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Quando foi copiado o Livro de José de Arimateia? 

(Datação do cód. 643 da Torre do Tombo) 
(1979) 

 

[Publicado em Boletim de Filologia, XXV, 1976-9, pp. 173-183] 

  

Este artigo tem por fim melhorar a datação actualmente proposta para a confecção do 

códice n.° 643, da Livraria do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de Lisboa. É este o 

códice que nos proporciona o único texto português conhecido do Livro de José de 

Arimateia, título por que foram designadas as traduções em português e em castelhano 

do romance francês Estoire du Saint Graal, primeira parte do ciclo arturiano do Romance 

do Graal, ou ciclo do Pseudo-Robert de Boron, ou ciclo da Post-Vulgata1. 

O códice é a cópia, quinhentista, de um manuscrito mais antigo, datado de inícios do 

século XIV, que certamente se perdeu. Foi um magistrado da corte de D. João III, o 

doutor Manuel Álvares, quem achou esse velho manuscrito «em Riba d'Âncora, em 

poder de ũa velha de muy antiga idade» (fol. lv) e decidiu fazer dele uma cópia, ou 

«treladação», que dedicou e ofereceu ao soberano português. Essa cópia, depois de ter 

passado pela biblioteca de um erudito arcebispo de Évora, D. Teotónio de Bragança, e 

pela Livraria da Cartuxa da mesma cidade, encontra-se em Lisboa pelo menos desde os 

meados do século XIX, quando foi vista por Francisco Adolfo Varnhagen, 

provavelmente já na Torre do Tombo2. 

Vários autores descreveram o códice com minúcia. Destaco de entre eles Otto Klob, 

                                                           
1 A designação de Romance do Graal, proposta por Fanni Bogdanow (The Romance of the Grail, 

Manchester, 1966, pág. 11) e relutantemente aceite por alguns arturianistas, aplica-se a urna 

remodelação feita em 1230-1240 do chamado Ciclo da Vulgata (publicado por H. O. Sommer, 

The Vulgate Version of the Arthurian Romances, 8 vols., Washington, 1908-1916), remodelação essa 

que hoje só é possível reconstituir a partir de fragmentos e de traduções como o José de Arimateia 

e a Demanda portuguesa de Viena, que corresponde à Queste e à Mort Artu, partes finais do 

Romance. 
2 Diz Varnhagen: «A cerca do Santo Greal tivemos occasião de ver, ha uns 24 annos, em Lisboa 

outro manuscripto intitulado: Livro de Josep abaramatia...» (Cancioneirinho de Trovas Antigas, 

Viena, 1870, pág. 165). Isto não autoriza a interpretação de que o códice estava em 1846 na posse 

de um particular, em Lisboa, só depois entrando para a Torre do Tombo, como afirma a 

Bibliografia Geral Portuguesa, I, Lisboa, 1941, pág. 190. 

http://fol.lv/
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«Beiträge zur Kenntnis der spanischen und portugiesischen Gral-Litteratur», na ZrPh, 

XXVI (1902), págs. 168-191; Pere Bohigas Balaguer, Los textos españoles y gallego-

portugueses de la Demanda del Santo Grial, Madrid, 1925, págs. 29-33; e, mais 

recentemente, Henry Hare Carter, na introdução da sua edição paleográfica The 

Portuguese Book of Joseph of Arimathea, The University of North Carolina Press, Chapel 

Hill, 1967, que constitui a primeira edição integral, até publicada, do cód. 643. 

Nem nestas descrições, nem em outras referências que eu conheça, é feita uma 

tentativa efectiva de resolver o problema da datação do códice da Torre do Tombo. De 

facto, os estudiosos têm preferido ocupar-se dos problemas postos pelo manuscrito 

antigo de Riba d'Âncora, que, datado de 1314, se não foi o «próprio original» da 

tradução portuguesa da Estoire, pelo menos representa uma cópia efectuada pouco 

após a data em que a Estoire terá sido traduzida na Península Ibérica. 

É natural que o interesse suscitado pelo manuscrito perdido de d'Âncora seja superior 

ao da cópia, mas resta o facto de esta ser a medianeira necessária para a sua 

reconstituição. Medianeira digna de confiança, se, ao contrário de alguns críticos3, 

acreditarmos na declaração que o doutor Manuel Álvares, com escrúpulo humanista, 

deixou na Dedicatória do manuscrito da Torre do Tombo (fol. lv.): 

 

dele nem mudei senam os vocabulos inenteligiveis, que os que se podem 

entender, na antiguidade daquele tempo os leixei ir. 

 

A abundância de arcaísmos linguísticos do texto, embora distribuídos com alguma 

variação, tem bastado para avalizar as palavras do doutor Manuel Álvares e para 

confirmar a maioria dos estudiosos no propósito de se dirigirem ao manuscrito 

perdido de Riba d'Âncora, de preferência à sua cópia da Torre do Tombo. Todavia, é 

esta que existe; é esta que permite uma leitura crítica que reconstitua na medida do 

possível o original português da tradução da Estoire du Saint Graal, seja ou não o  

                                                           
3 G. Baist, por ex., na sua nota «Der portugiesische Josef von Arimathia», publicada na ZrPh., 

XXXI, 1907, págs. 605-7, duvida tão acrimoniosamente das declarações de Manuel Alvares que o 

dr. Leite de Vasconcelos, proprietário do exemplar que utilizei, anotou a lápis, junto à 

assinatura de Baist: «Vá escrever para o Diabo que o leve!». Mas também H. H. Carter se mostra 

crítico em relação ao trabalho de M. Álvares: «Dr. Alvarez performed a careless piece of 

transcription», op. cit., pág. 37. 

http://fol.lv/
http://ex.na/
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manuscrito de Riba d'Âncora; é esta, ainda, que fornece praticamente todo o material 

para o estudo do Livro de José de Arimateia. É necessário, por isso, melhorar o estado 

actual, que não é satisfatório, dos conhecimentos acerca das circunstâncias em que se 

fez a cópia do manuscrito de Riba d'Âncora. Quem a executou realmente: o próprio 

doutor Manuel Álvares? Um ou mais escribas sob a sua orientação? Que aconteceu 

depois à cópia, que só por 1580 sabemos na biblioteca de D. Teotónio de Bragança? 

Questão ainda mais intrigante, que aconteceu ao manuscrito de Riba d'Âncora, de que 

nunca mais se ouviu falar? Quando e onde foi feita a cópia? 

Sem esclarecer estas questões, não se podem abordar seguramente outras mais 

importantes como sejam o método seguido na tresladação e a identificação das secções 

de texto original intacto e de texto actualizado pela cópia. 

Posto isto, vamos ver o que se pode saber do momento em que foi feita a cópia da 

Torre do Tombo. 

É interessante verificar como o manuscrito da Torre do Tombo, tão cuidadoso em 

reproduzir o explicit, recheado de informações cronológicas e de dificuldades, do 

manuscrito de Riba d'Âncora, se esqueceu de indicar o ano em que ele próprio foi 

escrito. Será isto um indício de que Manuel Álvares, sentindo a escassa liberdade do 

seu papel intermediário, se coibiu de introduzir na cópia elementos alheios ao original, 

mesmo quando se tratava de prestar informações que a nós parecem essenciais, como 

esta da data da tresladação? 

Na ausência de uma data numérica explicitada em algum local do códice, resta-nos o 

recurso a dados textuais. O texto propriamente dito do José de Arimateia não fornece 

nenhum dado útil para a datação, mas a Dedicatória fornece um: trata-se de uma 

referência à Universidade de Coimbra. O rosto fornece dois dados, de longe os mais 

fecundos para esta investigação: a oferta do livro a D. João III e a menção do cargo de 

Manuel Álvares na época, Corregedor da ilha de S. Miguel. 

A oferta a D. João III dá-nos, como período em que a tresladação se terá efectuado, os 

36 anos do seu reinado, entre 1521 e 1557. Este resultado tem sido aceite e, segundo 

parece, tido por satisfatório pela maioria dos estudiosos. Apenas William Entwistle, 

sem o pôr de todo em dúvida, sugeriu a possibilidade de o livro ter sido dedicado a D. 
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João II e, portanto, de a cópia ser anterior a 14954. Entwistle não conhecia o manuscrito 

da Torre do Tombo; na verdade, a quem veja o rosto do códice parece indiscutível a 

abreviatura de «terceiro» que segue o nome do rei: o algarismo 3, entre dois pontos, 

sob um til. Alguns autores têm lido o 3 como sendo um z minúsculo, de perna inferior 

prolongada, mas semelhante leitura não se encontra justificada por qualquer outro 

passo do texto. Demais, Carter, na sua edição paleográfica, autorizadamente leu «Dom 

Joãho. 3.» E, evidentemente, muito do que a seguir exporei servirá também para 

contrariar a hipótese de Entwistle. 

Mas o período de 1521 a 1557 é demasiado amplo e podemos reduzi-lo 

substancialmente, graças a uma referência que o doutor Manuel Álvares faz à 

Universidade de Coimbra, na dedicatória (fol. 1r.): 

 

nom referirei mais da Universidade de Coimbra, per Vossa Alteza 

principiada e acabada, ... 

 

Não adianta perder tempo com a data a partir da qual o dr. Manuel Álvares considera 

a Universidade «principiada»; certamente é 1537, mas nada nos afectaria que o não 

fosse. (Note-se, de caminho, que o corregedor parece partilhar da teoria, discutida na 

época, segundo a qual a Universidade de Coimbra era fundada de novo e não 

resultava da transferência dos Estudos de Lisboa.) O que interessa é determinar 

quando Manuel Álvares a podia ter considerado «acabada». Parece que, a uns olhos 

contemporâneos, a Universidade estaria acabada quando se encontrasse instalada, 

legislada, com os seus órgãos de governo providos e, sobretudo, com as aulas a 

funcionar. Ora, tudo isso sucedeu com pouca demora. Logo no início de 1537 se 

instalaram as escolas junto ao Mosteiro de Santa Cruz, os lentes chegaram a Coimbra 

em Fevereiro e as aulas começaram no princípio de Março5. D. João III, numa carta 

enviada em 9 de Fevereiro de 15376 ao prior geral D. Manuel de Araújo, dava 

instruções para a imediata entrada em funcionamento da Universidade: 

                                                           
4 W. Entwistle, A Lenda Arturiana nas Literaturas da Península Ibérica, Imprensa Nacional, Lisboa, 

1942, pág. 120, nota 2. 
5 Teófilo Braga, História da Universidade de Coimbra, I, Lisboa, 1892, págs. 453-9. 
6 Publicada por D. Nicolau de Santa Maria, Crónica da Ordem dos Cónegos Regrantes do Patriarca 

Santo Agostinho, Livro X, Lisboa, 1668, pág. 294. Utilizo a transcrição de T. Braga, op. cit., págs. 

456-7. 
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e por que os lentes que ora vão pera começarem a ler Theologia, 

Canones, Leis e Medicina, hão de ser nessa cidade por todo este mez de 

Fevereiro, pera começarem a ler em 1 de Março que ora vem, mandareis 

preparar esses Geraes com cadeiras pera os ditos Lentes, e bancos pera 

os Estudantes, e tudo o mais que for necessario. 

 

Nesta mesma carta, o rei anunciava a nomeação de D. Garcia de Almeida para Reitor e 

de Nicolau Leitão para pagador. As aulas começaram em Março e, durante todo esse 

ano e os seguintes, foram saindo textos regulamentares, que estruturavam a nova 

instituição. Em 18 de Julho, D. João III, entre outras disposições, ordenava que a 

Universidade se regesse pelos estatutos manuelinos dos Estudos de Lisboa. Em 9 de 

Novembro, decretou, em aditamento, o Regulamento de Lentes e Estudantes. Um pouco 

mais tarde, em 20 de Setembro de 1538, era publicado o regulamento dos exames e 

graus e, em 1539, uma ordenança aos estudantes «sobre criados, bestas, trajos e outras 

cousas»7. Será exagero concluir que a Universidade já funcionava em 1537-8 e que, dois 

ou três anos depois, já era possível considerá-la como «acabada» ou, pelo menos, 

acabada de instalar? Não devem impedir esta conclusão as modificações que se 

verificaram nos anos seguintes (transferência dos colégios para os Paços reais em 1544, 

por exemplo), pois o doutor Manuel Álvares, imediatamente a seguir ao passo citado, 

dá a entender que, se considera a Universidade acabada, não exclui por isso a 

possibilidade de mutações futuras: 

 

  acabada, e com vossos nestóreos annos será muy acrecentada. 

 

Julgo, portanto, que a interpretação desta referência à Universidade de Coimbra 

permite estabelecer que a tresladação não se fez em momento anterior a 1539. 

Resta-nos analisar a indicação de que o doutor Manuel Álvares, quando procedeu à 

tresladação, exercia as funções de Corregedor da ilha de S. Miguel. Antes de explorar 

este dado, inserirei duas observações quanto a aspectos materiais do códice: a letra e o 

papel. 

O estudo paleográfico do códice não se revela de grande utilidade para uma datação 

                                                           
7 T. Braga, op. cit., pág. 454. 
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estreita, como a pretendida aqui. Os vários tipos de letra exibidos no códice (cursiva 

tabeliónica, humanística, imitação de gótica) identificam-se sem dificuldade com as 

escritas usadas no reinado de D. João III, mas também se encontram abundantemente 

representados em documentos do reinado anterior e dos posteriores. Daí a sua relativa 

ineficácia como elementos de datação. 

Quanto aos vários tipos de papel usados no códice, o estudo das suas marcas de água, 

como é infelizmente habitual no domínio português, não conduziu à identificação 

exacta dos fabricantes nem das datas de cada um; mas os resultados aproximativos a 

que cheguei sempre têm algum significado. Todos os papéis do códice apresentam 

como marca de água variantes da «mão de dedos abertos, sob estrela de cinco pontas», 

com excepção das folhas de guarda anteriores, brancas, que apresentam duas variantes 

do «jarro com faixa, sob coroa e flor de quatro pétalas.» Embora não tome em 

consideração estas folhas de guarda por serem contemporâneas da encadernação, que é 

independente da produção do códice, notarei que as suas marcas de água, sem serem 

exactamente iguais, se assemelham muito às identificadas pelo catálogo de Briquet8 

com os números 12.665 (papel fabricado em Lunebourg, em 1545) e 12.767 (Antuérpia, 

1544), bem como, segundo o catálogo de Ataíde e Melo9, com o papel utilizado pelo 

impressor Luís Rodrigues na edição, em 1539, da Panegyrica oratio elegantissima, de 

António Luís. Voltando às marcas de água coincidentes com o texto propriamente dito, 

encontrei cinco variantes da «mão sob estrela», nenhuma delas classificada por Ataíde 

e Melo e apenas duas semelhantes às classificadas por Briquet. Uma é a marca dos 

fólios 64 e 272, semelhante ao número 10.825 de Briquet, que se encontra em papéis 

fabricados em geral no sudoeste da França: Périgueux (1540-50), Puy-Notre-Dame 

(1537-43), Navarreinx (1542) e Bordeaux (1542). A segunda marca, patente nos fólios 

19, 37 e 52, é correspondente ao número 10.785 de Briquet (Navarreinx, 1544); este, 

segundo Briquet, é um papel «inteiramente francês, pertencente à região do sul e do 

sudoeste»10. Temos, portanto, que o códice da Torre do Tombo possui papéis de vários 

                                                           
8 C. M. Briquet, Les Filigranes, 4 vols., Leipzig, 1923. 
9 Ataíde e Melo, «Materiais para a identificação dos documentos manuscritos e impressos em 

papel até final do século XIX em Portugal», Anais das Bibliotecas e Arquivos, Lisboa, vol. V, págs. 

6-12 e 159-175, e VI, págs. 43-51, 126-34. 
10 Briquet, op. cit., III, pág. 549. 
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fabricos, alguns dos quais são semelhantes a papéis fabricados no sudoeste da França 

durante o período de 1537 a 1550, mas predominantemente nos primeiros anos da 

década de 40. 

Claro que os papéis do códice da Torre do Tombo não são precisamente os que Briquet 

identifica, mas apenas semelhantes a estes (tais identificações aproximadas, sendo as 

mais frequentemente conseguidas, têm um certo valor probatório, sobretudo se com 

elas coincidirem provas de natureza diferente); claro que o códice tem outros papéis de 

identificação mais renitente; claro que faltam bases para afirmar que o doutor Manuel 

Alvares usava papéis importados do sudoeste francês, embora seja natural que o 

fizesse e Briquet sublinhe que «pendant plusieurs siècles, la France et l'Italie (Bordeaux 

et Gênes em particulier) ont importé en Espagne [isto é, «para a Península»] des 

quantités considerables de papier»11. Mas, mesmo com estas reservas todas, não há 

motivo para não poder concluir que a tresladação do Livro de José de Arimateia foi feita 

em papéis muito semelhantes a alguns que sabemos terem sido fabricados por volta de 

1540 e que provavelmente figuravam nos contigentes de papel importado então por 

Portugal. 

As provas até aqui conjugadas não são do mais conclusivo. O que delas se extrai é um 

terminus a quo – cerca de 1540 – e um terminus ad quem: o termo do reinado de D. João 

III, ou seja 1557. Mas o período de cerca de 17 anos assim obtido ainda se pode 

considerar demasiado amplo. 

Para o diminuir a solução reside, como já disse, no exame da biografia do doutor 

Manuel Álvares, aliás como foi entendido por um dos melhores conhecedores do José 

de Arimateia, o padre Mário Martins. Apoiando-se em Gaspar Frutuoso12, Mário 

Martins afirma que o doutor Manuel Álvares tinha chegado aos Açores em fins de 

1552, na companhia do capitão Manuel da Câmara; que vivera na ilha de S. Miguel 

muito tempo, ou para sempre; e que lá criara raízes traduzidas em propriedades e em 

herdeiros13. 

Infere-se deste quadro (Mário Martins não o diz explicitamente) que o manuscrito da 

                                                           
11 Briquet, op. cit., I, pág. XIII. 
12 G. Frutuoso, Saudades da Terra (Ilha de S. Miguel), Ponta Delgada, Tomo I, 1924, pág. 329 e 

Tomo II, 1926, pág. 185. 
13 M. Martins, Estudos de Literatura Medieval, Braga, 1965, págs. 50-51. 
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Torre do Tombo teria sido executado entre 1552 e 1557, visto que os dados ao seu 

dispor parecem indicar que Manuel Álvares só a partir de 1552 esteve em condições de 

usar o título de Corregedor de S. Miguel. Infere-se ainda que o manuscrito foi 

executado nos Açores, de onde Manuel Álvares poderia não mais ter saído: o que 

equivale a criar o problema de explicar a viagem do manuscrito para Portugal. 

Ora, a verdade é que Manuel Álvares não foi corregedor nessa altura, mas sim em 

período bastante anterior. Já Gaspar Frutuoso o dava a entender, no segundo passo 

utilizado por Mário Martins. Nas Saudades da Terra (Ilha de S. Miguel), Livro IV, tomo 2, 

Ponta Delgada, 1926, pág. 185, lê-se textualmente que o Capitão Manuel da Câmara, ao 

chegar a S. Miguel no fim de Dezembro de 1552, «trazia em sua companhia ao doutor 

Manuel Alvres que fôra corregedor n'esta ilha, com armas para a gente e com cargo de 

fazer o primeiro lançamento de trinta e três mil cruzados» do imposto destinado à 

construção do castelo de S. Brás. 

D. João III decidira, pouco antes, melhorar as defesas das ilhas açoreanas contra os 

frequentes ataques dos «luteranos corsarios», como diz Frutuoso. Ordenou para isso 

que os capitães-donatários passassem a residir nas capitanias (o que forçou o capitão 

Manuel da Câmara a empreender relutantemente a aludida viagem) e que fosse 

fortificado o porto de Ponta Delgada. Com Manuel da Câmara, seguiu Manuel Álvares, 

«enviado expressamente à ilha, pelo conhecimento particular que dela tinha, como seu 

natural»14, com o encargo de proceder à recolha do primeiro terço do imposto. 

Demorou pelo menos ano e meio a desempenhar-se dessa missão, pois em 12 de Abril 

de 1554 um notável açoriano, Gaspar do Rego Baldaia15, escrevia ao rei uma longa carta 

de recriminações contra Manuel Álvares, que acusava de dureza e desonestidade na 

aplicação dos impostos, ao mesmo tempo que se enriquecia em fazendas, «que cá lhe 

ficam»16. Em 20 de Novembro de 1554, o rei nomeia o juiz de fora de Ponta Delgada 

                                                           

14 Memória de A. César Supico, sobre o Castelo de S. Brás, em Archivo dos Açores, vol. IX, 1887, 

pág. 166. V. também Faria e Maia, Subsídios para a história de S. Miguel. Capitães dos Donatários 

(1439-1766), Ponta Delgada, 1942, pág. 81. 
15 A sua biografia é traçada por Rodrigo Rodrigues em Insulana, II, 1946, págs. 331-5. 
16 ANTT, Corpo Cronológico, Parte 1.ª, Março 92, Doc. 85 (publ. no Archivo dos Açores, I, 1878, pág. 

232). 

http://publ.no/
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para recolher o segundo terço do imposto, o que tanto significa que Manuel Álvares já 

regressara a Lisboa, como que se encontrava na ilha, mas desligado do serviço17. 

De qualquer modo, em 1552 não foi na qualidade de corregedor que ele chegou aos 

Açores, nem usava já esse título. Quando foi, então? Manuel Álvares foi nomeado 

corregedor das ilhas de S. Miguel e de Santa Maria por carta régia de 3 de Novembro 

de 153918. Prestou juramento em Lisboa a 5 de Fevereiro de 1540, na Relação, perante o 

Regedor. Tomou posse do cargo em Ponta Delgada a 24 de Maio do mesmo ano, tendo 

desembarcado a 21 desse mês19. Sucedia ao doutor Francisco Toscano e precedeu o 

corregedor Jerónimo Luís, o Mau, que não deve ter estado muito tempo em funções, 

pois em 1544 o rei fundiu em uma só a correição de S. Miguel e Santa Maria com a das 

outras ilhas do arquipélago20. 

Não sei exactamente quando deixou Manuel Álvares de ser corregedor de S. Miguel. 

Ajudaria conhecer a data da posse de Jerónimo Luís como seu sucessor, mas nem a 

chancelaria de D. João III, da Torre do Tombo, nem o Memorial de Ministros da BNL21, 

nem os historiadores insulanos, dão resposta a esta questão. Admitindo como natural 

que o período de serviço de cada corregedor fosse de três anos, pode deduzir-se que 

Manuel Álvares deixou o cargo em qualquer altura de 1543, o que cabe dentro do 

possível. É de 29 de Janeiro desse ano o último documento que o dá como ainda em 

funções: trata-se de um alvará existente no Registo da Câmara de Ponta Delgada22, 

dirigido a Manuel Álvares, «Corregedor e Contador da Ilha de S. Miguel». Regressou 

depois a Lisboa (Gaspar Frutuoso, que descreve com minúcia esse regresso23 (29), não o 

situa, infelizmente, no tempo) e aguardou novo posto. Esse posto tardou anos: só em 

17 de Março de 1546 foi nomeado desembargador da Casa do Cível e corregedor dos 

feitos cíveis da cidade de Lisboa24. É esta qualidade que, no futuro, apresenta em quase 

todos os documentos que lhe fazem referência, mas é provável que outras funções lhe 

                                                           
17 Livro 3.° do Registo da Câmara de Ponta Delgada, fol. 6 (Arch. dos Aç., V, pág. 75). 
18 ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 40, fol. 14v. 
19 Livro 4.° do Registo da Câmara de P. Delgada, fol. 91 e 98 (Arch. dos Aç., IV, pág. 56). 
20 Faria e Maia, op. cit., págs. 43 ss. 
21 Cód. BNL 1078, proveniente da Livraria de Alcobaça (séc. XVIII).  
22 Livro 4.°, fol. 98. 
23 G. Frutuoso, Livro 6.° das Saudades da Terra, P. Delgada, 1968, págs. 82 ss. 
24 ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 33, fol. 46v. 
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tenham sido cometidas; com efeito, o Memorial de Ministros, depois de afirmar que foi 

homem de «grande respeito», designa-o por Corregedor do Crime da Corte, 

Desembargador da Casa do Cível e da Suplicação. 

Além da missão aos Açores em 1552-54, foi encarregado em Janeiro de 1568 de uma 

embaixada à corte de Isabel de Inglaterra, a quem entregou em Abril uma carta de D. 

Sebastião protestando contra o comércio dos ingleses na Costa da Mina. O seu papel 

deve ter-se limitado à entrega da carta, pois as discussões que se seguiram foram 

encetadas por António Fogaça e Francisco Giraldes25. 

Foi seu filho o doutor Francisco Cazado de Carvalho, lente de leis em Coimbra, 

desembargador do Paço e furriel-mor do exército de D. Sebastião, junto de quem 

morreu em Alcácer-Quibir, e seu neto o doutor Manuel Álvares de Carvalho, também 

lente e alto magistrado26. Talvez por isso, a partir de Gaspar Frutuoso houve tendência 

a confundir os nomes de avô e neto, chamando-se ao corregedor de S. Miguel Manuel 

Álvares de Carvalho e até Manuel Álvares Cabral, quando todos os documentos seus 

contemporâneos o dão apenas por Manuel Álvares. 

Seu pai foi o licenciado Sebastião Álvares, corregedor de Entre-Douro-e-Minho a partir 

de Abril de 1527, desembargador da Casa da Suplicação a partir de julho de 1536 e, 

posteriormente, nomeado para outros cargos na corte e em praças do norte de África. 

Podemos, assim, admitir que foi entre 1527 e 1536 que Manuel Álvares achou em Riba 

d'Âncora o velho manuscrito do José de Arimateia. Mas não é esse facto que interessa 

datar, nem tão-pouco importa organizar aqui a biografia completa e a genealogia de 

Manuel Álvares, que podem esperar outra oportunidade. 

Com base nos dados que apresentei, é possível estabelecer que Manuel Álvares só 

pode ter usado o título de Corregedor da ilha de S. Miguel durante o período 

compreendido entre Novembro de 1539 e uma data incerta de 1543, devendo, portanto, 

o manuscrito da Torre do Tombo ter sido escrito no seu decurso. Este resultado, além 

                                                           
25 Barbosa Machado, Memórias para a história del Rey D. Sebastião, Lisboa, 1736, vol. II, págs. 727 

ss. O autógrafo do discurso proferido por Manuel Alvares na presença da rainha Isabel está 

conservado no Museu Britânico, MS. Cotton Nero. B. L, fol. 138 ss, «Oratio Emanuelis Aluari 

Oratoris regis Lusitaniae propria manu Scripta». O mesmo códice, no fol. 116, contém o original 

da carta de D. Sebastião. 
26 Francisco Leitão Ferreira, Alphabeto dos Lentes da Insigne Univ. de Coimbra..., Coimbra, 1937, 

pág. 99; Memorial de Ministros, códs. BNL 1073 e 1078, s.v. 
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de precisar consideravelmente as datações tradicionais e de fazer recuar de uma 

década a datação sugerida por Mário Martins, coaduna-se ainda perfeitamente com os 

resultados de todos os outros ensaios de datação acima expostos. Julgo, ainda, que um 

melhor conhecimento do local e do modo como a tresladação se fez permitirão tomar a 

datação mais precisa, e não me surpreenderia se se verificasse que a tresladação se 

situou à volta de 1543-44. Mas isto é hipótese que não tenho meios de confirmar agora. 

 


