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VASCO MASCARENHAS, 
1º CONDE DE ÓBIDOS 

 

Vinícius Dantas 

 
Retrato de d. Vasco Mascarenhas (óleo sobre tela). Galeria dos Vice-Reis e Governadores da Índia 

Portuguesa, Archaeological Museum, Velha Goa, Goa. 

 

NASCIDO EM 1605, Vasco Mascarenhas era filho de d. Fernão Martins 

Mascarenhas, senhor de Lavre. Em 1619, ele iniciou sua trajetória servindo ao rei Felipe 

III de Espanha na Flandres, onde por cerca de seis anos atuou no terço e na companhia 

do mestre-de-campo Diogo Luís de Oliveira, conde de Miranda. Com a ofensiva 

neerlandesa em Salvador em 1624, Vasco Mascarenhas e Miranda foram nomeados para 

a jornada de recuperação da Bahia. Em 1630, com a tomada de Pernambuco pelos 

holandeses, ele prorrogou sua permanência no Brasil até 1636. De volta à corte em 

Madri, em 1637 Mascarenhas casou-se com d. Jeronima de la Cueva y Mendoza, dama 

da rainha Isabel de Bourbon. Pelo casamento alcançou a grandeza, tornando-se o 

primeiro conde de Óbidos. 

Em 1638, ele partiu novamente para o Brasil com a armada do conde da Torre. 

A armada estava incumbida de recuperar Pernambuco, e o novo conde assumiu o posto 

de general de artilharia. No mesmo ano, o conde da Torre assumia temporariamente o 

governo de Pernambuco, e Óbidos o da Bahia. Com a derrota da armada e o retorno do 

conde da Torre para o governo-geral do Estado do Brasil, em 1639 Óbidos voltou para 

Lisboa. Pouco tempo depois foi nomeado pela vice-rainha de Portugal Margarida de 

Mântua para servir na jornada de recuperação da Catalunha. Mascarenhas recusou a 
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nomeação, negando-se a ir. Sua insubmissão custou-lhe a liberdade, sendo encarcerado 

na torre de Belém.  

Em dezembro de 1640, com a ascensão do duque de Bragança ao trono de 

Portugal como d. João IV, o conde de Óbidos aderiu à causa da dinastia brigantina. Em 

Lisboa foi ministro do conselho de guerra, sendo nomeado governador e capitão-general 

do reino do Algarve, para onde partiu nos últimos dias de 1640. Em 1642 foi promovido 

para o governo da província do Alentejo e em 1646 voltou ao Algarve. No início de 

1652, Mascarenhas foi nomeado por d. João IV vice-rei do Estado da Índia. O conde de 

Óbidos assumiu o governo em 6 de setembro do mesmo ano, mas foi deposto por uma 

conspiração ao fim de outubro de 1653. De volta a Lisboa, em 1661 foi escolhido pela 

rainha regente d. Luisa de Gusmão para servir na corte como um dos fidalgos auxiliares 

para assistir ao rei d. Afonso VI. Com a tomada do poder pelo rei em junho de 1662, 

Mascarenhas foi nomeado conselheiro de Estado e posteriormente escolhido vice-rei do 

Brasil, onde governou entre 1663 e 1667. De volta a Lisboa, em 1668 o conde de 

Óbidos retirou-se para Évora, onde viveu por quatro anos. Em 1676 retornou a Lisboa 

para servir como estribeiro-mor da rainha Maria Francisca Isabel de Saboia, ofício que 

exerceu até sua morte cerca de dois anos depois. 

 

 


