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Genealogia 
 

Para fazermos a biografia do 2.º Marquês do Lavradio recorremos a várias obras e, 
como foram centenas as cartas particulares que lêramos dirigidas a vários membros quer da 
família quer a amigos, sabíamos que tinha duas filhas casadas e um filho, António, que 
haveria de suceder-lhe. 

Assim, aceitámos como boa a informação fornecida por Felgueiras Gayo (Manuel 
José da Costa), Nobiliário de Famílias de Portugal, Vol. I (tomos I, II e III), pp. 276 a 278, 
que mencionava que o 2.º Marquês do Lavradio, e 4.º Conde de Avintes tivera um filho, 
António de Almeida e três filhas, Maria Rosa, Theresa e Francisca, sendo que D. Theresa 
havia casado com o viúvo de sua irmã Maria Rosa, Conde de Tarouca. 

Como ao longo das nossas leituras encontrámos frequentemente os nomes de duas 
delas, Maria Rosa e Francisca na correspondência trocada com os genros, Condes de 
Tarouca e Vila Verde, aceitámos como boa a informação. 

Entregue a nossa dissertação, continuámos as investigações e, a dada altura, 
deparámo-nos com uma carta em que é mencionado um jovem Miguel que o Principal de 
Almeida queria destinar à vida eclesiástica. 

Perante isto, fizemos nova busca e verificámos que D. António Caetano de Sousa, 
Memórias Históricas e Genealógicas dos Grandes de Portugal, 4.ª edição, pp. 222 a 225, 
refere que o 2.º Marquês do Lavradio e 4.º Conde de Avintes tivera de facto quatro filhos 
sendo que dois eram rapazes, António e Miguel, e duas filhas, Francisca e Rosa. De 
Theresa nada era referido. 

Após estas pesquisas, notámos uma outra discrepância em relação ao título de 
Conde de Avintes uma vez que se os autores atrás citados nomeiam D. Luís de Almeida 
como 4.º Conde de Avintes já em Nobreza de Portugal e do Brasil, Vol. II, dir. coord. e 
compilação de Afonso Eduardo Martins Zûquete, p. 678, e Artur Cezar Ferreira Reis, in 
«Lavradio», Dicionário de História de Portugal, Vol. III, dir. Joel Serrão, atribuem-lhe o 
título de 5.º Conde de Avintes. Também o Conde de Campo Belo, Governadores Gerais e 
Vice-Reis do Brasil, p. 139, atribui o título de 4.º Conde de Avintes a D. António de 
Almeida e, assim sendo, D. Luís de Almeida seria o 5.º Conde de Avintes. 

Também para D. José D’Almeida, 6.º Marquês do Lavradio, Vice-Reinado de D. 
Luiz D’Almeida Portugal, p. 3, D. Luís de Almeida é considerado o 5.º Conde de Avintes. 
 


