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Na sequência das determinações estabelecidas no capítulo geral da Ordem de 

Cristo, celebrado na sua sede nabantina a 5 de Dezembro de 15032, os freires D. Diogo 

do Rego e D. João Pereira coordenaram um exaustivo e minucioso trabalho de registo 

de elementos sobre variadíssimos aspectos da vivência, da orgânica e do património da 

sua Casa. O resultado dessa morosa actividade de recolha de informação, operada no 

decurso da primeira década de Quinhentos, iria dar corpo a dois núcleos documentais 

essenciais, a saber, as visitações e os tombos de bens relativos às comendas do 

Mestrado3

Naturalmente, a comenda de Nossa Senhora da Conceição de Lisboa, criada em 

1498 por decisão do rei D. Manuel, não foi excepção. Em 1505, os dois visitadores 

citados ordenaram a frei Francisco Rebelo, professo da mesma Ordem, a execução de 

um documento que incluísse os bens com que o monarca tinha dotado a igreja de Nossa 

Senhora da Conceição

. 
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 para o seu necessário rendimento, que seria intitulado de Tombo 

dos beës e propriedades q a hordem e meestrado de nosso snõr ihũ xpõ tem dentro na 

çidade de Lixbooa e em seu termo, Sintra, Ameixoeira, Alpriate e Alenquer. A parte que 

diz respeito ao núcleo urbano da capital reporta-se a um conjunto trinta e duas 

2 Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Ordem de Cristo/Convento de Tomar, liv. 9, fls. 29r-32v; 
Damião de Góis, Chronica do Serenissimo Senhor Rei D. Manoel, Lisboa, Officina de Miguel Menescal 
da Costa, 1749, p. 99. 
3 Sugestão de sínteses recentes sobre o assunto para o conjunto das ordens militares: Paula Maria de 
Carvalho Pinto Costa, “As comendas: enquadramento e aspectos metodológicos”, Comendas das Ordens 
Militares na Idade Média, Porto, CEPESE/Civilização Editora, 2009, pp. 9-24; João Tiago S. Costa, “As 
visitações das Ordens Militares (séculos XV-XVI) na historiografia medieval portuguesa. Estado da arte”, 
Revista Sapiens, 1, Junho 2009, pp. 34-63 (em linha). Especificamente sobre a Ordem de Cristo: José J M 
Hormigo, Visitações da Ordem de Cristo em 1505 e 1537, s/l, 1981; Manuel da Silva Branco, “Visitações 
na Ordem de Cristo até finais do século XVI”, As Ordens Militares em Portugal e no sul da Europa. 
Actas do 2º Encontro sobre Ordens Militares, Palmela, CMP/Colibri, 1997, pp. 407-430. 
4 Conhecida muito cedo como Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Freires (de Cristo). Cfr. A. 
Vieira da Silva, As muralhas da Ribeira de Lisboa, vol. I, 3.ª ed., Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 
1987, pp. 214-216. 



propriedades localizadas em espaços importantes da cidade, como sejam a freguesia de 

São Julião e a freguesia de São Nicolau. 

Não obstante a publicação dessa fonte documental em 19445, afigura-se-me que 

a abundância de dados que ela faculta aos investigadores e, em especial, aos 

olisipógrafos não mereceu, ainda, a devida análise6. Por esse motivo, a presente 

comunicação pretende informar sobre os primeiros resultados do estudo centrado nesses 

bens imóveis, identificando-os na sua tipologia e na sua topografia. Embora, nesta 

ocasião, não esteja prevista uma abordagem ao contexto social subjacente à exploração 

desses bens, será necessário traçar um esboço do quadro humano a eles associado. Não 

por acaso, a sede da comenda em apreço – a referida igreja da Conceição – foi 

implantada na zona da principal sinagoga da Lisboa medieval7

 

, extinta em 1496, data da 

ordenação manuelina que ditou a expulsão de judeus e mouros do reino de Portugal. 
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5 José Mendes da Cunha Saraiva, Uma visitação da Ordem de Cristo no ano de 1505. I Lisboa. Com um 
estudo, Lisboa, Publicações do Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, 1944. 
6 O manuscrito foi utilizado, de forma mais ou menos aprofundada, por Maria José Ferro Tavares, Os 
judeus em Portugal no século XV, 2 vols. Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1982; Manuel da Silva 
Branco, “Visitações na Ordem de Cristo até finais do século XVI”, As Ordens Militares em Portugal e no 
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Isabel L. Morgado de Sousa e Silva, A Ordem de Cristo (1417-1521), Porto, Fundação Eng. António de 
Almeida, 2002 (publicação inserida na colecção «Militarium Ordinum Analecta», vol. 6). 
7 Conforme consta da carta de doação régia ao Mestrado da Ordem de Cristo, a igreja de Nossa Senhora 
da Conceição ‘fez-se no lugar da casa grande da esnoga dos judeus’ que estavam na judiaria grande de 
Lisboa (documento de 27 de Maio de 1502: Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Chancelaria de D. 
Manuel I, liv. 4, fls. 24v-25v). 


