam sido realizados 
vários trabalhos e os enumera: refeitos o telhado, o reboco interno, a 
caiação e pintura a óleo da capela-mor; renovado todo o assoalho da 
nave e capela-mor e feito nova instalação elétrica. Vale observar que 
parte dos serviços que foram realizados coincidem com a relação dos 
trabalhos que ficaram faltantes quando da interrupção das obras do 
IEPHA.

É bastante provável que essa ajuda do Ministério da Cultura se 
refira a um termo aditivo para complementação dos serviços previstos 
na primeira etapa que se encontra arquivado na pasta relativa à Matriz 
de Mato Dentro do IEPHA/MG, contrato 027/86, no valor de 142 
mil e 595 cruzados. Mas, não foi possível encontrar documento 
algum ou relatório referente a trabalhos realizados após essa data ou 
que comprovem que a verba foi, de fato, disponibilizada e gasta nos 
reparos da igreja, restando a possibilidade de que a verba tenha sido 
administrada diretamente pela paróquia e pela comunidade sem a 
supervisão do IEPHA/MG.

No entanto, ainda faltavam as três sacristias (o frei considerava 
o espaço posterior ao retábulo-mor uma sacristia). Informava, tam-
bém, que, naquele momento, novamente com a ajuda da comunidade, 
já havia comprado o material necessário e solicitava autorização para 
modificações no interior necessárias por ordem funcional (segundo a 
moderna liturgia) e de ordem econômica. Essas modificações diziam 

Foto acima (maior): Detalhe 
da verga da porta frontal e da 
estrutura de madeira do frontispício

Fotos acima esquerda/direita 
(menor): Detalhes do gonzo e do 
cachimbo usado para rotação das 
portas e janelas

Foto abaixo esquerda (menor): 
Detalhe de almofada

Foto abaixo direita (menor): 
Detalhe da estrutura de madeira 
(Cruz de Santo André) 
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respeito à construção de um banheiro dentro do corpo da igreja para agilizar 
os serviços e o funcionamento, pois não contava com instalação sanitária, 
não tendo nas imediações casas anexas à paróquia, e adequações da sacristia 
lateral direita para a instalação de um tanque para preparo de arranjos florais 
e limpeza. 

Segundo Frei Dimas, alguns documentos mencionavam que há tem-
pos havia um sanitário que flanqueava a parede externa da sacristia dos fun-
dos, mas que havia sido retirado dez anos atrás por alterar o volume da 
igreja. Quanto à sacristia, argumentava que já havia sofrido várias alterações 
ao longo do tempo e que, em algum momento, os dois espaços que a cons-
tituíam haviam sido isolados por uma parede que fora removida para se 
colocar um altar nos fundos (que ele próprio chegou a conhecer).

Para atender a nova situação proposta, indicava que o piso de madeira 
da sacristia deveria ser substituído por material impermeável, no caso ardó-
sia, e propunha que o forro de gamela fosse substituído por forro plano para 
a instalação de uma caixa d’água. O outro cômodo, de formato alongado, 
seria mantido como sacristia e, também, requeria a remoção do forro de 
abóbada para a colocação de um forro plano por ser de mais fácil execução 
e com menores gastos. Ressaltava, entretanto, que a cimalha circundante 
seria mantida. Propunha, ainda, a instalação de portas na parte posterior do 
altar-mor, embutindo sua estrutura e configurando, assim, um armário na 
sacristia dos fundos. Outra solicitação dizia respeito à instalação da antiga 
pia batismal, de pedra sabão, em um espaço da nave próximo à balaustrada 
de separação da capela-mor, no lado da epístola, para acatar as exigências da 
nova liturgia. 

O inventário de bens móveis e integrados da Matriz, realizado em 
1996 pelo IPHAN, documentou uma pia batismal em pedra sabão, com 
altura de 94cm, aparelhada e torneada em três partes, com tubo interno 
de ferro para escoamento de água e bacia com divisão interior. A peça de 
procedência mineira é do século XVIII ou XIX; encontrava-se guardada em 
cômodo anexo à igreja, com rachadura na base e espiga da base cortada e 
partes faltantes (Ficha MG-96.138,039).

Quanto ao adro, aquele frei menciona que seu desejo era construir um 
sanitário na área externa, mas, demonstrando ter conhecimento da proposta 
para a intervenção no adro elaborado pelo IEPHA/MG, indica que deveria 
receber um tratamento paisagístico com o objetivo de reintegrá-lo a sua área 
vizinha e, assim, incorporá-lo à área urbana da cidade. E, reproduzindo os 
argumentos presentes na proposta do IEPHA-MG, ou seja, de que por se 
encontrar a área toda murada, apresenta-se ociosa e muito isolada de seu 
entorno imediato, o frei solicitava a elaboração de um projeto paisagístico 
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adequado ou a indicação de quem pudesse fazê-lo sem maiores ônus para a 
paróquia, esclarecendo que já se encontrava em entendimento com a prefei-
tura municipal para que ela executasse as obras.

O pedido do Frei Dimas foi encaminhado à equipe do Programa Vale 
do Jequitinhonha do IBPC e, em março de 1992, obteve parecer favorável, 
com exceção da substituição dos forros da sacristia que não foi autorizada. 
Foi oferecido novamente o trabalho do técnico oficial carpinteiro da 17ª sub
-regional do IBPC, com sede no Serro, para os reparos no forro. Registra-se 
que, em 11 de novembro de 1991, a arquiteta Elizabeth Sales de Carvalho, 
diretora da 14ª subunidade regional II do IBPC, também com sede no Ser-
ro, havia elaborado um relatório de vistoria realizado a pedido do frei e no 
qual apresenta e analisa as solicitações de intervenções do pároco, apresen-
tando algumas orientações como, por exemplo, a não remoção dos forros da 
sacristia e oferecendo a possibilidade de utilizar o oficial carpinteiro daquela 
subunidade regional para economizar gastos com a mão de obra desde que 
se arcasse com as despesas de estadia, alimentação e transporte do referido 
carpinteiro.  Certamente, o frei foi orientado pela arquiteta a enviar as soli-
citações à diretora do órgão.

Apesar da aprovação das intervenções solicitadas, aparentemente, não 
foram executadas, a não ser a colocação de portas na parte dos fundos do al-
tar-mor, pois existem ainda hoje. Quanto ao forro da sacristia lateral esquer-
da, foi, de fato, retirado, mas não há informação sobre quando isso ocorreu. 
Em relação ao adro, é possível supor que datam dessa ocasião as intervenções 
que promoveram a demolição dos muros e da cerca que existiam na lateral 
esquerda a partir da sacristia até os fundos, conforme mencionado pelo dito 
frei em correspondência, assim como a execução da escada lateral esquerda, 
cuja solução formal é igual a que consta do projeto do IEPHA-MG, e o novo 
piso do adro (com pedras-laje) que incorpora algumas campas de pedra do 
primitivo cemitério.

Segundo um relatório do arquiteto Juno Marins da Matta, responsável 
pelo Escritório Técnico do IPHAN de Diamantina, enviado ao IPHAN em 
02 de fevereiro de 2007, no período de 1993 a 2006, o Escritório Técnico 
do IPHAN do Serro realizou diversas vistorias sobre as condições físicas da 
igreja. No entanto, se essas visitas resultaram em algum relatório escrito, não 
se encontram arquivos junto aos demais documentos da igreja Matriz.

De acordo com a documentação disponível, data de 2002 o registro 
dos primeiros indícios de problemas estruturais mais graves que foram de-
tectados durante uma vistoria realizada, em outubro, pela arquiteta Marta 
d´Emery Alves, da 2ª Regional do IPHAN, com sede em Mariana (MG). 
Esclarece-se que, de acordo com a estrutura administrativa do IPHAN, em 
Minas Gerais, a cidade de Conceição do Mato Dentro está vinculada ao Es-
critório Técnico II com sede no Serro, porém, devido a vacâncias e outras 
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circunstâncias momentâneas, frequentemente, os técnicos dos escritó-
rios de Diamantina e, nesse caso, os de Mariana, colaborativamente, 
assumem os trabalhos de fiscalização e orientação técnica necessários em 
Conceição do Mato Dentro.  

Aquela vistoria atendia a um pedido da Secretária Municipal 
de Cultura e Patrimônio Histórico, Flávia Cortes que, por um lado, 
pretendia promover melhoramentos na pavimentação do adro que, 
conforme descreve o documento, naquela época apresentava sua área 
frontal revestida com pedras e uma faixa central de cimento, e a área 
lateral esquerda sem pavimentação. Por outro, buscava apoio junto 
ao órgão no sentido de que a festa “7 de Setembro – Projeto Matriz”, 
tradicionalmente realizada no adro da Matriz, fosse transferida para 
outro local, haja vista que a festa não tinha por objetivo a manutenção 
do bem e que o som e o acúmulo de pessoas estariam prejudicando a 
igreja. 

O Projeto Matriz foi iniciado em 1989, com o apoio do Ministro 
da Cultura José Aparecido de Oliveira compreendendo a apresentação 
de várias atividades culturais como, por exemplo, peças teatrais, oficinas 
e shows musicais. IA festa integra o calendário cultural da cidade, 
buscando atrair turistas e visitantes. Inicialmente, realizava-se no 
entorno da igreja Matriz, depois foi transferida para a Praça Joaquim e 
as últimas edições foram realizadas no Largo do Rosário.

O relatório elaborado na época aponta que o edifício se encontra-
va em estado razoável de conservação, mas apresentava uma alteração 
na parede lateral direita da capela-mor, ocasionando o deslocamento na 
base da coluna do retábulo, na cimalha, nos degraus e na parte supe-
rior da fachada lateral direita da capela-mor, assim como rachaduras na 
parte da cimalha, acima do arco cruzeiro e no forro da sacristia lateral. 
Aponta que os bens móveis e integrados necessitavam de intervenções 
localizadas; destaca que a sacristia lateral direita encontrava-se sem o 
forro que era decorado, pois fora retirado, fato que não é comprovado 
nem mencionado em outro documento relativo à igreja. E os forros da 
capela-mor e da sacristia lateral esquerda e suas pinturas parietais neces-
sitavam de medidas de conservação.

No entanto, naquela ocasião, parece não ter sido tomada medida 
alguma que pudesse sanar o problema em sua fase inicial e, obviamente, 
a situação agravou-se. Em 2004, as condições físicas da igreja já eram 
de maiores proporções e com riscos mais graves, o que motivou o 
escoramento, embora precário, da parede lateral esquerda da capela-mor, 
do arco cruzeiro e do coro. Tanto a paróquia como a secretaria de cultura 
mostraram-se preocupadas com as condições da Matriz e mobilizaram-se 
para buscar alguma solução, porém, não obtiveram resultados positivos.

“O Projeto Matriz foi 
iniciado em 1989 e 

teve apoio do Ministro 
da Cultura José 

Aparecido de Oliveira 
e compreende a 

apresentação de várias
atividades culturais 
como, por exemplo, 

peças teatrais, oficinas 
e shows musicais. 

Inicialmente, 
realizava-se no entorno 

do edifício, depois foi 
transferido para a 

Praça Dom Joaquim 
e as últimas edições 
foram realizadas no 
Largo do Rosário. 
A festa integra o 

calendário cultural da 
cidade, buscando
atrair turistas e 
visitantes para a 

região.”
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“[...] recomendava 
cuidado especial 
com os elementos 

aplicados de talha, 
evitando a remoção 
de peças e molduras 

que contivessem 
douramento ou 
outras pinturas 

e que, em caso de 
descolamento ou risco 
da conservação de sua 

integridade [...].”

Naquele mesmo ano, a Promotoria de Justiça da comarca de Con-
ceição do Mato Dentro, igualmente, mostrar-se-ia preocupada com as 
condições de conservação da cidade, o que teria motivado a solicitação 
ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defe-
sa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação 
(CAO/MA) da designação de equipe técnica para analisar o estado da 
Matriz, tendo por finalidade instruir procedimento investigatório a ser 
instaurado pela promotoria. O relatório foi concluído em novembro de 
2004, mas a ação não teria resultados imediatos e arrastar-se-ia ainda 
por muitos anos. 

No decorrer de 2005, a Secretária de Cultura e Patrimônio His-
tórico de Conceição do Mato Dentro, assim como o Conselho do Pa-
trimônio de Conceição mostravam-se bastante preocupados com a situ-
ação da igreja. A pedido desses órgãos, durante aquele ano, o IPHAN 
realizou três vistorias na Matriz. A primeira, realizada em março, con-
tou com a participação de técnicos do escritório do IPHAN no Serro 
e Diamantina e confirmou a existência de lesões graves nos elementos 
estruturais do coro, eminência de desmoronamento desse elemento, e na 
parede sobre a sacristia lateral direita. Por meio de ofício encaminhado 
ao Conselho Cultural do Patrimônio do município, recomendava, em 
caráter emergencial, o escoramento do coro e a manutenção geral da 
cobertura da nave, capela-mor e sacristias laterais, dando orientação de 
como esses serviços deveriam ser executados. Chamava a atenção, no 
entanto, de que essas medidas seriam provisórias, pois não interrompe-
riam o processo de deterioração dos materiais existentes e que tais me-
didas, também, não deveriam interromper os esforços da comunidade, 
paróquia e da administração pública e órgãos de preservação na busca 
de recursos para a restauração integral do bem. 

O escoramento foi providenciado e, em julho daquele ano, foi 
solicitada nova vistoria para verificar sua adequação. No entanto, o re-
latório que foi caminhado à Secretaria Municipal de Cultura aponta-
va o surgimento de novas lesões no patamar superior das torres, com 
maior gravidade no lado esquerdo, onde foram realizadas prospecções, 
e o agravamento da lesão sobre a sacristia lateral direita apesar do es-
coramento externo. Indicava, também, o abatimento do arco cruzeiro 
que havia provocado a queda de sua tarja central e de outros elementos. 

Considerando que os escoramentos do arco cruzeiro e do coro 
pareciam suficientes para conter novas deformações e abatimentos, re-
comendava cuidado especial com os elementos aplicados de talha, evi-
tando a remoção de peças e molduras que contivessem douramento ou 
outras pinturas e que, em caso de descolamento ou risco da conserva-
ção de sua integridade, poderiam ser removidas desde que devidamente 
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mapeadas, tratadas e acondicionadas; e apontava a necessidade de se provi-
denciar a manutenção da cobertura. O relatório foi também encaminhado à 
Divisão Técnica da 13ª SR do IPHAN, em Belo Horizonte, com documen-
to que esclarecia que o escoramento realizado resolveria o problema apenas 
parcialmente, enquanto não fossem iniciadas obras de restauração, mas que 
as lesões se agravavam a cada dia, com risco de desmoronamentos e perda de 
elementos aplicados em talha. 

A vistoria realizada em 2005, novamente em atendimento à Secreta-
ria Municipal de Cultura, constatou que não tinham surgido novas lesões 
de ordem estrutural ou agravamento daquelas constatadas anteriormente, 
mas verificou o desprendimento das pinturas da sacristia lateral esquerda e, 
como encaminhamento emergencial, apontou a necessidade de contratação 
de uma empresa especializada para que, mediante autorização do IPHAN, 
se procedesse a obras preliminares de restauração, incluindo a consolidação 
do suporte e fixação da policromia a fim de garantir a integridade física da 
pintura enquanto não fossem realizadas as obras definitivas. 

Nessa mesma época, a Secretaria de Cultura encaminhou ao IPHAN/
BH uma solicitação de autorização para elaboração de projeto de restauração 
das estruturas arquitetônicas e bens artísticos integrados e captação de re-
cursos para as obras, o que foi imediatamente aprovado. Mas, esses esforços 
não resultaram na viabilização imediata das obras de restauração que ainda 
teriam de aguardar um longo período.

A salvaguarda do forro foi garantida pela contratação pela paróquia, 
em comum acordo com a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico e a 
Fundação Casa de Cultura de Conceição do Mato Dentro, em fevereiro de 
2006, de equipe especializada em restauração de bens móveis e integrados, 
o Grupo Oficina de Restauro, de Belo Horizonte, para o trabalho. A pro-
posta inicial previa sua restauração integral, mas a contratação do trabalho 
ficou restrita à fixação da pintura, do mapeamento das peças, do desmonte 
e do acondicionamento das tábuas. O relatório final dos trabalhos confirma 
as más condições físicas do forro e ratifica a necessidade de seu desmonte 
como uma medida fundamental para sua conservação devido à precariedade 
do estado da cobertura, com engradamento deformado, telhas quebradas e 
corridas, permitindo infiltrações generalizadas que haviam provocado lesões 
graves no forro e em sua estrutura de sustentação; a reparação da cobertura 
dependia do desmonte do forro. O relatório, também, registra que durante 
o desmonte constatou-se a presença de tábuas com pinturas de outro forro e 
levanta a hipótese de que seriam, provavelmente, do cômodo imediatamente 
oposto à sacristia.

Ainda no início de 2006, o Ministério Público, por meio da 
Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Turístico de Minas Gerais, voltaria a se manifestar em 

Tarja de arremate do coroamento 
do retábulo lateral direito do 
arco cruzeiro, onde se divisa o 
monograma de MARIA encimado 
por uma coroa
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relação à igreja de Conceição do Mato Dentro, solicitando um laudo 
ao Escritório Técnico de Diamantina, cuja vistoria para realização do 
laudo em 17 de janeiro de 2007 foi feita pelo arquiteto chefe, Junno 
Martins da Mata, e pelo chefe de obras Paulo Elias Lopes do IPHAN, 
acompanhados pelo pároco, o Padre Marcello Romano. Mas, seria a 
intervenção da igreja feita pelo comandante do Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais, em novembro de 2006, que exporia com maior evidência 
a situação de calamidade em que se encontrava. 

Durante uma diligência à cidade, o comandante do 3º Batalhão de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais - 5ª PEL/12ª Cia BM – Vespasiano, 
Subtenente Laudemi Gonçalves, visitou a igreja Matriz e, diante da 
grave situação em que se encontrava a edificação, apontou a eminência 
de desabamento e incêndio com risco para a população. Emitiu um auto 
de infração, justificado pela ausência de processo de segurança contra 
incêndio e pânico aprovado e liberado pelo CBMMG, por não possui 
sistema preventivo algum instalado e por ter sua estrutura de sustentação 
comprometida por infiltrações, ataque de cupins e falta de manutenção 
preventiva periódica, estando a igreja com suas paredes e tetos escorados 
por madeira. Enunciou, também, um auto de advertência no qual 
notificou o responsável a corrigir as irregularidades identificadas em 
um prazo de 50 dias a contar da data de recebimento do documento. 
Por fim, emitiu um auto de interdição por estar a igreja infringindo as 
normas do regulamento e segurança contra incêndio e pânico estadual, 
bem como colocando em risco a vida, a saúde e a integridade física 
e o patrimônio próprio e/ou alheio; a interdição perduraria até serem 
sanadas as irregularidades, conforme consta do Relatório de Vistoria/
Fiscalização – CBMMG, Nº 1736, de 30 de novembro de 2006.

Esses documentos foram encaminhados à Promotoria de Justiça 
da comarca de Conceição do Mato Dentro, fato que parece ter dado 
novo fôlego ao Ministério Público para agir, pois, em 14 de dezembro, 
a Promotora de Justiça de Conceição do Mato Dentro, reiterando 
ofício anterior (094/2006), enviou correspondência ao superintendente 
regional da 13ª SR do IPHAN, em Belo Horizonte, e, citando a interdição, 
solicitava informações sobre a apreciação do projeto arquitetônico de 
restauro enviado pelo poder público municipal de Conceição do Mato 
Dentro (pois sua aprovação é pressuposto para qualquer intervenção 
no bem) e sobre os canais públicos e privados de obtenção de recursos 
para realização das referidas obras. A ação do Corpo de Bombeiros, 
também, ensejaria a abertura do Inquérito Público Civil nº 005/2004 
e a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a 
adoção de medidas para a efetiva preservação, proteção e conservação da 
igreja Matriz (Ofício 390/2006/PJ/CMD, de 14/12/2006).

“Mas, seria a 
intervenção da igreja 
feita pelo comandante 
do Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais, em 
novembro de 2006, 

que exporia com maior 
evidência a situação de 
calamidade em que se 

encontrava. ” 



Símbolo de Cultura, História e Fé              245 

Os relatórios das visitas que se seguiram, realizadas entre outubro 
de 2006, e a assinatura do TAC, em fevereiro de 2007, pelos técnicos do 
IPHAN (uma a pedido do pároco, o Padre Marcelo Romano, em outubro 
de 2006, e outra a pedido do Ministério Público em janeiro de 2007) con-
firmavam a gravidade da situação, sobretudo, em relação à torre do lado da 
epístola que se encontrava inclinada para o lado do coro. Conforme consta 
do relatório, os moradores relataram que, depois desse movimento da torre, 
surgira uma trinca na parede interna da torre do lado do evangelho, o que 
indicava a movimentação do arcabouço estrutural com risco potencial de 
desestabilização de sua estrutura. Verificou-se, também, que as bases dos 
esteios encontravam-se deterioradas, sem ligação com o alicerce, e os es-
teios mantinham-se suspensos pela alvenaria de pedra, não cumprindo, pois, 
suas funções estruturais e sobrecarregando a vedação; detectou, além disso, 
aberturas no pé de esteio da torre (lado da epístola). O relatório enviado 
ao Ministério Público afirmava que a igreja precisava de uma intervenção 
emergencial geral não só para conter a iminente ruína da parede da capela-
mor, mas também, de outros pontos, pois não se tratava de um problema 
localizado e, sim, de diversos danos com possíveis origens diferentes. 

Os relatórios indicavam ainda a inadequação do escoramento então 
existente e que este não impediria a ruína da alvenaria da capela-mor, cuja 
queda provocaria uma desestabilização estrutural na edificação, com outras 
possíveis quedas e danos, a aceleração de patologias já existentes e a formação 
de novas. Do mesmo modo, o escoramento do arco cruzeiro não seria capaz 
de suportar um eventual deslocamento da estrutura. Informavam, também, 
que no seu interior haviam sido retirados vários elementos artísticos tanto 
para preservá-los como para buscar as causas dos problemas.  

O Termo de Ajuste de Conduta (TAC), assinado em 28 de fevereiro 
de 2007, teve como compromissários o município e a paróquia e o IPHAN 
como interveniente. Pautando-se nos preceitos da Constituição Brasileira 
(Art. 30 e 23) que estabelecem a responsabilidade dos municípios em pro-
mover a proteção do patrimônio histórico-cultural e de que, no período de 
2003 e 2006, o município havia recebido a quantia de um milhão, seiscentos 
e noventa e cinco mil, cinquenta e um reais e trinta e três centavos a título 
de ICMS Cultural, o Termo determinava um prazo de 90 dias, a partir da 
entrega de detalhamento de medidas e diretrizes emergenciais pelo IPHAN, 
para que o município realizasse a licitação e execução do projeto das obras 
emergenciais, sendo que o restaurador ficaria a cargo da prefeitura; também 
em 60 dias deveria apresentar projeto de restauração e submetê-lo imedia-
tamente ao PRONAC, e a ressarcir o valor pago para a execução da perícia 
realizado pelo CAO-MA em 90 dias. A paróquia ficava obrigada a permitir 
a realização das intervenções autorizadas pelo IPHAN e adotar as medidas 
para a preservação e conservação. Ao IPHAN, como interveniente anuente 
do Termo, competia elaborar um projeto e as diretrizes para o escoramento 
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e medidas emergenciais e encaminhá-las ao município em 30 dias; exercer 
fiscalização e acompanhamento das obras emergenciais; e prestar orientação 
técnica à prefeitura e à paróquia. 

Para cumprir com as determinações do Ministério Público, o IPHAN 
fez nova vistoria ao bem para aprofundar a identificação das causas dos 
problemas na estrutura da igreja e desenvolver o novo projeto de escoramento. 
A investigação apontou que a movimentação da parede da sacristia, um dos 
problemas mais sérios, era causada pela descontinuidade física do frechal 
(ausência de vínculo), resultante de uma intervenção mal sucedida e que 
deixou de cumprir o efeito desejado.

De fato, na restauração dos anos 80, a introdução de cimento em 
peças de madeira foi adotada como alternativa para a solução do problema, 
que já fora detectado naquela época, talvez por falta de recursos ou de prazo 
para a realização da obra. Diante desse novo diagnóstico, fez-se a proposta 
de mudança na linha de atuação e, em vez de realizar um novo escoramento 
e a remoção dos elementos artísticos com o mesmo recurso já aprovado para 
a licitação dos trabalhos, foi proposta a troca do frechal danificado, o que foi 
acatado e realizado. Sugeria também que, aproveitando a abertura da cober-
tura para a realização dessa intervenção, poder-se-ia realizar a prospecção e a 
avaliação do madeirame e dos pés dos esteios do arco cruzeiro que poderiam 
nortear novas ações. 

Paralelamente, para atender ao acordado, a prefeitura buscava meios 
para a elaboração de projeto de restauração. Constam da documentação do 
IPHAN ofícios e outros documentos que indicam a mobilização de políticos, 
visando à obtenção de verbas como, por exemplo, a do Deputado Federal 
José Fernando Aparecido de Oliveira, enviada ao Ministro da Cultura em 04 
de julho de 2007. A resposta, porém, enviada em 11 de agosto, informa que 
o IPHAN ainda estava aguardando o projeto que a prefeitura deveria enviar 
para fazer o orçamento.

Enquanto as medidas não eram efetivamente realizadas, a degradação 
física da igreja continuava. Um incidente ocorrido em 25 de junho de 
2007 confirma a gravidade da situação e a necessidade de profissionais 
qualificados e cuidados na realização das intervenções. Na ocasião, o telhado 
estava sofrendo uma intervenção de recuperação estrutural, da qual não 
se tem registros, quando houve o desprendimento e queda do anjo da 
lateral esquerda do frontão do retábulo-mor, peça executada em madeira 
policromada, em decorrência da instabilidade de sustentação do objeto e de 
seus elementos de fixação. Na queda, houve a ruptura do suporte do anjo 
na região da perna, na junção de blocos do braço direito e, também, na 
palma que ficava encaixada na mão direita. O anjo e os demais elementos 
que se desprenderam e sofreram fragmentações foram encaminhados para 
restauração e, como medida preventiva, o anjo da direita e duas palmas foram 
retirados, sendo as peças embaladas e acondicionadas na própria igreja.
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Entretanto, em janeiro de 2008, a prefeitura ainda não havia encami-
nhado o projeto de restauração do edifício conforme havia sido determinado 
em fevereiro do ano anterior, o que motivou a realização de nova reunião na 
sede da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico 
de Minas Gerais e cujo resultado, mais uma vez, não apontaria uma solu-
ção definitiva. A reunião contou com as presenças do coordenador daquela 
Promotoria, do Promotor de Justiça de Conceição do Mato Dentro e de re-
presentantes do IPHAN, do município, da paróquia de Conceição do Mato 
Dentro, além de novos atores: representantes da empresa MM - Mineração 
e Metálicos AS (empresa que integra a companhia mineradora multinacio-
nal EBX que havia iniciado suas atividades no município, em 2007, para a 
implantação do Projeto Minas Rio) e da empresa Mãos e Meios PPAC Ltda.

Por meio dos representantes do IPHAN, foi esclarecido que as obras 
emergenciais, objeto de uma das cláusulas do TAC, foram executadas, mas 
que havia sido constatado que a estrutura do arco cruzeiro, também, apre-
sentava problema que comprometia a integridade da edificação. Pelo repre-
sentante da MMX, foi informado que a empresa estava apoiando a prefeitura 
no sentido de encontrar um caminho para o financiamento da elaboração do 
projeto de restauração via mecenato e, com esse objetivo, havia contratado a 
Mãos e Meios PPAC para elaborar uma proposta para captação de recursos 
para elaboração do projeto de restauração que já havia sido encaminhado 
ao Programa Nacional de Apoio a Cultura (PRONAC), do Ministério da 
Cultura.

O PRONAC tem a finalidade de estimular a produção, a distribuição 
e o acesso aos produtos culturais, proteger e conservar o patrimônio históri-
co e artístico e promover a difusão da cultura brasileira e a diversidade regio-
nal, entre outras funções. A aprovação dos projetos culturais pelo PRONAC 
é uma etapa imprescindível para o Incentivo Fiscal, também chamado de 
Renúncia Fiscal ou Mecenato, uma forma de estimular o apoio da iniciativa 
privada ao setor cultural. O proponente apresenta uma proposta cultural ao 
Ministério da Cultura e, caso seja aprovada, é autorizado a captar recursos 
junto a pessoas físicas pagadoras de Imposto de Renda (IR) ou empresas 
tributadas com base no lucro real visando à execução do projeto.

 Os representantes do IPHAN manifestaram-se desfavoráveis a esse 
encaminhamento, argumentando que o TAC determinava a apresentação do 
projeto de restauro e não de um projeto para captação de recursos para sua 
elaboração. A MMX declarou que, no momento, não tinha condições de 
arcar com o valor da elaboração do projeto de restauração. O representante 
da paróquia, o Padre Marcelo Romano, informou que a empresa A3 Atelier 
de Arte Aplicada S/C Ltda, com sede na cidade de Uberaba, havia elaborado 
um projeto de restauração para a igreja Matriz e que a Mitra Arquidiocesana 
de Guanhães o havia apresentado ao PRONAC. O procurador do município 
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informou que a empresa A3 já estava com o projeto de restauração pronto e 
que o poderia entregar em torno de 30 dias mediante contrato de risco, isto 
é, a empresa receberia o valor do projeto caso o PRONAC o aprovasse para 
a captação de recursos com Renúncia Fiscal. Mas, após a celebração do TAC, 
a empresa havia mudado seu comportamento, propondo ao município o 
pagamento prévio do projeto preliminar (cerca de 30 mil reais) e os projetos 
executivos no importe aproximado de 280 mil reais, o que não foi aceito pela 
municipalidade. 

O projeto de restauração da igreja Matriz de Conceição, elaborado 
pela empresa A3, foi protocolado junto ao Escritório Técnico de Diamanti-
na em março de 2008 e, simultaneamente, encaminhado para apreciação ao 
PRONAC/ MINC - Lei de Mecenato, pela Mitra Arquidiocesana de Gua-
nhães, no valor de quatro milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil reais. 
No entanto, o projeto protocolado sob o número 07.1204 não obteve apro-
vação junto ao MinC pelo fato da instituição proponente não demonstrar 
finalidade cultural conforme exigido pelo programa. 

No decorrer de 2008, a Fundação Casa da Cultura de Conceição do 
Mato Dentro, em parceria com a paróquia, assumiria um papel de destaque 
na busca de soluções das dificuldades encontradas. Em 2007, essa fundação 
já havia conseguido a aprovação do projeto junto à Secretaria de Cultura do 
Estado, mas os resultados foram modestos, considerando o pequeno valor 
captado para as obras de restauração da igreja Matriz no valor de 12.500 
reais (conforme registrado na ata do Conselho da Fundação do dia 04 
de maio de 2007; 10 mil reais teriam sido captados junto à Viação Serro 
Ltda pela intervenção do Deputado José Fernando Aparecido de Oliveira), 
situação que confirma a reconhecida dificuldade de obtenção de recursos 
para projetos de restauração arquitetônica por meio da Renúncia Fiscal 
em âmbito estadual. O Ofício 009/2007, datado de 04 de dezembro de 
2007, do presidente da Fundação Casa da Cultura, dirigido à Comissão 
Técnica da Lei de Incentivo do Estado de Minas Gerais, solicitava, também, 
a readequação da proposta diante do valor captado e propunha uma nova 
planilha para uma segunda etapa.

Em documento datado de 1º de fevereiro de 2008, dirigido à 
Comissão Técnica da Lei de Incentivo do Estado de Minas Gerais, aquela 
fundação dava ciência de que a primeira fase da obra de restauração da igreja 
Matriz havia sido iniciada com a parceria da paróquia, prefeitura, fundação 
e recursos doados pela Fundação Bradesco, no valor de 50 mil reais, não 
incentivados e de que os recursos captados pela Lei de Incentivo ainda não 
haviam sido aplicados. O documento indica, também, que a prefeitura 
disponibilizaria, em março, o valor de 15 mil reais para as obras da igreja. 
Não foi possível, entretanto, identificar quais foram os trabalhos realizados 
na primeira fase mencionada pelo documento ou seu desdobramento em 
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fases posteriores e a aplicação dos recursos indicados. Os fatos relatados, 
contudo, apontam o empenho e o envolvimento desses órgãos na busca de 
recursos que viabilizassem as obras necessárias para a recuperação do bem. 

Ainda em 2008, a Fundação Casa da Cultura colocar-se-ia como 
alternativa para a aprovação do projeto de restauração junto ao PRONAC. 
Diante de seu impedimento, a Mitra Diocesana, em junho daquele ano, 
solicitou o desarquivamento do projeto de restauração protocolado e a 
alteração do proponente, indicando a Fundação para tal. 

No mesmo sentido, também, foram implementadas outras ações. Em 
23 de julho de 2008, foi assinado um aditivo ao TAC de fevereiro de 2007 
no qual a Fundação foi apontada como compromissária juntamente com 
o município. O novo acordo revogou a cláusula nº 2 do TAC preliminar, 
transferindo a responsabilidade pela elaboração e apresentação do projeto 
de restauração junto ao PRONAC para a Fundação Casa da Cultura. O 
município ficava obrigado a custear e a executar, até o dia 31 de dezembro 
de 2008, as obras emergenciais apontadas em relatório do IPHAN, que se 
mantém como interveniente do acordo, no valor de 50 mil reais. 

Na sequência, em agosto de 2008, a paróquia e a Fundação Casa da 
Cultura formalizaram um acordo de cooperação técnica para a elaboração, 
captação de recursos e execução do projeto de restauração da igreja Matriz. 
E, na mesma ocasião, o projeto elaborado pela empresa 3A foi enviado ao 
IPHAN para aprovação e subsequente encaminhamento ao PRONAC pela 
Fundação.

A paróquia, apoiada pelo IPHAN, providenciava a realização de 
novas obras emergenciais, procurando obter maior segurança na integridade 
física da edificação. A primeira delas se relaciona a intervenções no arco 
cruzeiro, importante elemento estrutural que divide a nave central da capela-
-mor e que se apresentava como o ponto mais crítico a ser cuidado naquele 
momento. De acordo com laudo técnico realizado em agosto de 2008, o 
elemento encontrava-se escorado e tinha de ser consolidado com o reforço 
de seus vínculos por meio do procedimento de remoção e substituição dos 
trechos deteriorados e sua ligação física por chapeamento. Também, fazia-se 
necessária a análise e consolidação da estrutura de fundação por meio dos 
procedimentos técnicos de escoramento, prospecção, avaliação e tratamento 
dos pés de esteios tanto no plano do arco cruzeiro quanto da fachada dos 
fundos. 

Na época, também, foram realizadas prospecções nas estruturas da 
fachada principal onde foi possível analisar as más condições de alguns pés de 
esteios e vínculos com seus travamentos cruzados, inclusive, nas duas torres, 
sendo que a torre lateral esquerda apresentava rachaduras que são indícios 
de abatimento de parte da estrutura. As prospecções realizadas confirmaram 
que, na prática, os vínculos já não existiam mais e as pontas das peças de 
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travamento estavam totalmente deterioradas e que o concreto existente 
nas bases dos cunhais das torres não promovia o necessário engastamento 
com a estrutura de madeira, servindo apenas para preenchimento dos 
vazios deixados pela deterioração da estrutura; observou-se, também, a 
total falta de vínculo entre as estruturas e as aspas. Desse modo, fazia-se 
necessário e imprescindível o mesmo procedimento adotado para os pés 
de esteios referente à capela-mor e ao arco cruzeiro, de forma a devolver 
à estrutura autônoma desse trecho condições de funcionamento, o que 
gerou o novo aditivo ao TAC, que foi assinado em 23 de setembro 
de 2009, a partir da iniciativa da própria paróquia, representado pelo 
vigário, o Padre Dilton Maria Pinto, que buscou o Ministério Público 
para esse fim, informando que havia angariando 10 mil reais e 50 sacos 
de cimento para a implementação das obras emergenciais. Anota-se que 
não há relatórios referentes à realização das obras emergenciais do arco 
cruzeiro, capela-mor e fachada frontal junto ao Arquivo da 13ª SR do 
IPHAN. Foram confirmadas, porém, verbalmente pelo arquiteto chefe 
do escritório de Diamantina.

Conforme insistentemente mencionado nos documentos do 
IPHAN, as obras emergenciais realizadas tinham por objetivo a re-
solução de algumas situações pontuais da estrutura e um reforço na 
prevenção de novos danos em função de elementos estruturais já com-
pletamente ou em fase final de deterioração, mas que não garantiam 
a consolidação total da edificação que continuava necessitando de um 
projeto integral para garantir sua sobrevivência. Assim sendo, a igreja 
Matriz ainda teria de aguardar um longo tempo até que os trabalhos de 
restauração de caráter mais abrangente pudessem contar com os recur-
sos necessários e serem devidamente implementados.

A extinção da Fundação Casa da Cultura pela prefeitura munici-
pal, em abril de 2009, acarretaria atrasos no encaminhamento do pro-
cesso de aprovação do projeto de restauração junto ao PRONAC e dos 
entendimentos para captação de recursos junto ao BNDS que haviam 
sido iniciados. Somente após seu restabelecimento integral, em feverei-
ro de 2011, voltaria a atuar plenamente. O projeto de restauração envia-
do pela Fundação foi aprovado pelo MINC em junho de 2011, porém, 
teria de aguardar até novembro do mesmo ano para ser publicado no 
Diário Oficial, exigência imprescindível para que os recursos, então ges-
tados junto ao BNDS, pudessem ser aprovados. 

O atraso na publicação no Diário Oficial deveu-se a dúvidas traba-
lhistas decorrentes do período em que a Fundação permaneceu extinta. 
E, sobre isso, esclarecemos que, em 27 de abril de 2009, foi sancionada 
uma Lei Municipal de autoria do Poder Executivo que extinguia a Fun-
dação Casa da Cultura de Conceição do Mato Dentro e tomava posse 
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de seus bens, o que gerou um processo junto ao Ministério Público. A 
Fundação foi restabelecida em 14 de dezembro de 2010, mas a revoga-
ção das duas leis e devolução dos bens da Fundação só ocorreriam em 
17 de fevereiro de 2011.

No entanto, a celebração de um acordo judicial, em outubro de 
2012, para colocar fim a uma ação pública movida pelo Ministério Pú-
blico do Estado de Minas Gerais contra a Anglo Ferrous Minas – Rio 
Mineração S.A., daria novo direcionamento às obras de restauração da 
Matriz de Conceição do Mato Dentro, garantindo os recursos neces-
sários. O acordo estabeleceu medidas de prevenção de danos ao patri-
mônio arqueológico e determinou, como medida compensatória pelos 
danos já causados pela ação mineradora, entre várias outras que benefi-
ciavam a preservação do patrimônio cultural, que a empresa mineradora 
promovesse o restauro integral da igreja Matriz Nossa Senhora da Con-
ceição do Mato Dentro. Também, determinava que o conserto deveria 
ser concluído no prazo de 36 meses a contar da aprovação do projeto 
pelo IPHAN, estipulando um valor estimado de 4 milhões de reais a ser 
custeado pela Anglo. A medida ainda definia que a elaboração de todos 
os projetos (restauração arquitetônica, estrutural, restauração artística e 
complementares) ficariam a cargo da própria empresa. 

Como consequência dessa nova perspectiva, em outubro de 2012, 
a Mitra Diocesana revogou o termo de cooperação técnica que havia 
estabelecido com a Fundação Casa da Cultura de Conceição do Mato 
Dentro, tornando sem efeito o documento que repassava à Fundação 
a proponência do projeto aprovado pelo PRONAC, indicando que o 
referido projeto já se encontrava em andamento sob a responsabilidade e 
acompanhamento da própria paróquia por meio de seu pároco, o Padre 
Eduardo Ribeiro, e custeado pela Anglo Mineradora e que, portanto, 
não seria utilizada a Lei de Mecenato. 

O trabalho, iniciado em 2013, deve ser o mais amplo de todas as 
intervenções que o bem já sofreu até o momento, abrangendo, como 
determinado pelo acordo com o Ministério Público, tanto a recuperação 
arquitetônica como todos os seus bens artísticos e integrados. Foi 
incluído novo projeto elétrico e a instalação de sistemas de proteção 
contra descargas atmosféricas, o que, certamente, garantirá sua 
sobrevivência por muitos anos. 
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Evidentemente, a pesquisa aqui exposta não esgota todas as pos-
sibilidades e fontes de investigação sobre a história e as intervenções 
realizadas na igreja Matriz Conceição do Mato Dentro, haja vista que 
muitas outras como, por exemplo, a participação da comunidade e dos 
fiéis poderá contribuir para o melhor conhecimento e valorização cultu-
ral e patrimonial desse templo.  

As informações coletadas e apresentadas, no entanto, indicam o 
amplo panorama de dificuldades e desafios que a preservação do pa-
trimônio cultural brasileiro coloca, bem como a necessidade de maior 
conscientização e o envolvimento das comunidades de modo mais am-
plo para possibilitar o uso adequado da igreja Matriz e a garantia de sua 
transmissão às gerações futuras. A estima e o reconhecimento de seus 
valores e sua importância cultural são primordiais, mas são insuficientes 
para garantir a conservação ao longo dos anos, exigindo vigilância e 
ações concretas. 

Para além do desgaste natural dos materiais e do uso, a preserva-
ção envolve distintos atores nem sempre com objetivos e interesses em 
comum. A necessidade de adequação das edificações aos usos contempo-
râneos, conciliando-os às características e limites da própria edificação, 
a compreensão e o comprometimento das autoridades e comunidades, 
a necessidade e a importância de técnicos e mão de obra especializada e 
os vultosos valores são alguns dos matizes e desafios que se colocam em 
pauta e exigem determinação para serem superados. 

Lamentavelmente, a verdadeira saga que a Matriz de Conceição 
do Mato Dentro vivenciou, nas últimas décadas, não é um caso isolado 
no contexto nacional. Ao contrário, a situação de penúria e abandono 
de respeitáveis bens culturais é recorrente, o que pode ser verificado 
em inúmeras localidades que vêm seus patrimônios se degradar com o 
passar dos anos. Sem recursos, as ações e as intervenções adequadas e 
necessárias para a preservação não acontecem.

Entre as situações verificadas, destaca-se, de modo particular, a 
importância das iniciativas das comunidades que são representadas pelas 
ações realizadas pelos diferentes padres que se empenharam em buscar 
os recursos necessários, presumivelmente, apoiado pelos fiéis. 

Ressaltamos, também, o urgente aprimoramento do sistema dos 
procedimentos de registro e arquivamento das informações sobre as in-
tervenções realizadas, seja pelos órgãos competentes ou pela própria co-
munidade, procedimento essencial para a preservação da memória his-
tórica dos bens e orientação nos trabalhos de conservação e restauração. 

É indubitável que as políticas de preservação, no contexto bra-
sileiro, têm avançado e que, ao longo dos anos, os organismos de pre-

“[...] a verdadeira 
saga que a Matriz de 
Conceição do Mato 

Dentro vivenciou, nas 
últimas décadas, não 
é um caso isolado no 

contexto nacional. Ao 
contrário, a situação de 
penúria e abandono de 

respeitáveis bens culturais 
é recorrente [...].”
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servação são aprimorados e têm desenvolvido trabalhos de relevância para 
a conservação do nosso patrimônio. No entanto, a atuação ainda é bastante 
aquém daquela desejável para um desempenho realmente eficaz e concreto e 
se ressente da falta de técnicos em número suficiente e dos recursos impera-
tivos para a boa atuação dos órgãos. Logo, a dependência direta das políticas 
públicas e das circunstâncias governamentais são fatores que fragilizam a 
atuação dos órgãos técnicos, deixando, frequentemente, sua eficácia depen-
dente dos interesses políticos e econômicos nas escalas federal, estadual ou 
municipal. 

A situação a que nos referimos tem reflexos mais graves, sobretudo, 
nas ações de preservação do patrimônio localizado em regiões onde os inte-
resses turísticos e econômicos não garantem destaque ou uma maior visibi-
lidade aos bens, como é o caso da Matriz de Mato Dentro.

Os dados coletados sobre a igreja Matriz, também, evidenciam como 
o funcionamento deficiente das instituições de preservação pode afetar a boa 
conservação dos bens e a acuidade dos técnicos na orientação e acompanha-
mento adequados dos trabalhos. Nesse mesmo sentido, os fatos igualmente 
apontam a importante colaboração do Ministério Público na defesa e con-
servação do patrimônio cultural.  

É primordial, pois, a elaboração e a adoção de um plano de gestão que 
inclua as práticas de manutenção que vão desde ações de limpeza cotidiana 
à atenção constante sobre os pequenos danos. Esse plano — que para ser 
adequadamente utilizado tem de contar, de modo imprescindível, com a par-
ticipação direta da comunidade — confirma-se como o procedimento mais 
eficaz no prolongamento da vida útil dos edifícios e sua adequada conserva-
ção, evitando que os bens voltem a se degradar, exigindo novas intervenções 
de caráter mais drástico e dispendiosos de restauração, a exemplo do que está 
a ocorrer na igreja Matriz de Mato Dentro. 

Restaurar o edifício da igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição do 
Mato Dentro e depois deixá-lo sem qualquer ação de conservação é, com 
certeza, ignorar o processo de desate natural das edificações e que, em pou-
cos anos, seu estado de degradação voltará a se manifestar, não importando 
a dimensão dos serviços realizados. É inconteste que a melhor prevenção e 
adoção das práticas de manutenção cotidianas e periódicas devem ser incor-
poradas pelas comunidades locais. 

Cabe, portanto, a toda gente do Mato Dentro, devota a Nossa Senho-
ra da Conceição, primar pelo zelo ao templo que sustenta a Matriz identitá-
ria da cultura e da memória da mineiridade (e mineirice) do povo brasileiro.

“Cabe, portanto, a 
toda gente do Mato 

Dentro, devota a 
Nossa Senhora da 
Conceição, primar 
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Quando, em Agosto de 2013, visitei a matriz de Conceição do Mato Den-
tro, já o edifício dela se achava transformado em estaleiro de obras.

Nunca tive, por conseguinte, ensejo de o conhecer antes do 
desmonte sistemático (e algo anárquico) de que foi objecto e o transformou numa 
amálgama quase irreconhecível de “salvados” resultante do aparente naufrágio 
(uma igreja é, alegoricamente, a barca de Pedro) que o vitimou.

Uma certa dose de incúria, sucessivas intervenções e obras conservacionistas 
parca, ou nulamente, registadas, agravadas pela lacuna documental assinalada por 
todos os pesquisadores contemporâneos, relativamente não só à matriz como 
também à paróquia, têm condicionado fortemente as iniciativas tendentes ao 
resgate da sua história, tornando árduo, senão impossível, nomeadamente, o 
escrutínio fundamentado e congruente dos artistas e artífices que trabalharam 
para ambas as instituições1. 

Tal preocupação, a maior de toda a historiografia formalista, literalmente “à 
nora”, em virtude da impossibilidade de aceder a fontes documentais primárias, 
encontrou nas informações veiculadas por Geraldo Dutra de Morais2, que ainda 
terá compulsado um certo número delas, uma espécie de bóia de salvação, na qual 
tem sustentado todo o discurso em vigor, misto de (in)certezas cronológicas com 
conjecturas de quem, em desespero de causa, se põe a adivinhar. 

Seguirei um rumo distinto, direccionando as minhas perquisições na senda 
dos quês e dos porquês, em detrimento do quem e do quando, justamente mercê 
da natureza metafísica e, portanto, não anódina, do espaço do templo, objecto da 
reflexão em curso, quer quanto à sua forma, quer no que concerne às harmonias 
rituais e litúrgicas que o orientaram e, creio, o animarão ainda3.

Convém recordar que o cânone espacial dos edifícios religiosos cristãos 
romanos anteriores ao Concílio Vaticano II é, invariavelmente, configurado pela 
liturgia vigente na época da respectiva edificação, a qual, por seu turno, expressa 
definições teológicas e hipóstases dogmáticas4.

Em consequência, qualquer de tais templos acha-se, regra geral, orientado 
segundo dois critérios concomitantes, a saber:

•  Dirigido para o oriente geográfico, sentido pressuposto pela própria 
semântica, porém, reportado ao alfa (Paraíso) e ómega (Juízo Final) da 
criação;

•  Orientado para Norte, direcção do pólo místico e espiritual da criação. 

I

(N. do E.): em virtude do formato do texto que contempla muitas notas, a decisão do editor foi manter o texto tal 
como o autor o apresentou, inclusive a ortografia do português de Portugal.
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Não é, com efeito, despicienda a circunstância das rosas, ou rodas, de marear da 
cartografia portuguesa indicarem expressamente as direcções Norte e oriente, também as 
duas únicas para as quais existem vocábulos consagrando a sua posição preponderante: 
nortear (e desnortear) e orientar (e desorientar)!

Curiosa e sintomaticamente, no Norte do Brasil, as igrejas eram orientadas na 
direcção de Lisboa, tal como as mesquitas muçulmanas o são na de Meca5. 

Servem os considerandos expostos para evidenciar as opções que segui na caracte-
rização dos itinerários susceptíveis de contribuir para desvelar o tempo e o modo próprios 
da matriz de Conceição do Mato Dentro.

O arraial na remota origem de Nossa Senhora da Conceição de Mato Dentro sur-
giu em consequência da descoberta de jazidas auríferas na região Norte das Minas Gerais 
(Serro do Frio e Itacambira) por exploradores paulistas6, integrantes de uma bandeira 
chefiada pelo Capitão António Soares Ferreira, oriunda de Ivituruí (actual Serro), em 
1701.

Na sequência do sucesso desse sertanista, haviam de partir de Serro Frio, em 1702, 
duas outras entradas, a segunda das quais, liderada por Gaspar Soares, Manuel Correia 
de Paiva e Gabriel Ponce de Leon, rumou para Sul, fundando, primeiro, Itapanhoacanga 
(actual localidade de Alvorada de Minas) e, ulteriormente, Conceição do Serro.

Era praxe seguida pelos exploradores, e autêntico acto mágico de efectiva tomada 
de posse do lugar da sua instalação, consagrá-lo, erguendo um oratório, no interior do 
qual era armado um altar destinado a entronizar uma imagem, ou relíquia, de sua devo-
ção. Só então nascia o arraial, organizando-se em torno de tal capela incipiente, adoptan-
do por topónimo, a mais das vezes, a invocação mesma do padroeiro.

Foi o que, consabidamente, sucedeu no arraial em apreço, mercê da dedicação à 
Imaculada Conceição de Maria (por motivos que ponderarei adiante) do oratório ali er-
guido por Ponce de Leon, de resto, como se infere de uma passagem do seu testamento: 
“por ter eu levantado a antiga Capela morada da Senhora da Conceição nossa mãe, cuja 
imagem mandei vir de Itu em 1703”7. 

Não me repugna considerar que o arraial de Conceição do Serro foi cartografado 
e inserido na rede de arraiais da região, estabelecendo-se entre eles conexões baseadas em 
alinhamentos (por vezes estradas, ou caminhos), como os portugueses tinham o hábito 
de fazer e se pode constatar em outras partes do Império.

Entretanto, o incremento da produção mineral, aliada à exploração agro-pastoril 
e à sua relevância enquanto entreposto comercial, trouxe grande dinamismo e prosperi-
dade à região.

Com eles surgiria a intenção de transformar a capela incipiente numa igreja digna 
desse nome. De facto, numa das igrejas que os especialistas nossos coetâneos integram 
no grupo das “antigas igrejas mineiras”, i. e., das edificadas durante as primeiras décadas 
de setecentos8.



Símbolo de Cultura, História e Fé              265 

“A igreja matriz de 
Conceição do Serro 
foi criteriosamente 

projetada para coroar 
uma colina, justamente 

a mais elevada da 
localidade.”

A matriz de Conceição do Serro foi criteriosamente projectada para 
coroar uma colina, justamente a mais elevada da localidade, estrategicamente 
equidistante, quanto possível, dos núcleos primitivos do arraial, quase cer-
tamente no exacto lugar onde fora erguida a primitiva capela, cujo chão terá 
sido acolhido pela capela-mor do novo templo9. Esta tornar-se-ia o palco sa-
grado da celebração litúrgica, apenas após ritualmente consagrado, mediante 
duas cerimónias distintas que consistiam no lançamento da Pedra Fundamen-
tal, ou fundação, antecedendo o início das obras, e na sagração do espaço, 
uma vez concluída a edificação.

O ritual de lançamento da Pedra Fundamental (umbilicos terrae, ou 
omphalus, i. e., centro do mundo) de uma igreja realizava-se sempre a um 
domingo e implicava elaborada celebração litúrgica10. 

Já quanto à sagração de uma nova igreja11, segundo a liturgia hispâni-
ca, esta articulava-se em dois momentos: 

• Uma vigília, no sábado à tarde, ou à noite, da qual fazia parte uma 
aspersão de água lustral, consoante o ritual consignado pelo Li-
ber Commicus, e uma purificação com sal (rito próprio da tradição 
hispânica, igualmente adoptado na bênção de uma residência e no 
ritual de casamento). 

•  A sagração propriamente dita, com procissão e deposição de re-
líquias12, e unção do altar, como estipulado nos antifonários de 
León e de Silos13. 

Instituindo-se como eixo cenográfico de convergência da paisagem 
urbana que, progressivamente, se definiu à sua sombra, a matriz havia de 
propiciar a unificação dos núcleos da mineração primitivamente dispersos, 
sem, no entanto, romper com a morfologia “cruciforme” original, subordi-
nada ao traçado das antigas ruas do Gambá (actual Tiradentes) e Rua Direita 
(actual Daniel de Carvalho). 

Igualmente muito relevante na configuração da malha urbana das ci-
dades coloniais brasileiras, foi o adro, a partir do qual “se avista o céu aberto 
(pórtico do templo), por onde se acede ao corpus mysticum”14, e cujo modelo 
também ele é, como se depreende, originário de Portugal.

Delimitado por um rectângulo, a igreja implantada num dos extremos 
e os demais edifícios, sejam civis, sejam públicos, dispostos ao longo dos 
lados maiores do quadrilátero, participava do carácter sagrado do templo, 
sendo partilhado pelos mortos (cemitério) e pelos vivos (ocasiões festivas)15.

Uma tal proximidade e convivência, só interrompidas quando se tor-
nou obrigatória a inumação em cemitérios públicos, a partir de meados do 
século XIX, eram consideradas “costume pio, antigo e louvável na Igreja 
Católica”, conforme se colige das Constituições Primeiras do Arcebispado da 
Bahia16, representando uma oportunidade para os defuntos serem recorda-
dos e sufragados pelos vivos, a sua memória constituindo para estes, por seu 
turno, um omnipresente apelo à vida piedosa, garante da salvação.



No pressuposto de que Deus tudo criou com peso, conta e medida, esta é fator determinante do caráter sagrado (das qualidades ou atributos divinos) de uma 
edificação. No Apocalipse (21, 15) uma vara dourada é usada por um anjo para medir a Jerusalém Celeste, i. e., para verificar a sua elegibilidade enquanto residência 
dos eleitos da Parúsia milenar. São Paulo não se coibirá de sublinhar o significado metafísico das medidas do universo (middoth), comparando-as às do próprio 
Cristo: “[…] para […] compreender, […], qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer, também, a caridade de Cristo que excede todo 
o entendimento, para que sejais cheios segundo a plenitude de Deus […].” (Aos Efésios, 3, 17-19). 
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“Sob registros do 
Livro Quarto, Título 
III das Constituições 

Primeiras, diz-se 
que relativamente à 

tumulação, e de acordo 
com a crença segundo 
a qual o Juízo Final 
ocorreria de Oriente 
para Ocidente, foi 
prática corrente 

colocar o cadáver de 
molde a fitar o Sol 
de Justiça uma vez 
erguido da tumba.”

Entretanto, se na configuração dos edifícios a justa medida não 
era despicienda17, mais incontornável ela denota ser na concepção de 
espaços urbanos, cuja fundação obedecia igualmente a um ritual mi-
nucioso que intentava atrair para eles as qualidades indispensáveis ao 
salutar usufruto do espaço que se ordenava.

Quanto a esta particular questão persiste no Brasil, aparentemen-
te suscitada por Sérgio Buarque de Holanda, a ideia de que os portu-
gueses não tinham competência para edificar cidades, o que os casos de 
Tomar (séc. XII), da Baixa Pombalina de Lisboa (séc. XVIII) e de Vila 
Real de Santo António (idem), três exemplos entre inúmeros outros 
passíveis de ser evocados (incluindo muitos brasileiros), desmentem, 
tornando evidente que tal assunção só pode resultar ou de ignorância, 
ou de má-fé (ou de ambas).

Com efeito, o rigor métrico subjacente aos planos dos núcleos 
urbanos18 permite confirmar a constância de alguns aspectos comuns a 
todas as fundações, a saber: 

1. Existência de uma retícula rigorosa em termos de geometria 
euclidiana, por vezes deformada na execução em consequência 
de factores externos (geomorfológicos, etc.); 

2. Existência de praças centrais (ou adros) organizadoras dos nú-
cleos urbanos; 

3. Utilização de uma modulação-base, que regra sistematicamen-
te os núcleos urbanos. 

É, com efeito, possível detectar uma tipologia, tendo por base a 
métrica das praças centrais dos núcleos urbanos. O estabelecimento de 
uma tal métrica fez-se a partir da medida de 500 palmos de comprimen-
to (107.8 metros), dimensão equivalente a múltiplos simples do palmo 
(0.2156 m):

1 - 1000 palmos x 0.2156 = 107.8 m x 2 (= 215.6 metros) 

Praças de cidades capitais: Terreiro do Paço e Rossio, em Lisboa; Praça 
Nova, de Goa; etc.

2 - 500 palmos x 0.2156 = 107.8 metros 

Praças de cidades de dimensão média: Desterro (depois de 1747); La-
guna; Porto Alegre (1772?)
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“Arte mariológica se 
tornou indispensável 

à compreensão da 
história cultural do 

Brasil.”

3 - 250 palmos x 0.2156 = 107.8 m : 2 (= 53.9 metros) 

Praças principais de pequenos núcleos urbanos (ou espaços se cundários 
de núcleos maiores): Sacramento, Uruguai (depois de 1680); Porto 
Covo; porventura, Conceição do Mato Dentro. São variantes deste der-
radeiro modelo as praças de Vila Real de Santo António (1774), das 
Amoreiras (Lisboa) e de Nova Goa-Pangim (1776), casos em que ao 
quadrado gerador com 53.9 metros, ou seja, aos 250 palmos de lado, 
se adicionaram duas medidas de 40 palmos (corres pondentes à largura 
das ruas), perfazendo um total de 330 palmos de lado, ou seja, de 71,1 
m entre fachadas19. 

Parece consensual a assunção de que a “arte mariológica se tornou 
indispensável à compreensão da história cultural do Brasil”. 

Sem embargo, de se acharem elencadas 112 diferentes invocações 
marianas no Brasil, a Imaculada Conceição é, apesar de tudo, a figura-
ção de Maria mais representativa do imaginário brasileiro e plenamente 
hegemónica durante a vigência do barroco20.

A primeira imagem de Nossa Senhora da Conceição que consta 
ter desembarcado no Brasil foi a que chegou na frota do 1º governador-
geral, Tomé de Sousa, que aportou à Baía a 29 de Março de 154921.

Doravante, a presença da Imaculada em território brasileiro tor-
nar-se-ia ostensiva na toponímia, na antroponímia, nas festividades, nas 
congregações e seminários, na literatura22, na parenética23, etc.

Franciscanos24 e Jesuítas25 quase se travaram de razões quanto à 
primazia da introdução do seu culto no Brasil. 

Apesar de rebaptizada como Nossa Senhora da Aparecida, mante-
ve, ainda assim, os dotes e a iconografia creditados à Imaculada, depois 
de uma pequena imagem sua ter sido encontrada por três pescadores no 
rio Paraíba do Sul, na reagião de Guaratinguetá (SP), em 1712.

Foi pacífica a sua aceitação enquanto padroeira do Brasil Imperial 
e Republicano.

Segundo o historiador Célio Macedo Alves, Minas Gerais foi cria-
do sob o signo da devoção a Nossa Senhora da Conceição, um dos 
denominados “santos bandeirantes”, introduzidos pelos sertanistas pau-
listas e reinóis, os quais disseminaram o seu culto, mediante a edificação 
de significativo número de capelas e igrejas consagradas à Imaculada26. 
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Quando entronizada no altar-
mor da matriz, a imagem da 
Senhora da Conceição fica 
envolta por resplendor em 
forma de amêndoa, raiado 
e acompanhado por nuvens 
espiraladas das quais saem três 
cabeças aladas de querubins e 
dois pequenos anjos, um de 
cada lado.
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s A imagem trazida de Itu por iniciativa de Gabriel 
Ponce de Leon († 29.9.1736) e entronizada na capelinha 
contemporânea da fundação do arraial de Conceição do 
Serro, quase se conforma integralmente à iconografia 
convencional da Imaculada: uma mulher jovem, de 
semblante sereno, cabelo longo e mãos postas, coroada 
com resplendor de 12 estrelas, vestindo túnica branca, 
véu dourado e manto esvoaçante (por acção do Divino 
Espírito Santo), azul pelo exterior e vermelho no interior.

Conserva-se em pé, sobre um globo encimado 
por castelos de nuvens e cabeças aladas de querubins. 
Uma serpente que abocanha uma maçã enrosca-se 
em torno desse globo que não aparece encimado pelo 
crescente (mais raramente um minguante) lunar, única 
incongruência quanto ao perfil iconográfico mais comum 
na imaginária de origem portuguesa27.

A interdição do estabelecimento de Ordens 
Religiosas em território mineiro tem servido de pretexto 
para sustentar o papel decisivo desempenhado pelas 
associações de leigos, irmandades, confrarias e ordens-
terceiras na implantação em Minas Gerais de uma 
religiosidade de cunho tão eminentemente popular28.

Reputo, no mínimo, de autista a opinião de Maria Beatriz Mello 
e Souza, para quem a relevância que o culto da Imaculada assumiu 
na colonização brasileira se ficou a dever ao valor que a classe social 
dominante atribuia à “pureza religiosa e étnica”!29

Uma vez que a Imaculada Conceição de Maria se tornou divisa 
da Restauração que pôs termo à monarquia dual que durante sesssenta 
anos (1580-1640) manteve Portugal sob o jugo espanhol, como, aliás, 
a própria autora reconhece30, não será mais consentâneo admitir que 
Gabriel Ponce de Leon e demais paulistas adoptaram esse símbolo para 
se demarcar do aro do poder dos Áustrias e demonstrar a sua adesão e 
vassalagem à Casa Real Portuguesa? 

Questão controversa e muito debatida tem sido a de apurar com 
rigor quando o culto da Imaculada foi introduzido em Portugal31.

Uma tradição erudita seiscentista apresenta o primeiro bispo da 
Lisboa reconquistada, o inglês D. Gilberto (1147-1166), como o pro-
motor da devoção, baseada na circunstância de a Imaculada já então 
andar consignada no calendário litúrgico de Salisbúria.
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Nenhum indício subsistiu, todavia, de tal suposta iniciativa. 

Frei Álvaro Pais, bispo de Silves e barómetro avisado das heterodoxias 
vigentes no Portugal do séc. XIII até inícios do seguinte, refere-se no De 
Planctu Ecclesiae32 ao erro da crença na Conceição Imaculada.

A definição comumente seguida sentenciava que Maria só fora 
purificada do pecado original depois de a alma ser infundida no corpo.

Com efeito, a cristandade achava-se ainda dominada pelas Sentenças 
de Pedro Lombardo e pelo Decreto Graciano, que fizeram escola a partir da 
Universidade de Paris, até à autêntica revolução inaugurada por João Duns 
Escoto, no período que medeou entre 1302 e 1307.

Refutando os argumentos dos discípulos de Santo Agostinho (S. Leão 
Magno, S. Fulgêncio, S. Beda, Alcuíno, etc.), estribados na universalidade 
do pecado original33, Escoto advogava que Maria fora preservada pelos 
méritos da Paixão de Cristo e, por isso, ela não fora “livre” da necessidade 
de contrair o pecado original, mas sim “livrada”; não fora “imune” da lei da 
transmissão do pecado original, mas sim “preservada imune”34.

Doravante, os teólogos e eruditos haviam de a crismar enquanto Nova 
Eva, assinalando a idoneidade do habitáculo de Maria para Cristo pela graça 
original35. 

A Imaculada Conceição, Protetora Restauração, ladeada por João Duns Escoto e D. João IV,  seus 
paladinos (gravura de Lucas Vosterman II, 1648)
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Sem embargo de constar que os conventos franciscanos de Portugal 
festejavam a Imaculada desde 1263, a primeira notícia indubitável a 
reportar-se-lhe no âmbito nacional remonta a 17 de Outubro de 1320, 
data em que o bispo de Coimbra, D. Raimundo, ordenou à sua igreja 
catedral promovesse uma festa em louvor dela, “em cada ano no oitavo 
dia do mês de Dezembro”36.

Seja como for, desde os seus alvores, a devoção à Imaculada 
Conceição de Maria logo andou vinculada na tradição portuguesa 
ao culto do Paracleto na forma de Império, exclusivo da lusitanidade, 
celebrando o advento de “uma nova terra e um novo céu”, caracterizada 
pela paz e confraternização universal sob o signo do Apocalipse (21, 1)37.

Nesse livro capital do Novo Testamento, lido pelos franciscanos 
observantes, ou espirituais, à luz da doutrina joaquimita da história, o 
sinal redentor é encarnado por “uma mulher vestida de Sol, tendo a 
Lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, 
justamente os atributos distintivos de Nossa Senhora da Conceição38.

Não é conhecido o teor exacto do documento pelo qual Dom 
João IV determinou, em 6 de Dezembro de 1644, que Nossa Senhora 
da Conceição fosse entronizada como padroeira de Portugal39.

É, portanto, compreensível a especulação que o acto tem 
motivado. Acrescendo ainda a circunstância de o monarca Restaurador 
lhe haver doado a coroa Real Portuguesa na sequência da sua aclamação, 
em 1 de Dezembro de 1640, inaugurando desse modo uma dinastia de 
Reis sem Coroa.

Que arcano maior da História pátria poderá ter suscitado tal 
procedimento, nomeadamente porque havia de lhe ser imputada uma 
maldição lançada pelo próprio D. João IV sobre os primogénitos 
(varonis) da dinastia que fundou?

Desde os primórdios do ducado de Bragança, em 1442, os seus 
titulares aspiraram a guindar-se de forma inequívoca, às superiores 
esferas do poder, autoproclamando-se detentores de um indefectível 
carisma providencial. Exemplos paradigmáticos do afirmado são, entre 
outros:

“A devoção à Imaculada 
Conceição de Maria 
logo andou vinculada 

na tradição portuguesa 
ao culto do Paracleto 
na forma de Império, 

exclusivo da lusitanidade, 
celebrando o advento 
de “uma nova terra 

e um novo céu”, 
caracterizada pela paz e 

confraternização universal 
sob o signo do Apocalipse.”
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Empresa privativa do 1º duque de Bragança, 
D. Afonso, no seu mausoléu, na cripta da 
Colegiada de Ourém
Foto: arquivo Manuel J. Gandra

Porta dos Nós de Vila Viçosa (1654)
Dom João IV procurou, na emulação de Alexandre, a legitimação dinástica conforme as duas lápides apostas na Porta dos Nós, 
atualmente incorporada no muro da Tapada na continuidade da cerca do convento dos Agostinhos de Vila Viçosa, oriunda das 
muralhas onde outrora funcionou como entrada da vila. Nas duas epígrafes colocadas lateralmente às esferas armilares, lê-se:  “Haec 
est fatalis / Nodorum Porta / Joannes / ME NODO HESPERIAR / Liberat Ense Potens / ANNO 1654” (Esta é a fatal Porta dos Nós. 
João  com o poder da espada livra-me do nó da Espanha, ano 1654); “Solvit Alexander / NODUM UT REX IM / Peret ORBI / Rex 
Meus ut Regis / Sceptra Latentis Agat” (Desfaz Alexandre um nó para imperar como rei na redondeza da Terra. Rei meu desata-o 
para empunhar os ceptros do Rei encoberto)
Fotos: Arquivo de Manuel J. Gandra

1. a empresa privativa do 1º duque, D. Afonso: dois guindastes 
afrontados sustentando no ar uma filactéria, na qual se lêem as letras 
NEIS, abreviatura do mote Neminis = Ninguém [mais alto]:

2. o mote implícito nas emblemáticas Portas dos Nós, em Vila 
Viçosa e Évora: Depois de Vós, Nós:
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O Ducado de Bragança desde os seus primórdios até 1640 - Cronologia breve

1442
Criação do Ducado de Bragança pelo regente Infante D. Pedro. O 1º Duque D. Afonso (1377-1461), filho natural de D. 
João I e de Inês Pires, casou em primeiras núpcias (1401) com D. Beatriz, filha de D. Nuno Álvares Pereira.

1461
2º Duque D. Fernando I (1403-1478).

1478
3º Duque D. Fernando II (1430-1483). Foi executado, em Évora, por ordem de D. João II.

1496
Restauração do Ducado por D. Manuel I. 4º Duque D. Jaime (1479-1532), declarado herdeiro presuntivo da coroa.

1502
Casamento de D. Jaime com D. Leonor de Gusmão, filha do 3º Duque de Medina Sidónia.

1520
Segundo casamento de D. Jaime com D. Joana de Mendonça.

1532
5º Duque D. Teodósio I (1505?-1563).

1542
Casamento de D. Teodósio com D. Isabel de Lencastre.

1563
6º Duque D. João I (1543-1583). Casamento com D. Catarina.

1583
7º Duque D. Teodósio II (1568-1630). Cativo em Alcácer Quibir, foi libertado em 1579, mas conservado fora de Portugal 
por ordem de Filipe II até à aclamação deste nas Cortes de Tomar (1580).

1603
Casamento de D. Teodósio II com D. Ana de Vellasco, filha do Duque de Frias, sétimo condestável de Castela.

1630
8º Duque D. João II (1604-1656), aclamado com o título de D. João IV em 1º de dezembro de 1640.

1633
Casamento de D. João II com D. Luísa de Gusmão (1613-1666), primogênita do 8º Duque de Medina Sidónia, D. Juan 
Manuel Perez de Guzman e de D. Joana de Sandoval.
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Porém, um episódio protagonizado pelo Infante Dom Duarte, 
irmão do duque Dom João II, futuro Dom João IV, ocorrido no 
convento de Cristo, em Tomar, tornar-se-ia a confissão iniludível das 
aspirações providencialistas da Casa de Bragança. Cita-o uma crónica 
conventual composta por Frei Bernardo da Costa.

Após considerar que a igreja manuelina de Tomar, toda ela, está 
lavrada com particular ideia, o cronista remata:

“[...] No ínfimo desta fábrica [janela da Casa 
do Capítulo, aliás Sacristia] está uma estátua 
[...]. A estátua [busto suspenso das raízes 
de uma árvore seca que, uma vez florescida, 
havia de tornar-se, consoante crença muito 
difundida, ceptro do Império Universal40] 
querem dizer que é representação da Real Casa 
de Bragança. Sucedeu quando veio tomar o há-
bito [...] o Infante Dom Duarte ao passar pelo 
sítio desta Janela e demorando-se a vê-la um 
dos freires que o cortejavam lhe disse como intro-
metido e com pouca reflexão o pensamento que 
dissemos da ideia que se faz daquela fábrica. Se 
é assim, senhor, muito seco está aquele tronco 
para as esperanças pelo que representa ao que 
logo respondeu o Senhor Dom Duarte: Não está tão seco que não possa rever-
decer e brotar com mais força”41.

O aludido carisma alcançaria o seu clímax em 1 de Dezembro de 
1640, quando o monarca Restaurador, depois de vencida a repugnância 
em aceitar “o árduo negócio” que a sua aclamação representaria, admi-
tiu, finalmente, assumi-lo.

Foi então tido por alguns como o “Remédio da Lusitânia”, o Leão 
Encoberto saído do bosque, consoante 4 Esdras, porém, por outros, ape-
nas (não desmerecendo) como um mero Baptista, regente até ao regres-
so de Dom Sebastião (conforme o chanceler-mor Fernão Cabral havia 
de afirmar no dia do juramento do monarca).

Com efeito, conta Gregório de Almeida na sua Restauração de 
Portugal Prodigiosa que, no dia da aclamação de Dom João IV, o chance-
ler-mor, Fernão Cabral, teria declarado 

Foto: arquivo Manuel J. Gandra
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Milagre de Ourique de D. João IV, i. e., D. João IV orante perante Cristo 
Crucificado, pelo gravador inglês Thomas Dudley (ca. 1634-1700), com 
a subsc.: D. Ant. Ard. Spin. D. D. / T.D.F.
Estampa que ocorre no Cordel Triplicado de Amor a Christo Jesu 
Sacramentado, ao Encuberto de Portugal nacido, a seu Reyno restaurado, 
lançado em tres livros de sermoens […] (Lisboa, António Craesbeeck de 
Melo, 1680), raríssima coletânea (por haver sido proibida por Edital 
da Mesa Censória, de 06 de março de 1775) da parenética de António 
Ardizone Spinola (1609-1697), célebre teatino napolitano. Trata-se de 
uma óbvia associação (muito propalada pela parenética coeva do autor) 
entre o papel providencial do duque de Bragança e a sua sobrenatural 
legitimação ocorrida no decurso de uma procissão pelas ruas de Lisboa, 
na manhã de 1º de dezembro de 1640, durante a qual o braço direito de 
um Cristo crucificado se desprendera da cruz: como que a recordar “que 
este reino era obra de suas mãos” (João Pinto Ribeiro). Dom João IV 
voltado três quartos para a direita, olhando para o alto, é abençoado por 
Cristo na cruz. Inferiormente, a inscrição: “IOANNES IV. / Alphonso 
I. Regi / in decima sexta generatione attenuata / promissus, / felici 
Procerum acclamatione / Portugaliae Imperio / restitutus / anno 1640. / 
quaterno encomio celebratur”. O episódio acha-se também iconografado 
em um painel azulejar do jardim do Palácio dos condes de Almada, atual 
Palácio da Independência (Lisboa) 
Foto: arquivo Manuel J. Gandra

“para alguns presentes que o devia fazer Sua Ma-
jestade com cláusula: até à vinda de El-Rei Dom 
Sebastião. Todos festejaram o dito. Depois o re-
feriu o monteiro-mor a El-Rei, estando à missa, 
e Sua Majestade lhe fez muita festa, dizendo que 
não era necessário explicar esta condição, porque 
claro estava que, em ele vindo, lhe largaria tudo, de 
boa vontade, justificando-se: «Porque eu não sou 
tirano que lhe tome o Reino que é seu [...]”, não 
sem acrescentar: “pedindo-lhe perdão do mal que 
o tinha governado”42. 

O duque de Bragança considerava, de facto, 
improvável a morte de D. Sebastião, em Alcácer 
Quibir, e mantinha intacta a expectativa do seu 
regresso para reassumir o trono de Portugal que 
por direito pertencia ao Desejado43, não obstante 
os dois anos de usurpação ilegítima do Cardeal D. 
Henrique e os sessenta da intrusão dos Filipes44.

Isso mesmo demonstrou por ocasião da 
entrada de Filipe II, em Portugal. A galeota em 
que o foi esperar “toda era ornada de misteriosos 
enigmas”: 

“No mastro principal se via gravado esta epígrafe 
Secretum meum Mihi [O meu segredo é meu]. Nos 
remos se lia escrito este lema Manus Domini non 
est abreviata [O poder de Deus não se esgota]. Na 
proa se viam várias figuras: a primeira de um ho-
mem saindo do Mar e de um Anjo que lhe cingia 
na cabeça uma Coroa a que servia de alma uma 
inscrição tirada de [4] Esdras, Virum quem vidisti 
ascendentem de Corde Maris [O homem que viste 
ascender do coração do mar]; a segunda era a de 
Jonas saindo do ventre da Baleia com esta letra, 
Non est Mortuus [Não está morto]; a terceira era de 
Andrómeda restituída ao seu reino por seu paren-
te Perseu com estas palavras Restituetur in tempore 
[Restituído a tempo]. Enfim, toda a galeota vinha 
cheia de Misteriosos Emblemas que inculcavam 
muito bem a certeza que a Casa de Bragança tinha 
de que o Rei D. Sebastião não era morto e havia 
[de] ser restituído ao seu Reino”.
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Não escasseavam, aliás, as testemunhas credíveis que asseveravam 
ter reconhecido Dom Sebastião disfarçado no Reino, após Alcácer 
Quibir. 

Um episódio autêntico, narrado pelos frades da Ordem de Cristo, 
segundo os quais o Peregrino de Tomar recebido no seu convento, em 
1632, outro não seria senão o próprio D. Sebastião, é mesmo capaz 
de constituir um argumento em prol da necessidade de reavaliação de 
um imbróglio histórico longe de se achar condigna e satisfatoriamente 
encerrado:

“[...]. Tinha [...] o cabelo que mostrava haver sido louro, faces vermelhas 
e bem disposto, só em um cavalo castanho-escuro. Foi pousar na 
estalagem de Francisco Lourenço, era pela manhã e já não achou missa; 
pôs-se logo a rezar, visitou o convento e nele ao Superior Frei Roque 
de Soveral a quem mostrou trazer o Bentinho da Ordem de Cristo, 
de que era cavaleiro, e lhe deu dois registos, um de Cristo com a Cruz 
às Costas, para que o desse ao D. Prior Frei Custódio Falcão como 
visse que era fora. O outro de Santa Helena com a Cruz, para ele Frei 
Roque e ambos muito bem iluminados e em pergaminho respançado; 
e lhe disse sempre por muitas vezes o encomendasse a Deus e esta era 
a resposta que dava quando lhe perguntava Frei Roque quem ele era. E 
lhe respondeu que como era da Ordem de Cristo, não quisera passar por 
ali, sem dar obediência a seus Prelados. Pediu-lhe Frei Roque ficasse lá 
no Convento e nunca o pôde acabar com ele. Falava pouco e nunca deu 
mercê, nem paternidade a pessoa alguma. Ali se confessou com o Padre 
Frei  Manuel de Aveiro e ouviu a missa, isto no dia seguinte quarta-feira 
a que lhe disse o Padre Frei Matias de Aguiar, e lhe deu comunhão; e 
afirmou este Padre que aquele era El-Rei D. Sebastião porque o Padre 
era muito velho e o havia muito bem visto, quando El-Rei era moço. 
Foi-se logo para a estalagem e nela ajustou contas, pagando o que devia, 
e se partiu e foi jantar naquela quarta-feira [...], duas léguas de Tomar 
[...]. Dali... onde havia dois para três meses andava um navio ao pairo 
e ali se ajuntaram onze homens a cavalo, que com ele e com os cavalos 
se embarcaram no dito navio e não se soube mais deles. Disse o Padre 
Frei Roque de Soveral, que vinha de Jerusalém e lhe mostrou em um 
braço, um sinal que lá costumam por aos peregrinos [...], o tal peregrino 
dera em Tomar algumas esmolas e que se parecia tanto com o Padre 
Frei Pedro Ramalho, Religioso muito velho da Ordem de Cristo, que se 
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“Dom João IV foi a tal 
respeito peremptório, 
confessando a muitas 
pessoas que ele vira, 

com seus próprios olhos, 
D. Sebastião em Vila 
Viçosa, no dia 06 de 

agosto do ano de 1626, 
pelas três horas 

da tarde.”

dizia, é Frei Pedro com barbas e pelo Frade diziam, era o peregrino com 
elas; e ambos se pareciam muito com os retratos que há de El-Rei D. 
Sebastião em velho [...]”45.

Porém, até Dom João IV foi a tal respeito peremptório, 
confessando a muitas pessoas que ele vira, com seus próprios olhos, 
D. Sebastião em Vila Viçosa, no dia 6 de Agosto do ano de 1626, 
pelas três horas da tarde. Seu pai, Dom Teodósio, preparava-se para se 
deslocar à Tapada quando lhe deram o recado de que lhe queria falar 
um forasteiro de aspecto venerando (Dom Sebastião contaria então 
72 anos). Mandando-o entrar para a Casa do Docel, o 7.º duque de 
Bragança convidara todos os presentes a deixarem-nos a sós. Então o 
futuro monarca Restaurador, espreitando pelo buraco da fechadura, viu 
o visitante sentado numa cadeira e o duque, seu pai, de joelhos, falando 
com ele. Terminada a dilatada entrevista, e partindo, o forasteiro sairia 
sem se voltar para trás, nem fazer qualquer vénia…

 Tratar-se-ia, porventura, do mesmo desconhecido que se 
encontrou com D. João uma noite, em Vila Viçosa, e cuja visita terá 
anulado definitivamente a resistência à aclamação que os conjurados lhe 
destinavam, consentindo nela. De tal graduação seria o visitante que o 
duque de Bragança o conduziu para a Casa do Docel e “debaixo dele lhe 
dera assento e que depois o viera acompanhar até o fim da escada, onde 
o dito homem lhe dissera: ora basta, basta até aqui!” 

Em suma: o duque de Bragança, que não se revia detentor dos 
sinais apontados pelas profecias, jamais parece ter-se creditado, nem 
como a 16ª geração atenuada46 de Afonso Henriques, nem como 
o Capitão e Supremo Imperador alegado por elas47, apenas aceitou 
ser aclamado (consoante ditava a tradição nacional), na condição de 
Libertador dos portugueses do seu cativeiro, suposto exórdio ou acto 
precursor do regresso de D. Sebastião e prelúdio da ventura que o seu 
advento representaria para Portugal48. 

Para promover tal advento maravilhoso, ou, mais provavelmente, 
para sagrar a morte do Desejado (c. 1646)49, e face ao exposto, tornam-
se compreensíveis os motivos pelos quais D. João IV abdicaria em favor 
de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa!

Assumindo-se, doravante, como um mero regente de Portugal, 
inaugurou o Interregno identitário nacional (que interrompeu Portugal), 
prognosticado em Ourique50, do qual a nação portuguesa tarda em 
desgarrar. 
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A maldição dos Bragança 

A Maldição de D. João IV que se abateu sobre os primogênitos masculinos da Dinastia, 
fundada em 1º de dezembro de 1640, e, notadamente, sobre os primogênitos da Monarquia 
Constitucional.

D. Afonso VI (1643-1675) - 6º na ordem de sucessão

D. Pedro II (1646-1709) - Irmão do anterior, 7º na ordem de sucessão

D. João V (1686-1750) - 3º na ordem de sucessão

D. José I (1714-1777) - 3º na ordem de sucessão

D. Maria Francisca (1734–1816) - Primogênita

D. João VI (1767-1826) - 4º na ordem de sucessão

D. Pedro IV (1798-1834) - 4º na ordem de sucessão

D. Miguel (1802-1866) - Irmão do anterior, 7º na ordem de sucessão

D. Maria da Glória (1819-1853) - Primogênita

D. Pedro V (1837-1861) - Primogênito, falecido prematuramente em consequência da peste

D. Luís I (1838-1889) - Irmão do anterior, 2º na ordem de sucessão

D. Carlos I (1863-1908) - Primogênito, assassinado

D. Manuel II (1889-1932) - 3º na ordem de sucessão

Com efeito, D. João IV lançou um anátema ou maldição sobre os 
herdeiros e sucessores daqueles, incluso monarcas, que violassem o compro-
misso de vassalagem51.

Se dúvidas subsistirem, atente-se nos termos inequívocos que con-
substanciam o denominado Juramento da Imaculada Conceição da Virgem 
Nossa Senhora, celebrado no Domingo de Ramos, 25 de Março de 1646 
(neste ano coincidente com a festa da Anunciação), cerca das três horas da 
tarde, num autêntico Parlamento expressamente reunido para o efeito na 
Capela Real, do Paço de Lisboa, no qual participaram e ao qual ficaram 
indissoluvelmente vinculados (decerto, até aos nossos dias!) os três Estados 
da Nação.
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Os 4 Reis sem Coroa da dinastia Bragantina na galeria dos Reis da Quinta da Regaleira
Atento à mensagem implícita no ato de abdicação joanino, o carioca António Augusto Carvalho Monteiro dar-lhe-ia corpo na denominada 
Galeria dos Reis que se observa na Sala do Bilhar da mansão. Aí, além de 4 rainhas (Santa Isabel, D. Inês de Castro, D. Filipa de Lencastre e D. 
Luísa de Gusmão), são figurados 16 (!) monarcas (acham-se ausentes o Cardeal D. Henrique, bem como os Filipes, reis, ilegítimo o primeiro, 
e intrusos os espanhóis), o derradeiro dos quais, D. Sebastião (ostentando Coroa Imperial), encerra o ciclo monárquico português. Os quatro 
Braganças que lhe sucedem (D. João IV, D. Afonso VI, D. Pedro II e D. João V), destituídos de Coroa, não passaram, por conseguinte, de 
regentes do Reino. O programa delineado por Carvalho Monteiro e Luigi Manini e concretizado pelo pintor Baeta Dias revela a perenidade do 
tema ainda nas primeiras décadas do século XX, apresentando paralelismos com outras galerias régias, caso, por exemplo, da dos Jardins do antigo 
Paço Episcopal de Castelo Branco
Foto: arquivo Manuel J. Gandra

“D. João IV lançou um 
anátema ou maldição 

sobre os herdeiros e 
sucessores daqueles, 

incluindo monarcas, que 
violassem o compromisso 

de vassalagem.” 

A Capela Real seria para o efeito preparada consentaneamente 
com o protocolo adoptado, claramente distinto do estipulado quando 
da reunião de Cortes, conforme se infere do teor do seguinte pródromo 
para o Juramento da Imaculada (Provisão de 25 de Março de 1646):

“Estarão os altares de branco, ornados na melhor forma que possa 
ser, e o tabuleiro do Altar-mor, degraus e pavimento, onde está a cortina 
de S. Majestade, que Deus guarde, até as grades, estará alcatifado e 
posta a cortina de Sua Majestade em seu lugar, aberta pelas três partes, 
com cadeiras e sitial na forma costumada para el-rei nosso Senhor, e 
Príncipe, e se porá o banco dos Prelados em seu lugar, e as cadeiras dos 
Marqueses, e banco dos Condes, junto à porta da grade, direito abaixo, 
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e logo afastado, se houver lugar, e quando não, por detrás do banco 
dos Condes se porão, sem espaldeira, os que forem necessários para se 
sentarem os 30 eleitos do estado da Nobreza, que não forem títulos, e 
da outra parte da Epístola se irão pondo os bancos em que se hão-de 
sentar os Definidores do estado dos Povos. Mas uns e outros ficarão de 
maneira que fique lugar largo de se poder passar não só decentemente, 
mas com distância considerável, e não bastando o primeiro banco, se 
porão os bancos necessários, uns atrás dos outros. Serão chamados para 
este acto os 30 eleitos da Nobreza e os Definidores dos Povos, que aqui 
se acharem e os Prelados, e as mais pessoas do estado da Nobreza, e 
povos, que têm voto em Cortes. Não terão assento, nem jurarão neste 
dia, por que o poder de todos será transferido nos Definidores, e eles 
sós, passado o 1º dia até o fim, continuam as Cortes. Mas se os Títulos, 
ainda que sejam definidores, quiserem vir ao mesmo Acto, dar-se-lhe-á 
o seu lugar, mas não irão jurar.

Uma das portas da Capela estará fechada, e a outra assistirá o 
Porteiro-mor, fazendo o seu ofício da maneira que o faz no dia da 
proposição das Cortes, e os reis de armas irão levando aos lugares as 
pessoas, que vierem como costumam no dia referido. Não entrarão na 
Capela mais pessoas, que as nela têm lugar, para esta Acto, e alguns 
fidalgos e pessoas de respeito. Mas estes não sendo títulos, estarão em 
pé, e em parte onde não possam causar perturbação.

Estando tudo preparado na forma referida, virão Sua Majestade 
e Sua Alteza, vestidos de gala, e acompanhados sómente dos Oficiais 
da Casa e Reis de armas, Arautos, e Passavantes, e os Porteiros da 
Cana, com maças de prata, que o acompanharão no dia da proposição 
das Cortes. E entrando na igreja, tocarão so Menestréis, a que se há-de 
mandar recado, e sentados Sua Majestade e Sua Alteza nos seus lugares, 
se porão nos seus, que será junto da gradinha em fileira, o Porteiro-
mor e Reposteiro-mor, Vedor e Mestre-Sala, eos reis de Armas e 
Porteiros da Maça se porão no meio do vão que fica entre o banco dos 
Condes e o dos Definidores dos Povos, e os dois Escrivãos da Câmara, 
que são notários destas Cortes, hão-de estar junto do último degrau 
do altar, encostado à parede, e o outro no mesmo lugar da outra parte, 
e o Secretário junto ao canto da cortina de Sua Majestade da parte de 
baixo, e o Guarda-mor, e Sumilher nos lugares que lhes tocam, e os 
Moços fidalgos que se nomearem. E não hão-de estar mais pessoas da 
gradinha para dentro.
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Virá logo o Reposteiro-mor e porá junto ao último degrau do 
altar (mas no pavimento e debaixo) uma cadeira rasa coberta, com um 
pano de brocado, e com uma almofada em cima e duas mais do mesmo 
aos pés para Sua Majestade e Sua Alteza porem os joelhos. E logo virá 
o bispo Capelão-mor pôr em cima da Cadeira, em Almofada, um missal 
aberto com uma cruz nele. E o Secretário irá para junto ao canto da 
cadeira que fica para a parte da Epístola, e lerá em voz alta a provisão 
de Sua Majestade, acompanhado dos Oficiais que o trouxeram, sem os 
Reis de Armas, que hão-de ficar em seus lugares. E em companhia de 
Sua Alteza se irão pôr de joelhos junto ao Missal. E logo, para serem 
presentes a este Acto, se levantarão de seus lugares os três Prelados mais 
antigos, e se porão de joelhos, junto à parte donde estiver Sua Majestade, 
ficando o mais antigo no meio dos três.

Logo porá Sua Majestade as mãos sobre o Missal, e Cruz, e o 
Secretário irá dizendo a forma do juramento, que Sua Majestade irá 
repetindo em voz que bem o entendam os Prelados, Secretário, e 
Notários que assistem. Feito o dito juramento por Sua Majestade, fará 
Sua Alteza na mesma forma. E feito isto se tornarão a seus lugares. E 
desde que Sua Majestade se levantar até que se torne a sentar, estarão 
todos em pé. E logo virá o Reposteiro-mor afastar a cadeira para baixo, 
e ficará no meio do pavimento defronte do altar, e da cortina de Sua 
Majestade. E o Capelão-mor mudará o Missal e Cruz. E então, posto o 
Secretário de joelhos, à ilharga da Cadeira que fica à parte da Epístola, 
virão jurar os eleitos do Estado da Nobreza, começando os Títulos por 
suas antiguidades, e lhe irá lendo a forma o Secretário. E acabado de 
jurar o Estado da Nobreza, irá fazer o mesmo o Estado dos Povos, cada 
um no lugar que lhe toca, e logo os Prelados por suas antiguidades. 
E, enquanto durarem os juramentos, tirando o de Sua Majestade, se 
poderão cantar algumas cançonetas da conceição de Nossa Senhora. E 
acabado de todo o juramento, se cantará um Te Deum laudamus, no fim 
do qual se recolherá Sua Majestade, acompanhado das mesmas pessoas 
com que foi. E de tudo farão auto os Escrivães da Câmara, Notários das 
Cortes, com as declarações e circunstâncias costumadas em semelhantes 
actos”52 
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Juramento da Imaculada

“Dom João, por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves 
de Aquém e de Além-mar em África, Senhor da Guiné e da Conquista, 
Nave gação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, etc. Faço 
saber aos que esta minha provisão virem que sendo eu ora ora [sic] 
restituído por mercê muito particular de Deus Nosso Senhor à coroa 
destes meus reinos e senhorios de Portugal, considerando que o Senhor 
Rei Dom Afonso Henriques meu, progenitor e primeiro Rei deste 
reino, sendo acla mado e levantado por Rei, em reconhecimento desta 
grande mercê, de consentimento de seus vassalos, tomou por especial 
advogada sua a Virgem Mãe de Deus e Senhora nossa, e debaixo de 
sua sagrada protecção e amparo lhe ofereceu a todos seus sucessores, 
reino e vassalos com particular tributo, em sinal de feudo e vassalagem, 
desejando eu imitar seu santo zelo e a singular piedade dos senhores 
reis meus predecessores, reconhecendo ainda em mim avantajadas e 
contínuas mercês e benefícios da liberal e poderosa mão de Deus nosso 
senhor por intercessão da Virgem nossa Senhora da Conceição.

Estando ora junto em Cortes com os Três Esta dos do reino 
lhes fiz propor a obrigação que tínhamos de renovar e conti nuar esta 
promessa e venerar com muito particular afecto e solenidade a festa de 
sua Imaculada Conceição e nelas com parecer de todos assentámos de 
tomar por padroeira de nossos reinos e senhorios a santíssima Virgem 
nossa senhora da Conceição, na forma dos breves do Santo Padre Urbano 
oitavo, obrigando-me haver confirmação da Santa Sé apostólica.

Medalha da Imaculada Conceição, Padroeira de Portugal (Regni Tutelaris) António Routier (1648), 
módulo 41 mm
Foto: arquivo Manuel J. Gandra
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E lhe ofe reço de novo em meu nome e do príncipe Dom 
Teodósio, meu sobre todos muito amado e prezado filho, e de todos 
meus descendentes, sucessores, Reinos, senhorios e vassalos, a sua santa 
casa da Conceição, sita em Vila Viçosa, por ser a primeira que houve em 
Espanha desta invocação, cinquenta cruzados de ouro em cada um ano 
em sinal de tributo e vassalagem.

E da mesma maneira prometemos e juramos com o príncipe e 
estados de con fessar e defender sempre, [a]té dar a vida, sendo necessário, 
que a Virgem Senhora Mãe de Deus foi concebida sem pecado or[i]
ginal, tendo respeito a que a santa madre Igreja de Roma, a quem somos 
obrigados seguir e obedecer, celebrar com particular ofício e festa sua 
santíssima e Imaculada Conceição, salvando porém este juramento, no 
caso em que a mesma santa Igreja resolva o contrário.

Esperando com grande confiança na infinita mise ricórdia de Deus 
nosso Senhor que por meio desta Senhora, padroeira e pro tectora de 
nossos reinos e senhorios, de quem por honra nossa nos confessamos 
e reconhecemos vassalos e tributários, nos ampare e defenda de nossos 
inimigos com grandes acrescentamentos destes reinos para glória 
de Cristo nosso Deus, exaltação de nossa santa fé Católica Romana, 
conversão das gentes e redução dos hereges. 

E, se alguma pessoa intentar causa alguma con tra esta nossa 
promessa, juramento e vassalagem, por este mesmo efeito, sendo 
vassalo, o havemos por não natural e queremos que seja logo lançado 
fora do Reino, e se for Rei, o que Deus não permita, haja a sua e nossa 
maldição e não se conte entre nossos descendentes, esperando que pelo 
mesmo Deus, que nos deu o reino e subia a dignidade real, seja dela 
abatido e despojado.

E para que em todo o tempo haja certeza desta nossa eleição, 
promessa e juramento, firmada, estabelecida em cortes, mandamos 
fazer dela três autos públicos, um que será logo levado à corte de 
Roma para se expedir a confirmação da Santa Sé apostólica e outros 
dois que juntos à dita confirma ção e esta minha provisão se guardem 
no Cartório da casa de nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e 
na nossa Torre do Tombo. Dada, nesta nossa cidade de Lisboa, aos 
25 dias do mês de Março. Luís Teixeira de Carvalho a fez, ano do 
nascimento de nosso senhor Jesus Cristo de 1646. Pero Vieira da Silva 
a fez escrever. El-Rei”53.
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II

A Sacristia da igreja matriz de Conceição do Mato Dentro, dependência contígua 
à capela-mor, do lado do Evangelho (direita do altar, esquerda do observador para ele 
voltado), constitui um conjunto impar, formado por:

• um arcaz, ricamente entalhado e de grande dimensão;

• dois painéis parietais pintados a têmpera sobre madeira (inventariados como 
“painéis emblemáticos” pelo IPHAN!);

• cinco painéis emoldurados (Cristo no Horto das Oliveiras, Prisão de Cristo, 
Flagelação de Cristo, Coroação de Cristo e Encontro de Jesus com sua Mãe a 
caminho do Calvário);

• notadamente, pelo forro do tecto (Virtudes Teologais e Cinco Sentidos). 

O altar dedicado ao Senhor do Bonfim é o ponto de fuga do conjunto elaborado 
com a finalidade de exaltar a Paixão de Cristo, eventualmente integrado numa Via-Sacra, 
em conexão com algum cruzeiro outrora existente no adro, à semelhança do que suce-
dia em Setúbal (Portugal), onde se originou esta devoção de piedade popular, surgida 
em finais do século XVII e rapidamente disseminada por Portugal inteiro, com desta-
que para Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Bragança, Pinhel, Ansião, Chamusca, 
Portalegre, Lisboa, etc.

Ao Brasil chegou em 1745, entrando pela Baía, por iniciativa do capitão de mar
-e-guerra da marinha portuguesa Teodósio Rodrigues de Faria54. Difundiu-se a partir 
daí, chegando a Marechal Deodoro, S. João del-Rei, Pirenópolis, Conceição do Mato 
Dentro, etc.

A bênção do altar de Conceição, com sua imagem idêntica à cultuada em Setúbal, 
teve lugar no mês de Setembro de 1746, consoante comprova o documento seguinte:

“Diz o Padre Manuel de Amorim Coelho, vigário da matriz de Nossa Senhora 
da Conceição do Serro, que continuando-se a obra da dita Matriz, como se ajustou em 
presença de Vossa Excia. Está  já colocada a imagem do Senhor Crucificado na sacristia 
em um nicho com seu Altar, com decência para nele se poder dizer missa, do que e para 
maior veneração da dita imagem, deseja o Suplicante e mais povo que no dito Altar se 
diga missa e como pede especial licença para a V. Revma. Seja servido conceder a dita 
licença com faculdade para o poder benzer como foi servido conceder para benzer a 
nova igreja: porque de presente se acha o Revmo. Vigário da Vara de morada no Tiju-
co, em mais distancia que dantes, quatro e mais dias de viagem em tempo de águas à 
Matriz, que P. E. M. – Despacho:  Concedemos a licença que pede — Rio, 4 de março 
de 1746 — B. de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro, na forma do Ritual 
Romano e para constar passo esta. Conceição, 7 de Setembro de 1746 — O Vigário — 
Manuel de Amorim Coelho”55.
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Sacristia da matriz de Conceição do Mato Dentro e respectivo altar do Senhor do Bonfim. O retábulo apresenta pilastras retas, arco pleno, sanefa com lambuquins e 
tarja, colunas salomônicas fingidas. No camarim, Nossa Senhora e S. João Evangelista, no Monte Calvário.
Fotos: arquivo Manuel J. Gandra

Imagens do Senhor Jesus do Bonfim de Setúbal (Portugal) e de Salvador da Bahía
Fotos: arquivo Manuel J. Gandra



Frontal do altar do Senhor do Bonfim na sacristia da matriz de Conceição do Mato Dentro
No interior da cartela, lê-se inscrição inspirada em Filipenses, 2, 8: Christus factus est pro nobis / obediens usque ad mortem / mortem autem crucis [na Vulgata: 
Humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis] = Cristo feito para nós, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à 
morte, e morte na cruz. O texto em apreço (Exaltação da Santa Cruz) consta do gradual cantado em 5ª feira Santa, de Endoenças, ou Maior, memorando 
a Última Ceia, mas igualmente de uma peça musical, composta no século XIX por José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), e integrada na sua Musica 
Brasilica, sintomática da persistência da devoção. A missa do dia era solene, com lava-pés do qual participavam 13 pobres ou lavandos (porventura 
escravos). No Brasil, à noite, depois do Ofício das Trevas havia o costume de ser pregado o Sermão do Pretório, destinado a mover os fiéis à confissão dos 
seus pecados e à mortificação e penitência de acordo com a máxima “Somente os obedientes serão exaltados com Cristo”
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O arcaz da Sacristia com três dos painéis emoldurados sobre ele

Cristo no Horto das Oliveiras (à direita do retábulo do Senhor do 
Bonfim, esquerda do observador). Episódio que antecede o da 
prisão. Um anjo manifesta-se-lhe, apresentando-lhe o cálice da 
amargura (“Pai, afasta de mim este cálice, se for possível”)
Foto: arquivo Manuel J. Gandra

Prisão de Cristo (à esquerda do retábulo do Senhor do Bonfim, direita do observador)
Foto: arquivo Manuel J. Gandra
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Pintura parietal a têmpera, enquadrando o arcaz.
Fotos: arquivo Manuel J. Gandra

Flagelação de Jesus: painel emoldurado (2º quartel século XVIII)
Foto: arquivo Manuel J. Gandra

Jesus, o Servo sofredor: pintura parietal 
sobre o arcaz (“pintura emblemática”)
Isaías, 53, 8: Propter scelus populis mei 
/ percussi eum [na Vulgata: Propter 
scelera populi mei percussi eum] = Pela 
transgressão do meu povo foi ele atingido.
Foto: arquivo Manuel J. Gandra



Jesus a caminho do Calvário encontra a mãe, João e outra mulher: painel emoldurado (2º quartel século XVIII)



Coroação de espinhos por um legionário romano: painel emoldurado
(2º quartel século XVIII)
Foto: arquivo Manuel J. Gandra
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A Igreja lavoura de Deus: pintura parietal sobre o arcaz 
(“pintura emblemática”). 
Isaías, 5, 4: Quid est quod debui ul/tra facere vines mea / 
et non feci? [na Vulgata: Quid est quod debui ultra facere 
vineae meae et non feci ei?] = Que mais se podia fazer à 
minha vinha que eu não tenha feito? 
Foto: arquivo Manuel J. Gandra
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Nas 66 tábuas que integram a abóbada de berço que constitui 
o forro da Sacristia da matriz de Conceição do Mato Dentro acha-
se pintada uma teoria de oito alegorias emparelhadas (três Virtudes 
Teologais56 e os Cinco Sentidos), sobre uma varanda abalaustrada e florida 
que emoldura no sentido do comprimento dois dos lados da quadratura.

Vem a propósito esclarecer que alegoria é termo derivado do latim 
allegoria, por sua vez originado na palavra grega allêgoria (do verbo 
allêgorein, falar por imagens), composta por allos (outro) e agoreuein 
(falar aos outros na ágora, i. e., em público). 

O vocábulo designa a personificação de ideias abstractas ou 
representação metafórica delas por intermédio de figuras humanas, 
acompanhadas pelos atributos que as definem ou precisam o respectivo 
conteúdo. 

A antiguidade greco-latina cultivou o alegorismo com persistência. 
Diversas escolas (platónicos, cínicos, estóicos, etc.) e pensadores 
(Plutarco, Macróbio, Varrão, Prudêncio, Marciano Capella, etc.) adoptá-
lo-iam como método privilegiado na exegese. 

A oposição que o cristianismo nascente lhe moveu carece 
de originalidade, pois autores como Sextus Empiricus, Luciano 
e, mais sistematicamente, os epicuristas ou o judaísmo helenístico 
(nomeadamente Filon de Alexandria), já o haviam condenado ao 
confrontá-lo com o alegorismo bíblico. O alegorismo judeu pode, 
no entanto, ser tido como charneira, visto que nele se recapítula a 
exegese figurada dos mitos gregos e se prefiguram as reacções cristãs 
que Orígenes (séc. III) muito contribuirá para divulgar, até serem 
compendiadas no Pinax (Tábua de Cebes), na Consolação da Filosofia de 
Boécio, nas Etimologia de Isidoro de Sevilha, nas Allegoria in universam 
Sacram Scripturam de Rábano Mauro, na Glosa Ordinaria de Walafrid 
Strabo ou nas Catena, i. e., comentários selectos, tão ao gosto da Idade 
Média. 

No De Archa Noe57, é explanada a teoria medieval da expressão e da 
interpretação alegóricas. O seu autor, Hugo de São Victor, afirma que o 
significado literal é dado pelas palavras, as quais são estudadas quanto à 
forma pela Gramática e quanto ao sentido pela Dialéctica. O significado 
alegórico, esse é expresso pelas coisas que as palavras representam. 
Para se apreender o significado dessas coisas é indispensável estudá-las 
quanto à forma, considerando a sua dimensão (Aritmética e Geometria), 
a sua proporção (Música), o seu movimento (Astronomia) e quanto ao 
conteúdo ou natureza intrínseca, que é o objecto da Física. Em suma, 
o Trivium permite conhecer a estrutura das palavras, o Quadrivium e a 
Física permitem aceder ao seu sentido alegórico ou místico. 

“O forro da sacristia 
da matriz de 

Conceição do Mato 
Dentro acha-se 

pintada uma teoria 
de oito alegorias 

emparelhadas (três 
Virtudes Teologais e os 

Cinco Sentidos).”
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“A Fé e a Caridade, 
duas das alegorias das 
Virtudes Teologais da 
matriz de Conceição, 

mostram ter sido 
inspiradas por Cesare 

Ripa.”

Porém, uma fórmula mnemónica havia de ser consagrada como 
uma autêntica chave destinada a desvendar os quatro sentidos (histórico 
ou literal; cristológico, messiânico ou alegórico; moral ou espiritual; 
escatológico ou anagógico) da Sagrada Escritura. Foi seu autor Nicolau 
de Lira (séc. XIII-XIV): 

“Littera gesta docet 
Quod credas allegoria 
Moralis quod agas 
Quo tendas anagogia”. 

Um tal método de interpretação persistiria longamente na Penín-
sula Ibérica. A sua influência lançaria fundas raízes em Portugal, onde 
todos os mais significativos tópicos seriam glosados quase à exaustão. 

Rafael Bluteau distingue na Prosa simbólica, fundamento da ale-
goria (na qual a emblemática se inscreve), seis diferentes tipos de fi-
guras enigmáticas, a saber: letras, sílabas, palavras, corpos com letras e 
imagens de homens e mulheres. Entre os corpos com letra (emblemas) 
aponta aqueles que se haviam tornado paradigmáticos e comuns entre 
os literatos seus contemporâneos58. 

Cabe enfatizar, como expoentes do género, os incontáveis exem-
plos recrutados na parenética, muito embora a oratória sacra não se 
revele a sua única e exclusiva tributária.

A Fé e a Caridade, duas das alegorias das Virtudes Teologais da 
matriz de Conceição mostram ter sido inspiradas por Ripa.

O propósito de Cesare Ripa, pseudónimo de Giovanni Campa-
ni (1560-1625), foi estabelecer um percurso emblemático partindo das 
alegorias de Pierio Valeriano, Lilio Gregorio Giraldi, Natale Conti e 
Vincenzo Cartari. 

Herdeiro da tradição aristotélica e didáctica medieval, criou aqui-
lo que Jean Seznec definiu como uma autêntica “Bíblia dos Símbolos”59, 
o catálogo de figuras alegóricas mais utilizado pelos artistas dos séculos 
XVII e XVIII e a fonte prioritária na concepção de imagens alegóricas, 
desde a centúria de seiscentos até meados do século XX60.

O título que Ripa adoptou, Iconologia, é vocábulo de origem gre-
ga (eikôn, imagem, retrato, e logos, palavra, discurso, teoria), usado por 
Platão com o significado de linguagem figurada (eikonologia). 
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Em 1593, já como cultismo grego italianizado, ulteriormente 
retomado pelos sucessivos editores da obra, nomeadamente por Jean 
Baudoin (1636), Juan Bautista Boudard (1759), Cesare Orlandi (1764), 
etc., passou a ser sinónimo da arte de representar figuras alegóricas, com os 
respectivos atributos (faculdades da alma, virtudes, disposições psíquicas, 
artes e ciências), o conhecimento desses atributos e, por metonímia, o 
repertório de tais representações.

A edição princeps da sua Iconologia (Roma, Herdeiros de Giovanni 
Gigliotti, 1593) carecia de ilustrações, achando-se ordenada alfabeticamente 
e acompanhada pela respectiva justificação iconográfica, fontes (Vincenzo 
Cartari, Pierio Valeriano, etc.) e modelos estéticos. As inúmeras que se lhe 
seguiram, jamais prescindiram da ilustração visual das alegorias elencadas.

Ripa foi autor extremamente divulgado muito influente em Portugal, 
nos programas (meramente a título exemplificativo) da pintura, da 
escultura61, da azulejaria62, da ourivesaria, da Arte Efémera63, da gravura e 
da tipografia, do Teatro neo-latino jesuítico64, etc. 

Serve o belo, perfeitamente simétrico e bem elaborado conjunto de 
enquadramento à Verónica, ou Santa Face, achando-se em conexão semântica 
com quatro cartelas figurando instrumentos da Paixão de Cristo (Arma 
Christi) e demais iconografia alusiva ao mesmo tema, antes descrita.

Também neste caso se desconhece o autor, ou autores da obra. 

É, no entanto, notória a incongruência formal com a produção pictórica 
das autorias mais frequentemente conjecturadas (Silvestre de Almeida Lopes 
e Manuel da Costa Ataíde).

Justa é a apreciação de Rodrigo Mello Franco de Andrade, ao considerar 
a concepção do forro como “uma das mais encantadoras e delicadas pinturas 
do património de arte religiosa do país”.

Quanto aos Cinco Sentidos não é demais sublinhar que se trata de um 
dos tópicos predilectos do Barroco, em sintonia perfeita com o dogma e os 
ditames catequéticos forjados pelo concílio tridentino, segundo o qual os 
sentidos são a principal fonte do pecado:

“Pintou um Sábio uma consciência em figura de uma Cidade com 
cinco portas e cinco caminhos, que todos vinham, uniformemente, ajuntar-
se a uma estrada e em esta estrada estava sempre existente um Notário 
assentando os nomes dos que passavam, com todo o cuidado, sem que 

“Quanto aos Cinco 
Sentidos, não é demais 
sublinhar que se trata 

de um dos tópicos 
prediletos do Barroco 
em sintonia perfeita 

com o dogma e os 
ditames catequéticos 
forjados pelo concílio 
tridentino segundo o 
qual os sentidos são 
a principal fonte do 

pecado.”
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nenhum dos passageiros se pudesse esconder. Mais adiante estavam dois 
Juízes acompanhados de grande multidão de plebe, que governavam o baixo 
da Cidade e em lugar mais eminente se via um formoso Castelo em o qual 
presidia uma insigne Princesa de respectiva majestade com o seu ceptro na 
mão e coroada na cabeça. E ao seu lado tinha uma venerável Dama, que 
ainda que decrépita, nem por isso deixava de ser formosa aos olhos que não 
estavam cegos com as trevas do amor próprio, que com uma tocha na mão 
assistia alumiando àquela Majestade e em a outra tinha como um rojão com 
que a picava, no caso que não governasse conforme as suas disposições. […]. 
Esta Cidade, que figurou o Sábio, não é outra senão uma consciência ou alma 
racional que Deus ilustrou com a luz da razão. […]. É governada por cinco 
portas que são os cinco sentidos da Cidade humana, por onde a alma se sai a 
capacitar-se das coisas deste mundo para amar a Deus e não para o ofender 
[…]. Os caminhos que se vão ajuntar à estrada são os preceitos divinos 
contrários aos vícios e a estrada é a Lei de Deus por onde caminhamos para 
a Cidade de Jerusalém Celeste. […]. A multidão de povo são as boas obras 
e as más. Os dois Ministros um deles é o nosso Anjo Protector e outro 
é o demónio nosso Fiscal. […]. O Notário é a nossa própria consciência. 
A Princesa a nossa vontade. O ceptro a sujeição com que as potências se 
rendem ao seu império, como vassalos ao seu Rei. A Dama anciã é o lume da 
razão natural que a ilustra, para que se não aparte dos Divinos preceitos. O 
rojão é o remorso da consciência que desperta o pecador para que se aparte 
dos caminhos que o conduzem para a cidade de Babilónia”65.

Deste modo ganha sentido a ostensiva presença dos 
Cinco Sentidos nos santuários de Via Crucis, seja no escadó-
rio do Bom Jesus do Monte (Braga), seja nos sacromontes 
brasileiros, inspirados naquele, tais como os de  Congo-
nhas, Conceição e Santo António do Pirapetinga, para 
apenas citar os mais notáveis existentes em Minas Gerais. 

Os paralelismos são evidentes com alguma icono-
grafia contemporânea dos Cinco Sentidos, exposta no con-
vento de São Francisco de Salvador da Bahia, da autoria de 
Valentim de Almeida66.

No mais, o cotejo com os excertos transcritos de 
Cidade da Consciência do Padre Baltasar da Encarnação 
(Lisboa, 1752) auxiliará até na compreensão da ordem se-
quêncial de apresentação dos Cinco Sentidos ao observador, 
a saber: Ouvido, Vista, Cheiro, Gosto e Tacto.

Fo
to

: a
rq

ui
vo

 M
an

ue
l J

. G
an

dr
a



Verônica ou Santa Face
Foto: arquivo Manuel J. Gandra

Pintura do painel do forro da sacristia
Foto: arquivo Manuel J. Gandra

Forro da sacristia, onde se destaca a pintura de Verônica ou Santa Face
Foto: arquivo Manuel J. Gandra
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Esperança e Fé

Fé

Arma Christi: coroa de espinhos e três cravos
Fotos: arquivo Manuel J. Gandra

Princípio da salvação do homem (Trento, s. 6, c. 8). Dom de Deus, luz sobrenatural que esclarece o entendimento humano pelo qual o homem crê 
em tudo (todas as verdades) quanto foi revelado por Deus (e não fundado nos sentidos humanos).
“Virtude que Deus dá à criatura racional e pela qual ela consente plenamente e crê firmemente tudo quanto Deus tem revelado”.
A Fé viva é aquela que se anima de Caridade, a Fé morta aquela que não tem caridade, donde se infere que sem obras boas não existe santificação.
Preceitos para a realização de atos de Fé: Marcos, 16 e Hebreus, 11.
A Fé cristã funda-se nos seguintes motivos de credibilidade: 1. É o complemento das profecias; 2. Os milagres que atestam a verdade da Religião 
Cristã; 3. A qualidade dos que a pregaram; 4. A constância dos mártires; 5. A pureza e a santidade da doutrina de J. C.
É imperativo conhecerem-se os principais motivos da crença cristã, ou Artigos da Fé, expostos no Símbolo dos Apóstolos (Mistérios da Santíssima 
Trindade, da Encarnação do Verbo, da Redenção dos homens por J. C.) e nos Mandamentos de Deus, bem como o número dos Sacramentos, a 
sua natureza e seus efeitos, principalmente, os do Baptismo, da Eucaristia e da Penitência.
Pecados opostos à Fé: 1. Ignorância das coisas necessárias para a salvação; 2. Apostasia; 3. Heresia; 4. Impiedade, ou libertinagem; 5. O amor dos 
prazeres, dos sentidos e das coisas terrenas. 
Fotos: arquivo Manuel J. Gandra
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Funda a confiança de alcançar a vida eterna com a graça de Deus. Sem ela não seriam 
toleráveis os males da vida. 
“Aumenta-se a esperança quando se medita muitas vezes na bondade de Deus, no seu 
eterno amor; nos merecimentos do Sangue de J. C. e na virtude da sua intercessão 
junto a seu eterno Pai”. 
Preceitos para a realização de atos de Esperança fundam-se nos Salmos 4, 30, 56 e 61.
Pecados opostos à Esperança: 1. Desesperação (quando se creem impossíveis os meios 
para chegar à salvação); 2. Presunção (quando se julga possível o perdão dos pecados 
por Deus, sem penitência, ou se confia mais nas próprias forças do que na graça de 
Deus.
Foto: arquivo Manuel J. Gandra

Virtude pela qual a criatura racional ama a Deus por amor dele mesmo e se ama ela mesma e ao próximo por amor de Deus. 
Os actos de Caridade são necessários a todos os homens por uma necessidade de preceito, conforme o primeiro Mandamento, 
sendo obrigatório fazê-los muitas e repetidas vezes em todos os exercícios de Religião.
Fotos: arquivo Manuel J. Gandra

Esperança

Caridade
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Ouvido e Vista

Ouvido

Arma Christi: Escada, lança e esponja
Foto: arquivo Manuel J. Gandra

Tábua pintada, detectada durante o desmonte do forro da Sacristia, erroneamente atribuída ao “cômodo 
imediatamente oposto à sacristia” (que não consta que possuísse qualquer pintura no forro), por Adriano 
Ramos no Relatório do Grupo Oficina de Restauro (10 de março 2006). De resto, o mesmo Relatório identifica as 
alegorias do forro da Sacristia como “7 Virtudes”!
Foto: arquivo Manuel J. Gandra

“São os nossos ouvidos janelas abertas e parece-me que mais próprio lhes estava o nome de 
estradas, porquanto as janelas lá têm suas portas, ou fechaduras, com que se cerram a tempos. 
Porém, as estradas sempre estão prontas a toda a hora para os caminhantes passarem, sem 
que para isso haja porta, ou fechadura. E tanto estão prontas para o bom, como para o mau. 
[…]. Por esta causa nos persuade tanto o Texto Sagrado a guarda deste sentido com mais 
prontidão que os mais sentidos, por estar mais disposto ao perigo de ser invadida a Cidade 
da Consciência. E para evitar o perigo de que os inimigos por estas janelas nos roubem a 
preciosa jóia da alma e nos tirem a vida da graça, nos adverte o Profeta que a morte nos sobe 
por estas janelas. […] o homem prudente deve ser acautelado tanto no ver, como no ouvir, 
que não é menos preciosa a prudência no ouvir que no falar.” (Padre Baltasar da Encarnação, 
Ob. cit., p. 63-64).
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“Pôs Deus os olhos no mais alto da cabeça da criatura que é a Corte 

metrópole do corpo, para que desta altura alumiem e presidam a este 

mundo abreviado, como o Sol preside a todo o universo lá dessas 

Celestes alturas, como Monarca e Príncipe dos tempos. Aos olhos 

chamou Cristo […] lucernas [Mateus, 6, 22] porque não menos 

servem ao corpo suas luzes que as do Sol para o governo do mundo. 

[…]. Este sentido da vista, que é o principal e a porta mais estimável 

da Cidade humana, que por ela se comunica com a formosa máquina 

deste mundo e por ela apetece a vontade para as suas disposições, é a 

vista corporal do homem, que sendo aplicada pela razão natural que 

lhe comunica a luz com que deve conhecer o bem e o mal […] que 

são os caminhos que se vão ajuntar à estrada da lei de Deus para bem 

obrar” (Padre Baltasar da Encarnação, Ob. cit., p. 7-8).

Vista

Cheiro e Gosto

Arma Christi: coluna e galo
Fotos: arquivo Manuel J. Gandra

Foto: arquivo Manuel J. Gandra
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Cheiro

Cheiro - A figura feminina cheira uma flor 
 Xeirar [sic] - Azulejo de Valentim de Almeida (c. 1745-1750) do convento 
de S. Francisco, na Baía.
Fotos: arquivo Manuel J. Gandra

“[…] deu Deus ao homem o sentido do olfacto 

para que por esta parte pudesse a alma participar, 

quanto lhe fosse possível, dos cheirosos aromas 

que Deus criou no jardim do mundo […]. O uso 

deste sentido […] ainda que não seja parte essen-

cial do corpo humano, e circunstância […] sem a 

qual não posso viver […], contudo para o homem 

ser perfeito, carecendo deste sentido […] não seria 

homem perfeito […]. Até os Filósofos e Gentios 

repreendiam o demasiado uso, ou abuso, com que 

se usam dos cheirosos ambares e só pela lei da ra-

zão abominavam estes homens sábios os cheiro-

sos aromas para não se precipitarem em o vício da 

lascívia. […]. Ordinariamente se acha este vício 

em gente leviana e pouco amiga de Deus” (Padre 

Baltasar da Encarnação, Ob. cit., p. 124).

Gosto

Gostar - A figura feminina segura duas fatias de melância
Azulejo de Valentim de Almeida (c. 1745-1750) do convento de S. Francisco, 
na Baía
Fotos: arquivo Manuel J. Gandra

“[…] este sentido do gosto que é a quarta por-

ta por onde a alma se capacita para gostar das 

delícias deste Paraíso terrestre […]. Ao sentido 

do gosto pertence o julgar e distinguir entre a 

variedade dos sabores […]. Não aproveita co-

mer pouco se este pouco serve ao apetite do 

gosto na diversidade dos manjares, mais para 

regalo do paladar, que para remir a necessida-

de do corpo; não aproveita ao espírito o não 

comer nada, que isto é destemperança, como 

o ser glutão, porque são extremos opostos à 

conservação da vida” (Padre Baltasar da Encar-

nação, Ob. cit., p. 195 e 197). 
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Tato e Caridade

Arma Christi: martelo e turquês 
Fotos: arquivo Manuel J. Gandra

Tato

“O quinto sentido, ou quinta porta 

da Cidade da Consciência, de que é 

Princesa a vontade, é aquele a que 

chamam Tacto, e é o último dos sen-

tidos. Este é o Capitão General dos 

mais […]. Assim como o gosto é o juiz 

que julga dos sabores das coisas para 

que a vontade Princesa faça eleição do 

que mais lhe agrada, assim o sentido 

do tacto […] é o que preside e domina 

aos mais sentidos, porque sem o seu 

ministério pouco importaria ao senti-

do da vista as suas representações, ao 

ouvir pouco aproveitariam os cantos 

das sereias, porque são vozes que pas-

sam, e ao olfacto seria menos sensível 

o gosto pecaminoso. Mas o tacto, pelo 

domínio que tem sobre os mais senti-

dos, é o que mais destemido se arroja 

para destruir a Cidade da Consciência e roubar-lhe as preciosas jóias das virtudes que adornam a alma. […] ele é o que dispõe a 

vontade Princesa para a execução e com a suavidade e brandura a engana, como a nossos primeiros pais lá no Paraíso, a quem 

o toque do pomo tirou a vida da graça e precipitou todo o universo em tantas misérias […]” (Padre Baltasar da Encarnação, 

Ob. cit., p. 313-314).

Tato –  

Fotos: arquivo Manuel J. Gandra

Apalpar – Azulejo de 
Valentim de Almeida        
(c. 1745-1750) do convento 
de S. Francisco, na Baía
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A encerrar, duas derradeiras considerações

Não foi, nem será, o tombamento da matriz de Conceição do 
Mato Dentro, que  a salvaguardará de atentados à respectiva integridade 
seja ela material, ou imaterial…

A sua vocação, a bem dizer primordial, sem embargo do inequí-
voco estatuto de obra de arte total, permanecerá decerto, enquanto lugar 
privilegiado de recolhimento e oração, e de sintonia com o sagrado, em 
simultâneo com o carácter de instrumento condicionador e inibidor ao 
serviço de uma sofisticada, poderosa e eficaz máquina de propaganda e 
catequese, porventura não tão destruturada e virtual, como hodierna-
mente se crê.

Nunca será excessivo, com efeito, recordar que as Visitas Pastorais 
setecentistas e até oitocentistas advertiam os párocos constantemente 
quanto ao “[…] inveterado costume destas Minas de pecar […]”67. 

Eis porque, também aqui, se aplica o axioma:  na natureza, nada 
se cria, nada se perde, tudo se transforma!
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Notas do Capítulo

1 Tal circunstância deve-se, justamente, ao extravio do Livro de Receita e Despesa 
da Irmandade do Santíssimo, principal responsável pela Fábrica da matriz.

2 Cf. História de Conceição do Mato Dentro, Belo Horizonte, 1942.

3 A propósito da orientação ritual dos templos, as autoridades eclesiásticas 
estipulavam que “se procurará que a Capela maior se funde de maneira, que posto 
o Sacerdote no Altar, que com o rosto no Oriente, e não podendo ser, fique para 
o Meio-dia, mas nunca para o Norte, nem para o Ocidente” (cf. Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia, p. 688).

4 Cf. Jean Hani, Le Symbolisme du Temple Chrétien, Paris, 1978 (trad. portuguesa: 
O Simbolismo do Templo Cristão, Lisboa, 1998).

5 Alberto de Oliveira, Na outra banda de Portugal, Lisboa, 1919, p. 55.

6 O povoamento original ocorreu ao longo dos córregos Cuiabá e Vintém, 
junto das minas. Antes, a prospecção do ouro centrara-se na região central, onde 
surgiram Vila Rica, Sabará, Caeté, Nossa Senhora do Carmo (atual Mariana) e 
inúmeros outros arraiais.

7 Citado por Morais, Ob. cit., p. 44. 

8 Uma colecta realizada pelo Padre Manuel de Abreu, em 1706, entre os 
detentores de sesmarias na região, conseguiu angariar cerca de 200 oitavas de 
ouro para erigir a igreja, cujas obras terão sido encetadas após 1710. Em 1713, a 
sacristia e o altar-mor, já já se achariam concluídos.

9  De resto, em consonância com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 
documento pastoral e canónico promulgado em 1707 e que  vigorou até finais 
do século XIX, que recomendavam a implantação das igrejas, designadamente 
as matrizes, “[...] em sítio alto e lugar decente, livre da humidade, e desviando, 
quando for possível, de lugares imundos e sórdidos, e de casas particulares e de 
outras paredes, em distancia que possam andar as Procissões ao redor delas, e que 
se faça em tal proporção, que não somente seja capaz dos fregueses todos, mas 
ainda de mais gente de fora, quando concorrer às festas, e se edifique em lugar 
povoado, onde estiver o maior número de fregueses. (cf. Título XVII, 2011, p. 
687).

10 O mais remoto registo português conhecido relativo ao lançamento da Pedra 
Fundamental reporta-se ao lançamento da primeira pedra do templo românico 
de Santa Cruz de Coimbra, no dia 28 de Janeiro de 1131, na presença de Afonso 
Henriques, cavaleiros, Bispo D. Bernardo, muito povo e dos doze fundadores. 
Trata-se de uma circunstância frequentemente iconografada, designadamente em 
retábulos azulejares alusivos à fundação de mosteiros e igrejas. A colocação da Pedra 
Fundamental difere da cerimónia de sagração, a qual obedece a preceitos rituais 
distintos. São conhecidas, em Portugal, diversas inscrições alusivas à sagração de 
igrejas, a mais antiga das quais parece ser a que se encontrou em Santiago de Castelo 
de Neiva, da segunda metade do séc. IX ou, se estiver completa, precisamente do 
ano 862. É muito comum acharem-se moedas, medalhas comemorativas, caixas ou 
urnas-relicário (lipsanotecas), placas apotropaicas (Silves, Albufeira, etc., associadas 
às portas das alcáçovas), vasilhas com oferendas, ou sacrifícios propiciatórios (mina 
de Neves Corvo), etc., junto da Pedra Fundamental, ou em locais ritualmente 
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importantes, especialmente sob as portas. Afonso do Paço refere o achado no 
Castro de Vila Nova de S. Pedro (Azambuja) de um recipiente que relacionou 
com um ritual de fundação.

11 São conhecidas, em Portugal, diversas inscrições alusivas à sagração de igrejas, 
a mais antiga das quais parece ser a que se encontrou em Santiago de Castelo de 
Neiva, da segunda metade do séc. IX ou, se estiver completa, precisamente do 
ano 862. Em virtude de as obras de construção da igreja matriz de Conceição do 
Serro, encetadas cerca de 1714-1715, se terem prolongado durante praticamente 
uma centúria, a sagração do templo só se realizou no dia 6 de Novembro de 1811, 
quando a produção aurífera já entrara em declínio.

12 Os templos do cristianismo nascente eram edificados sobre o túmulo de um 
mártir, o qual, enquanto autêntico relicário, se transformava na primeira pedra 
dos fundamentos da igreja No que concerne a este particular, podia seguir-se um 
de dois rituais. Se a igreja restaurada ou reconstruída não possuía relíquias antes 
da restauração, nem tão pouco seria necessário aspergi-la com água benta, porque 
o cerimonial da dedicação de uma nova igreja, onde não havia deposição de uma 
relíquia, era unicamente constituído pela celebração solene da missa. Porém, no 
caso de existirem relíquias na igreja restaurada, então importava conduzi-las de 
novo, antes da celebração da missa.

13  Joaquim O. Bragança, A Carta do Papa Vigílio ao arcebispo Profuturo de Braga, 
in Actas do Congresso de Estudos da Comemoração do XIII Centenário da Morte de S. 
Frutuoso, t. 1, Bracara Augusta, v. 21 (Jan.-Dez. 1968), n. 47-50 [59-62], p. 79-
82. 

14 Cf. Manuel J. Gandra, Adro, in Portugal Sobrenatural, Lisboa, 2007, p. 82. 
Cristo afirmou por intermédio de S. João: “Eu sou a porta; se alguém entrar 
por mim, será salvo” (X, 9). Assim transfigurado, o portal de um templo foi 
consagrado como porta do Céu, via de acesso à hierofania, concretização da glória 
celeste e garante da segurança para os mortos que se abrigam em seu chão sagrado.

15 De acordo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, a demarcação 
do local para a construção de uma matriz, devia, em paralelo, contemplar também 
a demarcação dos adros e dos cemitérios.

16 Cf. Livro Quarto, Título III. Relativamente à tumulação, e de acordo com a 
crença segundo a qual o Juízo Final ocorreria de Oriente para Ocidente, foi prática 
corrente colocar o cadáver de molde a fitar o Sol de Justiça, uma vez erguido da 
tumba.

17 Cf. Rui Manuel Maneira Cunha, As medidas como elemento caracterizador da 
arquitectura entre os séculos XIII e XVIII, com base na Vila de Monsaraz: elementos 
caracterizadores da arquitectura urbana, Lisboa, 1997; Augusto César Pires de 
Lima, Medidas gravadas nos muros, in Douro Litoral, s. 2, v. 3 (1945), p. 49; A. 
de M., Medidas padrões, in Douro Litoral, v. 7 (1943), p. 32 [vara e côvado nas 
paredes da igreja de S. Martinho de Mouros, Telões (Amarante) e na Sé do Porto]; 
Pesos e Medidas em Portugal, Exposição Nacional de Metrologia, Lisboa, 1990; Mário 
Barroca, Inventário das Medidas-Padrão Medievais Portuguesas, 1992.

18 Seja recorrendo à leitura da legislação respectiva, ou à  observação dos 
documentos desenha dos na época de fundação, seja analisando os vestígios 
remanescentes no espaço urbano edificado.
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19  As medidas das ruas, variando entre dois tipos fixos de 40 e 60 palmos, 
parecem ter servido nos planos setecentistas como “regularizadoras” métricas das 
diversas redes proporcionais.

20 Cf. Iconografia da Virgem Maria, Caderno de Pesquisa -  Iconografia, v. 1, 
Belo Horizonte, Instituto Estadual do Património Histórico e Artístico de Minas 
Gerais, 1982.

21 Uma das três igrejas mais antigas da capital do Reino do Brasil, foi justamente 
dedicada a Nossa Senhora da Conceição da Praia, no centro de Salvador, onde a 
imagem trazida por Tomé de Sousa terá sido entronizada.

22 Anchieta, prescindindo de citar outros casos, exalta-a na sua poesia. O Padre 
José de Anchieta foi muito devoto de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, 
então adorada numa capela mandada erguer em seu louvor na vila de Itanhaém 
(litoral da capitania de S. Vicente) por Martim Afonso de Sousa. Essa imagem, 
que se tornou conhecida como a “Virgem de Anchieta”, acha-se actualmente na 
matriz de Santana, em S. Paulo.

23 Vejam-se Sermões dos Padres António Vieira, António de Sá e João Honorato, 
entre outros. 

24 Considerada por alguns autores a mais antiga invocação de Maria cultuada no 
Brasil, onde teria aportado na expedição de Pedro Álvares Cabral. Em Conceição 
do Mato Dentro, as festividades em honra da padroeira eram, outrora,  organizadas 
pelas antigas Filhas de Maria, oriundas do Colégio de S. Joaquim, administrado 
por clarissas (franciscanas), incentivadoras da devoção.

25 Cf. Serafim Leite, A Companhia de Jesus e o culto de Nossa Senhora da Conceição 
no Brasil, in Brotéria, v. 46, n. 6 (1946), p. 591-602.

26 Cf. Um estudo iconográfico, in Devoção e Arte Imaginária religiosa em Minas 
Gerais, S. Paulo, 2005, p. 70-72. Geraldo Dutra de Morais assevera, sem indicar a 
circunstância exacta, que a primeira irmandade criada no arraial de Conceição do 
Serro foi, justamente, a de Conceição do Mato Dentro. Cf. Ob. cit., p. 58 e 88-89.

27 O estudo mais detalhado desta imagem foi realizado por Maria Lúcia de Almeida 
Ferreira, A Padroeira- o arquétipo da Grande Mãe, in História Viva: Conceição do 
Mato Dentro: a cultura e a Memória de um Povo e seu legado para o futuro, Belo 
Horizonte, 2011, p. 132-153. A ausência do crescente (ou minguante) lunar 
poderá ser um indício revelador da origem não portuguesa da imagem em apreço. 
Outro, a qualidade da madeira empregue na escultura, diferente da geralmente 
adoptada pelos imaginários e santeiros lusos.

28 Numa pregação na igreja do Rosário dos Pretos de Paracatu (MG), em 1755, 
o Padre José Álvares terá afirmado: “antes negar o culto a Deus do que a Nossa 
Senhora”. ANTT: Caderno do Promotor, n. 129. As blasfemias contra a virgindade 
de Maria também ocorreramcom alguma frequência no Brasil. Ver Luiz Mott, 
Maria Virgem ou não? Quatro séculos de contestação no Brasil, in O Sexo Proibido: 
virgens, gays e escravos nas garras da Inquisição, Rio de Janeiro, 1989, cap. III, p. 
131-175.

29 Cf. A Imaculada Conceição, símbolo do Chiaroscuro no Barroco Brasileiro, in 
Barroco, n. 15 (1990-1992), p. 339.

30 “Este monarca quis provar a legitimidade de seu poder dando origem a um culto 
nacionalista de Maria”. Cf. Ob. cit., p. 347. 
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31 Cf. Fernando Felix Lopes, A propósito do culto da Imaculada Conceição em 
Portugal, in Colectânea de Estudos, n. 1 (1946), p. 19-83 e Frei Felix Lopes, 
Introdução do culto da Imaculada Conceição em Portugal, in Brotéria, v. 43, n. 6 
(1946), p 500-508.

32 Lyon, 1517, fl. 169.

33 Cf. Frei José de Montalverne, A crença na Imaculada Conceição da Igreja latina 
anterior a João Duns Escoto, in Colectânea de Estudos, v. 1 (1948), p. 137-173.

34 Cf. Ilídio de Sousa Ribeiro, A Escola Franciscana e a Imaculada Conceição, in 
Colectânea de Estudos, v. 1 (1946), p. 1-18.

35 Cf. António de Sousa de Macedo, Eva e Ave, Lisboa, 1676, parte II, cap. XV. 
Ver Costa Lima, A Conceição Imaculada na eleboração da sua doutrina, in Brotéria, 
v. 46, n. 6 (1946), p. 509-532.

36 Cf. António de Vasconcelos, O mistério da Imaculada Conceição e a Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 1904, p. 65-66.

37 Cf. Mário Martins, A Imaculada Conceição na espiritualidade portuguesa, in 
Brotéria, v. 46, n. (1946), p. 556-578; Manuel J. Gandra, A Jerusalém Celeste como 
paradigma dos Impérios ou Teatros do Divino, Mafra, 2007 e O Império do Divino 
Espírito Santo, in Festa dos Tabuleiros – Tomar (no prelo).

38 Apocalipse, 12, 1.

39 Apenas numa carta de D. João V remetida à Universidade de Coimbra se alude 
a outra do Restaurador, com a data de 6 de Dezembro de 1644, segundo a qual D. 
João IV havia resolvido e ordenado que todas as cidades, vilas e lugares do Reino 
tomassem Nossa Senhora da Conceição por padroeira [BA: cod. 51. VIII.2, fl. 
485r]. A isenção de pecado original em Maria foi comemorada a 9 de Dezembro 
pela Igreja Oriental (séc. IX), a 3 de Maio (séc. IX) na Irlanda, a 8 de Dezembro 
(séc. XI) na Inglaterra. Dom João IV proclamou-a Padroeira do Reino, em Vila 
Viçosa (25 de Março de 1646), o que veio a ser confirmado pelo Papa Clemente 
X, a 8 de Dezembro de 1671. O Dogma da Imaculada Conceição havia de ser 
institucionalizado por Pio IX, a 8 de Dezembro de 1854. Cf. Domingos Maurício, 
Iniciativa da Consagração de Portugal a Nossa Senhora da Conceição, in Brotéria, v. 
46, n. 6 (1946), p. 625-649.

40 Cf. Manuel J. Gandra, O Projecto Templário e o Evangelho Português, Mafra - Rio 
de Janeiro, 2014, p. 147-196.

41 Frei Bernardo da Costa, Historia da Militar Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo 
dedicada e Offerecida a ElRey Nosso Senhor D. Joseph I escripta segunda vez e dada a 
luz novamente (ca. 1773), ms. [Biblioteca Municipal de Tomar].

42 Cf. parte III, p. 139.

43 A duquesa de Bragança, D. Luísa de Gusmão, sendo uma Medina Sidónia, 
supõe-se possa ter tido um papel determinante no assunto, uma vez que a sua família 
abrigara o monarca português nos seus domínios, conhecendo minuciosamente as 
peças da complexa operação montada por Filipe II para encobrir o paradeiro de D. 
Sebastião e mantê-lo fora de cena, após Alcácer Quibir. Cf. Luísa Isabel Alvarez de 
Toledo y Maura, Alcazar Quivir, Madrid, [1993] e El fantasma de D. Sebastián, in 
Alonso Pérez de Gusmán, general de la Invencible, Cádis, Universidade de Cádis, 1994, 
p. 213-250. Ver do subscritor, Dicionário do Milénio Lusíada, v. 1, Lisboa, 2003.
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44 A Casa de Bragança precedia D. António, Prior do Crato, na ordem de acesso 
ao trono português.

45 Miscelânea curiosa de sucessos vários [BN, cod. 863], in Feiticeiros Profetas e 
Visionários, Lisboa, 1981, p. 218-219. O autor deste escrito considera tratar-se de 
mais um “Sebastião fingido”, o sexto e último de quantos lhe mereceram referência. 
No BN: cod. 10563 (70º) achar-se-ão pormenores adicionais.

46 Para os círculos sebásticos, que propuseram a primeira interpretação integral 
do vaticínio que perduraria até ao século XX, o ermitão vaticinara a Afonso 
Henriques a crise aberta pelo desaparecimento de D. Sebastião sem descendentes. 
Os hermeneutas não-sebastianistas entenderam O Desejado ora como décimo sexto 
rei de Portugal, ora como décima sexta geração: Frei João de S. Bernardino, Sermão 
da Immaculada Conceição, Lisboa, 1641, p. 8; Francisco de Meneses, Sermão que 
pregou […] na felice aclamação […], Lisboa, 1641, p. 19; Lucindo Lusitano, [Luís 
Marinho de Azevedo], El Principe Encubierto, Lisboa, 1642, fl. 22-22v; Pantaleão 
Rodrigues Pacheco, Manifesto do Reyno de Portugal presentado a Urbano VIII, Lisboa, 
1643, p. 26-27; Manuel Fernandes de Vila Real, Anticaramuel, Paris, 1643, p. 
227; Jerónimo Freire Serrão, Discurso Político […] da verdade, Lisboa, 1647, p. 
498-499; Juan Baptista Moreli [Frei Fulgêncio Leitão], Reducción y Restituyción 
del Reyno de Portugal, Turim, 1648, p. 23; Pedro Sousa Pereira, Mayor Triumpho 
da Monarchia Lusitana […], Lisboa, 1649, p. 74; Francisco Velasco de Gouveia, 
Perfidia de Alemania y de Castilla, Lisboa, 1652, p. 241-242. Além de D. Sebastião, 
o cardeal Dom Henrique (Pantaleão Rodrigues Pacheco, ob. cit.; Gregório de 
Almeida [Padre João de Vasconcelos], Restauração de Portugal Prodigiosa, Lisboa, 
v. 1, 1643, p. 35-38; António de Sousa de Macedo, Lusitania liberata ab injusto 
Castellanorum dominio, Londres, 1645, p. 727-728; Padre Nicolau Monteiro, 
Vox Turturis, Lisboa, 1649, p. 74; 1649, p. 74; Francisco Velasco de Gouveia, ob. 
cit.), Filipe II (Juan Adam de la Parra, adversário da Restauração, argumentava 
que a duquesa de Bragança não insistira na sua pretensão ao trono em 1580 por 
reconhecer que a profecia da 16ª geração se aplicava a Filipe II. Cf. Apologetico 
contra el Tirano y Rebelde Verganza, Saragoça, 1642, fl. 13), Filipe IV (Frei Luís de 
Sá, Serman encomeastico e demonstrativo […], Coimbra, 1641, fl. 10v) e D. João IV 
foram algumas das individualidades mais directamente envolvidas nos cômputos 
da décima sexta geração, os quais autenticaram também a investidura de outros 
membros da Casa de Bragança, designadamente a do duque D. Teodósio, pai do 
Restaurador ([Frei Cristóvão de Lisboa], Manifesto da injustiça […], Lisboa, 1647, 
p. 36), ou a do Príncipe homónimo, filho deste e de D. Luísa de Gusmão. Gregório 
de Almeida menciona três modos diversos de formar a série com D. João IV como 
16.ª geração. Considerava o terceiro modo de contar, no qual passa do Rei D. João 
I aos duques de Bragança, o melhor (Cf. Restauração de Portugal Prodigiosa, Lisboa, 
1643, cap. VII; ver também Nicolau Monteiro, Luís Marinho de Azevedo, Frei 
Francisco de Santo Agostinho, Panegyrico Apologetico por la desagraviada Lusitania, 
Lisboa, 1641, fl. 4, e António Vieira). O teatino Ardizone Spinola, adopta a 
genealogia de Jesus Cristo, exposta em três árvores propiciando seis modos de 
contar, para calcular a décima sexta geração portuguesa (Cordel Triplicado de Amor 
a Christo Jesu Sacramentado, Lisboa, 1680, liv. I, sermão IV, p. 168-224, 15 de 
Setembro de 1641). Sobre o sentido da Visão de Ourique no tocante às gerações 
dos Reis de Portugal e ao Encoberto, ver Papéis Vários – História [BA: 51-VI-1, fl. 
286-299].

47 Um Encoberto justamente à medida dos desígnios dos conjurados. 
Sintomaticamente, Ardizone Spínola chamou a D. João IV Encoberto de Portugal, 
reservando para outro “que Deus sabe” o título de Encoberto do Mundo…



Símbolo de Cultura, História e Fé              311 

48 Cf. Manuel J. Gandra, Hagiografia de D. Sebastião – de desejado a encoberto, 
Mafra, 2014.

49 Cf. Manuel J. Gandra, Joaquim de Fiore, Joaquimismo e Esperança Sebástica, 
Lisboa, 1999; Hubert Texier, Pesquisas Históricas sobre Sebastião I, Rei de Portugal 
(Paris, 1904), ou de como o Desejado morreu no exílio, em Limoges (tradução, notas e 
foto de Manuel J. Gandra), Mafra, 2004 e 2013; Manuel J. Gandra, A Quinta da 
Regaleira legado Sebástico-Templarista de António Augusto Carvalho Monteiro, Mafra, 
2012 e in Nova Águia, n. 10 (2º semestre 2012), p. 193-196 e n. 11 (1º semestre 
2013), p. 202-212. 

50 ANTT: Livro IV de Leis, fl. 181v -182v: “Porque tem posto sobre vós e vossos 
descendentes os olhos da sua misericórdia até à décima sexta geração [...] a qual 
será atenuada”. Cf. Manuel J. Gandra, A Cristofânia de Ourique: Mito e Profecia, 
Lisboa, 2002.

51 D. Pedro II terá sido muito afeiçoado a esta ideia, jamais tendo aceite ser 
coroado. Já D. João V fez-se coroar. No entanto, talvez em desagravo, havia de 
receber do Papa Clemente XII, em 1732, o título de [João] Baptista. Cf. Manuel 
J. Gandra, Da Face Oculta do Rosto da Europa, Lisboa, 2009, p. 132-136. Na 
convicção de que tal pudesse ter ocorrido radicam os insistentes, quase obsessivos, 
votos formulados por sucessivos monarcas brigantinos visando a obtenção de 
descendência.

52 Livraria da Casa Cadaval: cod. Cadaval 1027, fl. 51. Cf. Domingos Maurício, 
Iniciativa da Consagração de Portugal a N. Srª da Conceição, in Brotéria, v. 43, n. 6 
(1956), p. 632-634.

53 ANTT: Livro IV de Leis, fl. 181v -182v. Cf. Andrade e Silva, Colecção Cronológica 
da Legislação Portuguesa (1640-1647), p. 314 e Idem, ibidem, p. 636-637.

54 Cf. Inês Gato de Pinho / Maria João Pereira Coutinho / Silvia Ferreira, A 
devoção do Senhor Jesus do Bonfim – origem, culto e disseminações, in Revista Santuários, 
n. 1 (2014), p. 160-167.

55 Cf. Livro de Visitas pastorais de Conceição, transcrito por Geraldo Dutra de 
Morais, Ob. cit., p. 51.

56 Qualidades sobrenaturais dispensadas directamente por Deus. No Relatório 
Técnico que submeteu,Virginia Ferreira, do Atelier de Arte e Restauro, também 
inclui nesta teoria a Virtude Cardeal - Temperança (não representada), aliás, na 
esteira de Rodrigo Mello Franco de Andrade (cf. Revista Barroco, n. 16).

57 BN: cód. alcob. 154 (séc. XII).

58 Cf. Prosas Portuguesas, v. 2, Lisboa, 1728, p. 11-106.

59 Cf. La Survivance des Dieux Antiques, Paris, 1980, p. 245.

60  Ver L. Bolzoni, Costruire immagine: l’Arte della Memoria tra letteratura e arti 
figurative, in La Cultura della Memoria, Bolonha, 1992.

61 Presume-se que terá servido de inspiração ao Aleijadinho (António Francisco 
Lisboa) para a representação do franciscano de olhos vendados do Lavabo da 
Igreja dos Terceiros de Vila Rica (Brasil). Também das Virtudes dos Sacromontes 
do Bom Jesus e da Peneda. 
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62 Cf. Teresa Sequeira Santos, Analogias e confrontos formais em torno de um léxico 
Rocaille lisboeta, in Struggle for Synthesis: a obra de arte Total nos séculos XVII e XVIII, 
v. 1, Lisboa, 1999, p. 276-277 (fig. 5) e nota 37 (p. 280); J. M. dos Santos 
Simões, Azulejaria em Portugal no século XVII, Lisboa, 1971; idem, Azulejaria em 
Portugal no século XVIII, Lisboa, 1979.

63 Cf. João Baptista Lavanha, Viagem da Catholica Real Magestade del Rey D. 
Filipe II N. S. ao Reyno de Portugal e rellação do solene recebimento que nelle se lhe 
fez em Madrid, Madrid, 1622, fl. 2-61 e 67-71v; Hugo Miguel Crespo, Esplendor 
Mundano e Espiritualidade Cristã – Epílogos festivos de Quinhentos: festas em louvor de 
Nossa Senhora da Luz em Pedrógão Grande, in Espiritualidade e Sociedade em Portugal 
ao tempo de Frei Luís de Granada, Pedrógão Grande, 2007, p. 169-180; Sant’Ana 
Dionísio, Museu-Biblioteca de Vila Viçosa, Lisboa, 1947, p. 68; Paulino Montez, As 
Belas Artes nas Festas Públicas em Portugal, Lisboa, 1931, p. 36-40.

64 Cf. Emile Mâle, L’Art Religieux de la fin du XVe siècle, du XVIIe siècle et du 
XVIIIe siècle: étude sur l’iconographie aprés le Concile de Trente, Paris, 1932, p. 383-
428; Claude-Henri Frèches, Le Theatre Neo-Latin au Portugal (150-1745), Paris – 
Lisboa, 1964 e Le théâtre néo-latin au Portugal – La Tragicomédie de Dom Manuel, 
in Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte, v. 5 (1965), p. 106-148.

65 Padre Baltasar da Encarnação, Cidade da Consciência, Lisboa, 1752, p. 3-4.
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> A todos os conceicionenses que, de diferentes 
modos, mantêm viva a Igreja Matriz e a devoção 
à Nossa Senhora da Conceição.  

> A todos aqueles que, de diferentes maneiras, 
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Por silêncio não seja enclausurada
a verdade de quem retém o verbo

e que reviva a voz em que me ergo
a palavra bendita e proclamada

nem por receio  à vaidade insana
não negue à boca a força concedida

pois é missão a messe desta vida
dizer do lume que refaz a chama.

Anna Maria Dutra de Menezes de Carvalho
(Réquiem In: Auto de Anna, a Louca-poemas lúcidos)
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