
António Coelho Gasco 

António Coelho Gasco nasceu em Lisboa, em data indeterminada, cerca de 1595. Era 
filho de Gaspar Coelho Gasco, Cavaleiro professo da Ordem de Cristo, fidalgo da Casa 
Real. Em 15 de julho de 1617 concluiu a formatura na Faculdade de Leis da 
Universidade de Coimbra. 

Desempenhou funções na magistratura e na administração pública, designadamente, 
como juiz dos órfãos em Lisboa e em Freixo de Espada-à-Cinta, vila onde também foi 
juiz de fora e capitão-mor. Foi nomeado Auditor Geral no Estado do Grão-Pará e 
Maranhão, onde faleceu em 1666. 

Desde muito cedo, manifestou especial interesse pelos estudos históricos, em especial 
pela genealogia, epigrafia, heráldica e numismática, percorrendo o país a examinar e 
copiar pergaminhos, crónicas e livros de linhagens, visitar monumentos e decifrar e 
transcrever epitáfios e inscrições sepulcrais. 

Quando partiu para o Maranhão, deixou em poder de um seu particular amigo 
diversos manuscritos, dos quais viriam a ser editados: 

− Conquista, Antiguidade e Nobreza da mui insigne e ínclita cidade de Coimbra, por 
António Lourenço Caminha, Lisboa, 1.ª edição, 1805; 2.ª edição, 1807; 

− Primeira parte das Antiguidades da Muy Nobre Cidade de Lisboa Imporio do 
Mundo, e Princeza do Mar Occeano, publicado no Archivo Bibliographico da 
Bibliotheca da Universidade, Coimbra, vols. IX (1909), X (1910), XI (1911) e XII 
(1912), reunido em separata na série Inéditos da Biblioteca Geral da Universidade 
de Coimbra (1924), com uma introdução de Augusto Mendes Simões de Castro;  

− Antiquário Discurso Dedicado ao Ill.mo e R.mo S.or D. Rodrigo da Cunha, Arcebp.º 
de Braga, S.or della, Primas das Hespanhas, e Elleito Metropolitano de Lisboa, no 
Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, vol. XII, 1935, com introdução 
de António Cruz. 

Permaneceram inéditos diversos outros manuscritos seus, havendo referências aos 
seguintes: 

− Primeira, e Segunda Parte da Nobreza de Espanha em que se contem a origem, e 
descendentes dos Reys de Portugal, e os Titulos, e Fidalgos delle; 

− Terceira e Quarta Parte de Leão, Galliza, e Cantabria; 
− Quinta e Sexta Parte do Reyno de Castella, Setima e Oitava Parte dos Reynos de 

Aragão, e Navarra; 
− De los linages de Galicia; 
− Clarissima, e nobilissima Arvore da Illustrissima Casa dos Condes de Linhares; 
− Antiguedades de Braga. 


