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RESUMO 

 

A tese aqui apresentada debruça-se sobre o estudo do alfabetismo nas Capitanias de 

Pernambuco, Itamaracá e Paraíba no século XVI, utilizando como corpus três livros 

produzidos durante a primeira Visitação do Tribunal da Inquisição ao Brasil, a saber: o 

o Terceiro Livro das Confissões (1594-1595), o Terceiro Livro das Denunciações 

(1594-1595) e o Quarto Livro das Denunciações (1593-1595), nos quais eram 

registrados os depoimentos prestados ao Santo Ofício pela população, seguidos das 

assinaturas dos depoentes capazes de assinar. Realizou-se, com base nesse corpus, um 

estudo quantitativo e qualitativo das assinaturas e outros sinais não alfabéticos deixados 

nos livros, analisados juntamente a um perfil sociológico dos depoentes, em que se 

levaram em conta aspectos como sexo, idade, naturalidade, condição religiosa e estrato 

sócio-ocupacional. A essa análise, agregou-se uma abordagem de aspectos das 

estruturas sociais do Brasil no final de Quinhentos, visando a uma melhor compreensão 

e contextualização da difusão social da escrita nesse momento da história. Foi também 

realizada uma edição semidiplomática do Quarto Livro das Denunciações, que pretende 

suprir a ausência de uma edição conservadora desse livro, possibilitando estudos 

linguísticos e outros tipos de estudos, como o que foi aqui realizado, sobre os níveis de 

alfabetismo, uma vez que as edições já publicadas dos livros da Inquisição foram 

edições modernizadas que, além de alterarem a grafia primitiva dos documentos, 

suprimiram as partes iniciais e as partes finais dos depoimentos, onde se encontram as 

assinaturas deixadas pelas testemunhas. 

 

 

Palavras-chave: níveis de alfabetismo; livros da Inquisição; edição conservadora. 



ABSTRACT 

 

The thesis presented here focuses on the study of literacy in the captaincies of 

Pernambuco, Itamaracá and Paraíba in the sixteenth century , using as corpus three 

books produced during the first Visitation of the Tribunal of the Inquisition in Brazil, 

namely: the Third Book of Confessions (1594-1595), the Third Book of Denunciations 

(1594-1595) and the Fourth Book of Denunciations (1593-1595), in which were 

recorded the statements given to the Holy Office by the population, followed by the 

signatures of the interviewees able to sign. It was held, based on this corpus, a 

quantitative and qualitative study of signatures and other non-alphabetic signs left on 

the books, analyzed along a sociological profile of the interviewees, in which it took 

into account aspects such as gender, age, place of birth, religious condition and socio-

occupational stratum. By this analysis, it was added an approach to aspects of social 

structures in Brazil at the end of Five Hundred, seeking to a better understanding and 

contextualization of social diffusion of writing at this moment in the history. It was also 

performed a semi-diplomatic edition of the Fourth Book of Denunciations, which aims 

to compensate for the lack of a conservative edition of this book, enabling linguistic 

studies and other studies, such as the one what was held here on the literacy levels, 

since the already published editions of the Inquisition books were modernized editions 

that, in addition to changing the primitive spelling of documents, suppressed the initial 

parts and the final parts of the testimony, where the signatures were left by witnesses. 

 

 

Keywords: literacy levels; the Inquisition books; conservative edition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A tese que aqui se apresenta está inserida na linha de pesquisa da História da 

Cultura Escrita no Brasil do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da 

Universidade Federal da Bahia. Terá como foco principal de análise a difusão social da 

escrita no Brasil, mais especificamente, nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e 

Paraíba, ao final do século XVI. O corpus utilizado para esse estudo é composto por três 

dos nove livros produzidos pelo Tribunal da Inquisição, durante a primeira Visitação do 

Santo Ofício ao Brasil, um dos quais, o Quarto Livro das Denunciações, foi também 

editado semidiplomaticamente. 

Qual a motivação para a escolha das fontes inquisitoriais em um estudo que irá 

abordar a cultura escrita? Ainda que se trate de fontes de grande saliência na 

historiografia, que representam um capítulo polêmico na história do catolicismo, 

despertando facilmente o interesse dos leitores, a motivação para o seu uso aqui é de 

natureza bem diversa dessa. No estudo realizado, fez-se necessário, ou vital, apropriar-

se dos livros do Tribunal da Inquisição, que tanto revelaram de uma história de 

intolerância religiosa, de exclusão de ideias e pensamentos, para devolver ao Brasil mais 

sobre a difusão social da escrita no primeiro século de colonização. Está se tratando de 

uma época sobre a qual inexistem estudos a respeito do alfabetismo no país, e para a 

qual se desconheciam fontes passíveis de análise. 

 Hoje, com a disponibilização dos facsímiles dos livros da primeira Visitação da 

Inquisição ao Brasil pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde se encontram 

depositados os originais dos referidos livros, pode-se observar que os depoimentos 

prestados por denunciantes e confitentes perante o Santo Ofício, registrados nos livros 

pelo notário da Inquisição, eram seguidos das assinaturas dos depoentes, que, quando 

não sabiam assinar, faziam no lugar da assinatura um sinal não alfabético ou pediam ao 

notário para assinar por eles – o que não era possível se ver nas edições já publicadas 

dessas fontes inquisitoriais, que omitiam as assinaturas. Essa simples informação a 

respeito das testemunhas – se sabiam ou não assinar –, aliada à possibilidade de análise 

da qualidade das assinaturas executadas, faz desses livros uma rica e rara fonte que pode 

descortinar muito a respeito da difusão social da escrita nesse momento da história. 

 A essa altura, já se pode constatar que a tese aqui apresentada se centra em um 

ramo dos estudos da cultura escrita: a história do alfabetismo. Esse campo, e algo dos 
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estudos da cultura escrita no mundo ocidental, serão apresentados na seção 2, assim 

como a sua relação com o movimento da nova história. Será traçado um breve 

panorama dos estudos do alfabetismo ocidental, na Era Moderna, e se discutirão 

objetos, fontes e métodos para o estudo do alfabetismo, onde se verão os métodos 

quantitativo e qualitativo de análise dos objetos escritos, ambos utilizados nessa 

pesquisa. 

 A análise das assinaturas será feita na seção 4, onde se quantificarão os 

percentuais de assinantes e não assinantes no corpus, analisados junto ao perfil 

sociológico dos depoentes. Uma segunda parte da análise se deterá na morfologia das 

assinaturas realizadas, propondo-se níveis de execução gráfica relacionáveis com o 

nível de letramento dos escreventes. Ao final dessa seção, os resultados encontrados 

serão avaliados dentro de uma abordagem comparativa com os estudos de alfabetismo 

na Europa ocidental. 

 Antes dessa seção, se fará ainda, na seção 3, um pequeno mergulho nas 

estruturas sociais do Brasil em finais de Quinhentos, como forma de contextualização 

histórica do momento e do lugar em que se situam os escreventes e os objetos escritos 

analisados. Almejando-se encontrar elementos para uma reflexão mais aprofundada 

sobre os resultados apresentados para o alfabetismo, pretende-se, através dessa seção, 

iniciar um diálogo entre a história do alfabetismo e a história social, demográfica, 

econômica, política, religiosa e da escolarização no Brasil. 

 Na quinta seção, se apresentará a edição aqui realizada do Quarto Livro das 

Denunciações, um livro que contém as denúncias feitas pelos habitantes das Capitanias 

de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba perante a Mesa do Santo Ofício. Pretende-se, nessa 

seção, fornecer uma edição semidiplomática do referido livro, propícia aos estudos 

linguísticos, por se tratar de uma edição conservadora, e também propícia a outros 

estudos, já que essa edição conserva as partes iniciais e finais do texto dos depoimentos, 

como as fórmulas tabelioas, os dados dos depoentes e as assinaturas e sinais não 

alfabéticos por eles deixados, e ainda as supressões, acréscimos e alterações realizadas 

pelos redatores. Antes da edição, serão comentadas as fontes da Inquisição, as edições já 

existentes dos livros da Primeira Visitação ao Brasil, e se apresentarão aspectos 

extrínsecos e intrínsecos do documento editado, a saber: procedência, localização, 

datação, conteúdo, aspectos materiais, autoria, aspectos grafemático-fonéticos e outros 

aspectos gráficos, como tipo de letra, sinais de pontuação, diacríticos e sinais 



10 

 

abreviativos. Serão ainda listadas as palavras abreviadas e as formas desenvolvidas 

presentes no manuscrito e, por fim, serão apresentadas as normas de edição utilizadas.  

 O estudo aqui realizado integra-se a um programa maior de pesquisa, 

denominado História da Cultura Escrita no Brasil – HISCULTE, o qual, por sua vez, se 

filia ao Programa para a História da Língua Portuguesa – PROHPOR. Dentre os oito 

campos de pesquisa contemplados pelo HISCULTE, encontra-se especialmente ligado a 

dois: o campo 1: Medição de níveis de alfabetismo na história do Brasil, que se dedica 

ao estudo da difusão social da escrita na sociedade brasileira, desde as suas origens, no 

século XVI, aos dias atuais; e o campo 2: Leitura e escrita aos olhos da Inquisição, que 

tem como foco a exploração vertical das fontes inquisitoriais produzidas no mundo 

colonial ibérico, abordando tanto a medição de níveis de alfabetismo com base nessas 

fontes, quanto a análise de trajetórias individuais que se descortinam nas fontes 

inquisitoriais e sua relação com a leitura e a escrita, e ainda a realização de edições 

conservadoras e modernizadas dos documentos disponibilizados nos arquivos 

inquisitoriais. 

 Diante da enorme lacuna ainda existente no campo da história da cultura escrita 

no Brasil, que está apenas se iniciando no país, o Programa HISCULTE foi criado, pela 

professora Tânia Lobo e pelo professor Klebson Oliveira, do Instituto de Letras da 

UFBA, também motivados pela consistente e inspiradora produção europeia nesse 

campo, da qual se podem citar, entre tantos outros, os estudos de Petrucci, Langeli, 

Chartier, Castillo Gómez, Viñao Frago, Ribeiro da Silva, Marquilhas. 

Para a história da cultura escrita, constituída como campo autônomo de 

investigação, convergiram a história da escrita, a história do livro e da leitura, e ainda a 

história da escolarização e do alfabetismo. Se a sua base se encontra enraizada nesses 

campos, a história da cultura escrita ainda irá querer mais; nas relações entre os 

escreventes e o que, quando, onde, como e por que se escreve, muito se pode encontrar. 

Para tanto, é fundamental a contribuição dada pelas diversas disciplinas. Dentre muitas, 

será preciso destacar aqui a Filologia, pois não se pode deixar de mencionar que essa 

disciplina não serviu apenas de apoio à pesquisa, mas se constituiu como parte 

substancial do trabalho, através da edição do maior dos livros da Inquisição analisados. 

A análise dos níveis de alfabetismo e a edição semidiplomática não devem ser vistas 

como duas partes estanques do estudo, e, sim, como partes que se interpenetram e são 

complementares: os objetos escritos analisados encontram-se registrados nos livros da 

Inquisição, executados por mãos que seguraram a pena do Santo Ofício para assinar o 



11 

 

depoimento prestado, como forma de validá-lo; por outro lado, o contexto histórico, 

social, cultural em que foi produzido o documento editado será elucidado pela análise 

quantitativa e qualitativa dos registros de escrita e pela análise das estruturas sociais do 

Brasil em finais do século XVI. 

 Situada a tese dentro de um Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura, 

cabe ainda pontuar algo das estreitas relações entre cultura escrita e linguística histórica, 

advertindo-se, inicialmente, que não se encontrará aqui um estudo de língua, ou uma 

abordagem da sua interação com a história da cultura escrita no Brasil, o que não 

significa que a relação entre essas disciplinas não tenha sido observada. Esse estudo, 

espera-se, deverá ser aproveitado em abordagens que tratem das relações entre história 

linguística, linguística histórica, história social e história da cultura escrita no Brasil. 

Será preciso isso, e ainda muito, para se cumprirem as tarefas anunciadas por Mattos e 

Silva (1998), na publicação que marca o início do Projeto Para a História do Português 

Brasileiro: reconstruir uma história social linguística do Brasil, a partir de fontes 

históricas múltiplas; interpretar, numa perspectiva sócio-histórica linguística ou 

sociolinguística e linguística, o português brasileiro no seu passado em direção ao 

presente, com base em corpus documental seriado que represente tanto as normas 

vernáculas como as normas cultas; e comparar o português brasileiro com o europeu 

desde pelo menos o português de quinhentos em direção aos dias atuais. Também 

Houaiss (1985), ao propor vias de investigação para tornar possível a elaboração de uma 

história da língua portuguesa no Brasil, comentou a necessidade de se abordar a 

penetração da língua escrita no Brasil, das origens aos dias atuais.  

A história da cultura escrita segue a linha revolucionária da interdisciplinaridade, 

e só existe através dela. A história linguística, enquanto história cultural e social que é, 

deverá seguir o mesmo rumo. Ambas precisam se encontrar, mais e sempre. Assim 

como precisam se encontrar com uma história da política, da economia, da demografia, 

do ensino, da religião, da cultura material, da família e tantas outras histórias... Fazer 

uso de diversas fontes, de velhos e de novos dados.  
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2 A HISTÓRIA DA CULTURA ESCRITA E OS ESTUDOS DO ALFABETISMO 

 

 

 A presente seção se inicia com uma breve abordagem a respeito da utilização das 

fontes inquisitoriais para estudos da história da cultura escrita. Dessa forma, introduz-se 

a abordagem sobre o campo da história da cultura escrita, que é, em seguida, situado 

dentro do movimento da nova história. Passa-se, então, a tratar da trajetória dos estudos 

sobre a escrita, o livro e a leitura e a alfabetização, que desembocaram mais tarde na 

história da cultura escrita. Em seguida, o tema afunila-se para uma abordagem sobre um 

ramo do referido campo, a saber: os estudos do alfabetismo, no âmbito do qual se fará 

uma análise a respeito do objeto, das fontes e dos métodos de estudo, para se tratar 

então dos estudos já realizados sobre o alfabetismo ocidental na Era Moderna e ainda 

dos estudos sobre o alfabetismo no Brasil colonial. Por fim, serão comentados alguns 

conceitos vinculados ao que se expôs durante a seção: alfabetismo, alfabetização, 

letramento, oralidade e escrita. 

 

 

2.1 AS FONTES INQUISITORIAIS E OS ESTUDOS DA HISTÓRIA DA CULTURA 

ESCRITA 

 

 Em 1976, Carlo Ginzburg publica O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias 

de um moleiro perseguido pela Inquisição
1
, obra já célebre, que se debruça sobre um 

único processo do Tribunal da Inquisição italiana, movido contra o moleiro Domenico 

Scandella, residente na região do Friul. Ginzburg analisa detidamente a linha de 

pensamento de Domenico e suas „ideias heréticas‟, fazendo uma série de conexões das 

ideias do moleiro com as leituras que ele realizou ao longo da vida, aliadas a tradições 

de uma cultura oral
2
, tornando evidentes as razões de não ser interesse do Estado ou da 

Igreja que a leitura se difundisse na sociedade italiana do século XVI, uma vez que o 

livro “siempre ha sido, y sigue siendo, un valor ideológico y un indispensable 

                                                           
1
 O título da obra original é Il formaggio e i vermi: Il cosmo di un mugnaio del'500”. 

2
 O autor faz uso do paradigma indiciário, longamente descrito por ele no texto “Sinais: raízes de um 

paradigma indiciário”, em obra de 1989. 
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instrumento de hegemonía propio de las clases superiores de la sociedad”
3
 (PETRUCCI, 

1999, p.29). Dessa forma, a análise de Ginzburg, apesar de partir de um objeto „micro‟, 

torna-se monumental, revelando o leque de possibilidades que o objeto de estudo pode 

abrir para um interessado na história da cultura escrita. 

 No Brasil, vinte e seis anos mais cedo, Serafim da Silva Neto ([1950] 1986), em 

sua  Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil, refletia sobre a história social 

do português brasileiro, comentando o contato entre línguas e ainda, a respeito da 

difusão do português, relações entre uma variante socialmente estigmatizada e uma 

variante socialmente prestigiada que se delineavam já no século XVI, avaliadas por um 

viés normativo: 

[...] se, de um lado, a língua portuguesa assim se estropiava e abastardava na 

boca de gentes brutas e toscas, de outro, era carinhosamente estudada, em 

Pernambuco e Bahia – os núcleos principais dessa fase – pelos padres em 

seus colégios e por uma pequena minoria de funcionários, letrados e senhores 

de engenho (SILVA NETO, [1950] 1986, p. 69). 

 Para avaliar esse português culto, estudado pelos padres e uma minoria de 

funcionários, letrados e senhores de engenho, Silva Neto faz um duplo uso das fontes do 

Tribunal da Inquisição portuguesa na Primeira Visitação ao Brasil, feita às Capitanias 

da Bahia, de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, de 1591 a 1596: cita inicialmente as 

referências aí encontradas a cinco mestres leigos de ler e escrever, além dos jesuítas que 

lecionavam nos colégios da Companhia de Jesus, como mostras do desenvolvimento 

cultural das duas capitanias citadas. Em seguida, realiza um primeiro levantamento do 

nível de alfabetismo na Colônia no século XVI, servindo-se do percentual de homens 

capazes de assinar o nome nos livros da Inquisição: 

Por essa época se pode colher boa informação acerca do fruto dessas escolas: 

dos 221 informantes do Santo Ofício, na maioria gente rural, se excluirmos as 

mulheres (que os costumes da época relegavam ao cárcere doméstico) só três 

ou quatro não sabiam assinar o nome (SILVA NETO, [1950] 1986, p.69). 

 Os dados do autor não são precisos: só nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá 

e Paraíba, houve 280 homens testemunhando nos livros da Inquisição; desses, 22 não 

foram capazes de assinar o próprio depoimento. O que se pretende aqui avaliar, porém, 

não é o rigor científico da abordagem de Silva Neto, mas, sim, a linha de análise do 

                                                           
3
 “sempre foi, e continua sendo, um valor ideológico e um instrumento indispensável de hegemonia 

própio das classes superiores da sociedade” (tradução nossa). 
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autor, que, ao tratar da história da língua portuguesa no Brasil, vê a necessidade de 

remeter à história da cultura escrita, e faz uso das fontes do Tribunal da Inquisição, 

refletindo inclusive sobre quem escrevia na sociedade brasileira do século XVI, tocando 

nas relações entre acesso ao letramento, nível de ruralismo e sexo, diretamente ligadas à 

função social da escrita, ou seja, ao por que se escrevia. 

 Os estudos comentados, de Ginzburg e de Silva Neto, dão mostras da amplitude 

do campo de estudos da história da cultura escrita. Nele, inumeráveis fontes e objetos de 

estudo, entre eles, as diversas fontes que nos legou o Tribunal da Inquisição, podem ser 

explorados e revisitados, através de diferentes pontos de vista. Em muitos casos, fará 

toda a diferença a teia de relações criada entre os sujeitos, uma série de aspectos sociais 

e culturais e o objeto em si. Sem isso, O queijo e os vermes não seria uma obra 

monumental. É preciso um olhar ainda mais atento para o mundo, se se quer analisar um 

objeto micro. E é provavelmente pela falta dessa teia de relações na análise de Silva 

Neto que a sua abordagem do alfabetismo no início da colonização passa despercebida 

pela maioria dos seus leitores. Já que não se trata de um estudo da cultura escrita, mas 

da língua portuguesa no Brasil, Silva Neto comenta en passant o dado citado sobre o 

alfabetismo no Brasil. No entanto, a falta não é apenas de Silva Neto.  

Como é possível que venha passando despercebida uma questão tão relevante a 

respeito da difusão social da escrita no primeiro século de colonização, em uma obra tão 

conhecida da nossa história linguística? A tradição da linguística brasileira, desde 

meados do século XX, foi de que estudiosos da língua estudam a língua, fechando os 

olhos para a história da cultura escrita e para a história social como um todo. Assim 

também os estudos da cultura escrita passaram um longo tempo ensimesmados no 

objeto escrito, enquanto se ignorava uma série de questões relevantes relacionadas ao 

seu objeto de estudo.  

É outra a via em que seguem se constituindo os estudos atuais da história da 

cultura escrita, uma via essencialmente interdisciplinar, como bem explica Viñao Frago: 

La historia social de la cultura escrita no es ni puede ser, además, un campo 

acotado por unos investigadores determinados. Nace con vocación 

interdisciplinar. Todos los que la abordan saben, vengan de donde vengan, 

sea cual sea su formación, que precisan incorporar conocimientos y estudios 

generados desde varios campos académicos e institucionales. Que su 

aportación es necesariamente parcial e incompleta. Que, en definitiva, la 

historia de la cultura escrita requiere el concurso de filólogos, lingüistas, 

epigrafistas, paleógrafos, sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos e 
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historiadores socio-culturales, de la literatura o de la educación, entre otros
4
 

(VIÑAO FRAGO, 1996, p.42-43). 

 

 

2.2 AS ABERTURAS DA HISTÓRIA  

 

O estudo de um objeto a partir de diferenciados pontos de vista, a análise de um 

objeto micro, com uma abrangência ampla e intertextual... Essas abordagens na história 

da cultura escrita só se tornaram possíveis com a abertura que se deu, de maneira geral, 

nos estudos de história, com o movimento da nova história.  

O movimento está associado, em suas origens, ao grupo École des Annales e à 

revista Annales: économies, societés, civilisations
5
 (doravante, Escola dos Anais e 

revista Anais), fundada em 1929, na França, com o objetivo de fazer história sob uma 

perspectiva nova e interdisciplinar, que ia de encontro ao paradigma tradicional de 

escrita da história. A revista Anais tinha, como diretrizes, a substituição da tradicional 

narrativa dos acontecimentos por uma história-problema; uma abordagem da história de 

todas as atividades humanas e não apenas da história política; e a colaboração com 

outras disciplinas, como a geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, a 

linguística e a antropologia social (BURKE, 1991, p. 11-12).   

Burke (1991) descreve três gerações de estudos da Escola dos Anais. A 

primeira, de 1920 a 1945, foi liderada por Lucien Febvre e Marc Bloch, os fundadores 

da revista Anais; a segunda, após a 2ª Guerra Mundial, foi liderada por Fernand 

Braudel, o autor de O Mediterrâneo, tese de doutoramento que teve grande repercussão 

nos estudos de história; a terceira, iniciada em 1968, é marcada por uma fragmentação, 

diversas linhas de estudos, posturas mais abertas; são dessa geração historiadores como 

André Burguière, Jacques Revel, Georges Duby, Jacques Le Goff, Philippe Ariès, 

Roger Chartier. 

                                                           
4
 “A história social da cultura escrita não é nem pode ser, também, um campo utilizado por alguns 

investigadores determinados. Nasce com vocação interdisciplinar. Todos os que a abordam sabem, 

venham de onde venham, seja qual seja sua formação, que precisam incorporar conhecimentos e estudos 

gerados por vários campos acadêmicos e institucionais. Que seu contributo é necessariamente parcial e 

incompleto. Que, definitivamente, a história da cultura escrita requer o concurso de filólogos, linguistas, 

epigrafistas, paleógrafos, sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos e historiadores sócio-culturais, 

da literatura ou da educação, entre outros” (tradução nossa). 
5
 A revista foi originalmente chamada Annales d’histoire économique et sociale (BURKE, 1991, p. 33). 



16 

 

Já a expressão „nova história‟, ainda segundo Burke (1992, p. 16-17), é utilizada 

sobretudo para se referir aos desenvolvimentos ocorridos nos anos 70 e 80, um período 

em que a reação contra o paradigma tradicional ganhou amplitude mundial, com a 

adesão de historiadores de diversos países, como Japão, Índia, Inglaterra e países latino-

americanos. A expressão „nova história‟ foi popularizada pelo livro La nouvelle 

histoire, editado por Jacques Le Goff e outros em 1978, mas já havia sido utilizada, 

anteriormente, no grupo dos Anais: “Braudel havia falado de uma história nova em sua 

aula inaugural no Collège de France (1950). Febvre, por outro lado, usara frases como 

„uma outra história‟ para descrever o que o grupo dos Annales tentava fazer” (BURKE, 

1991, p. 132).  

Quer pelas mãos do grupo dos Anais, quer pelas mãos dos estudiosos mais 

contemporâneos do movimento da nova história, a subversão que se operou, com 

relação aos estudos tradicionais de história, foi um marco irreversível. Inauguraram-se 

novas trilhas a serem seguidas, novos olhares, que não se atêm ao ramo da história e 

trazem grandes contribuições para a área das ciências humanas. Foi aberto um campo de 

estudos fértil e extremamente inspirador. 

 A tradicional perspectiva que via a história sempre “de cima”, concentrando-se 

no estudo das grandes narrativas, das grandes personalidades, baseada em documentos e 

registros oficiais, deu lugar a uma história das estruturas, a uma história-problema, 

história das pequenas narrativas, história da vida cotidiana, uma história vista de outras 

perspectivas, nas quais estão inclusas as pessoas comuns e a sua experiência da 

mudança social, os indivíduos que foram oprimidos pela história. Para dar conta da 

construção desses outros caminhos seguidos pelos estudos de história, todo o tipo de 

evidências é usado, não apenas registros oficiais: registros de escrita do cotidiano, 

evidências orais, evidências estatísticas, evidências materiais de toda a espécie etc. 

Com uma abordagem da história que não privilegiasse apenas a história política, 

buscando contemplar as diversas atividades humanas, nasceram, no âmbito da nova 

história, muitas outras histórias:  

A primeira metade do século [XX] testemunhou a ascensão da história das 

ideias. Nos últimos trinta anos nos deparamos com várias histórias notáveis 

de tópicos que anteriormente não se havia pensado possuírem uma história, 

como por exemplo, a infância, a morte, a loucura, o clima, os odores, a 

sujeira e a limpeza, os gestos, o corpo [...], a feminilidade [...], a leitura [...], a 

fala e até mesmo o silêncio. O que era previamente considerado imutável é 
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agora encarado como uma “construção cultural”, sujeita a variações, tanto no 

tempo quanto no espaço (BURKE, 1992, p. 11). 

 Em uma análise da amplitude do movimento dos Anais, Burke constata que a 

sua contribuição foi profunda, mas também “profundamente desigual”, uma vez que 

grande parte dos seus estudos foi dedicada à França. Afirma ainda que se escreveu 

muito sobre o mundo mediterrâneo, especialmente Espanha, França e Itália; a maioria 

dos estudos esteve voltada para o período de 1500 a 1800 e, principalmente, para o 

período do Antigo Regime da França, de 1600 a 1789. A constatação dos limites do que 

foi alcançado é, segundo o historiador inglês, paradoxal, já que os Anais tinham como 

um de seus objetivos realizar uma „história total‟. Por outro lado, considera que uma das 

conquistas do grupo foi “subverter as categorias tradicionais e oferecer algumas novas, 

da „história rural‟ de Bloch, nos anos 30, e da „civilização material‟, da década de 60, à 

história sociocultural dos dias de hoje” (BURKE, 1991, p. 123-124).  

Para Barros (2005, p. 126), “entre as várias modalidades de história que se 

desenvolveram no decurso do século XX, algumas primam pela riqueza de 

possibilidades que abrem aos historiadores”. Esse seria o caso da história cultural, 

ramo da historiografia que, segundo o autor, se torna mais preciso e evidente a partir das 

últimas décadas do século XX. Barros considera que a nova historiografia cultural se 

tornou possível na moderna historiografia a partir de uma importante expansão de 

objetos historiográficos – onde se destaca a própria noção de cultura, que era antes 

associada unicamente à produção artística, a uma “alta cultura” e se expande a uma 

noção bem mais abrangente.  

O novo conceito de cultura que influenciou a historiografia cultural veio da 

antropologia moderna. Deu-se uma ruptura com a noção tradicional de cultura, que 

dividia as sociedades entre sociedades com cultura e sem cultura. Antropólogos e 

historiadores culturais passaram a falar não mais em uma cultura, mas em „culturas‟, no 

plural. O significado da palavra se ampliou para englobar uma série de outras 

atividades, como diversos aspectos da vida cotidiana. 

Passam a ser consideradas todas as práticas culturais de uma determinada 

sociedade, não apenas as produções relacionadas às instâncias oficiais de produção 

cultural, às instituições, e, sim, todas as práticas relacionadas aos usos e costumes de 

uma determinada sociedade. Assim, são vistos como práticas culturais “não apenas a 

feitura de um livro, uma técnica artística ou uma modalidade de ensino, mas também os 
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modos como, em uma dada sociedade, os homens falam e se calam, comem e bebem, 

sentam-se e andam, conversam ou discutem, solidarizam-se ou hostilizam-se, morrem 

ou adoecem, tratam seus loucos ou recebem os estrangeiros” (BARROS, 2005, p. 131). 

 

 

2.3 OS CAMINHOS DA HISTÓRIA DA CULTURA ESCRITA 

 

A história da cultura escrita está inserida no âmbito da história cultural. A ela se 

refere Castillo Gómez (2003, p. 107-108) como “una forma de historia cultural centrada 

específicamente en los objetos escritos y en los testimonios, de cualquier índole, que 

conciernen a sus distintos usos y a sus varias funciones”
6
. O autor considera que esse 

campo de estudos possui um caráter essencialmente social. Ao se tratar de uma „história 

da cultura escrita’ já se atribui, na própria nomenclatura utilizada, esse caráter cultural 

– e, portanto, também social e histórico – à escrita (CASTILLO GÓMEZ, 2003, p. 95).  

Em contraposição à definição de Castillo Gómez, que trata de um perfil atual do 

campo de estudos da história da cultura escrita, é preciso lembrar que os estudos da 

cultura escrita não se caracterizaram sempre dessa forma. Como afirma Viñao Frago, 

“hasta fechas recientes la historia de la escritura ha sido una historia descriptiva, 

desgajada de los contextos sociales en que ésta era producida y utilizada, y escasamente 

atenta a la variedad de sus usos y funciones”
7
 (VIÑAO FRAGO, 1996, p.42). Torna-se, 

portanto, necessário retomar o desenvolvimento desse campo de estudos para melhor 

compreender o seu momento atual. 

Castillo Gómez (2003, p.97) afirma que o reconhecimento e o uso do termo 

„história da cultura escrita‟ estão circunscritos, praticamente, à segunda metade da 

década de 1990. Considera, por outro lado, que não seria possível estabelecer um 

momento de fundação da disciplina, e que suas origens seriam muito mais antigas, 

ligadas às trajetórias de dois campos: a história da escrita e a história do livro e da 

leitura, os quais convergiram, posteriormente, para a história da cultura escrita. 

                                                           
6
 “uma forma de história cultural centrada especificamente nos objetos escritos e nos testemunhos, de 

qualquer índole, que concernem a seus distintos usos e a suas várias funções” (tradução nossa). 
7
 “até recentemente a história da escrita tem sido uma história descritiva, desvinculada dos contextos 

sociais em que esta era produzida e utilizada, e escassamente atenta à diversidade de seus usos e funções” 

(tradução nossa). 
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Até meados do século XX, a história da escrita se restringia a estudos de 

paleografia voltados para distinguir as tipologias gráficas e situá-las no tempo e no 

espaço. A paleografia, nascida em fins do século XVII a partir da diplomática 

(CASTILLO GÓMEZ; SAÉZ, 1994, p. 150), era tratada no sentido estrito de “estudo 

das antigas escritas e evolução dos tipos caligráficos em documentos” (SPINA, 1994, p. 

24).  

Como contam Castillo Gómez e Sáez (1994), já desde o século XVIII, mas 

sobretudo ao longo da primeira metade do século XX, diversos autores defenderam uma 

definição da paleografia como história da escrita e, enquanto tal, alguns teriam esboçado 

as primeiras ideias a respeito da interdependência entre escrita e sociedade, ainda que a 

maior parte dos paleógrafos conservasse o olhar tradicional sobre a paleografia, 

“ejercitándose como expertos peritos en el análisis sincrónico y diacrónico de los tipos 

gráficos y como editores de grandes colecciones documentales”
8
 (CASTILLO GÓMEZ; 

SÁEZ, 1994, p. 152). 

É o paleógrafo Armando Petrucci quem inaugura, em 1962, estudos que 

renovam o método paleográfico, traçando coordenadas para a saída do isolamento 

erudito em que estava imersa a paleografia, incorporando às quatro questões 

fundamentais da paleografia tradicional, que tratam da produção dos testemunhos 

escritos – o que, quando, onde e como – duas novas perguntas: quem escreve e por que 

se escreve, as quais teriam resultado em uma mudança substancial da interpretação 

paleográfica dos produtos escritos, na avaliação de Castillo Gómez e Sáez (1994, p. 

153). A relevância dessas novas perguntas e sua relação com um novo olhar sobre a 

paleografia são assim explicadas por Petrucci: 

L‟impostazione stessa di queste domande rovescia, in un certo senso, il 

metodo tradizionale della paleografia, non soltanto perchè considera la 

scrittura nell‟ambito della società che l‟ha prodotta (il che è già compito di 

una paleografia genericamente storicista), ma sopratutto perché, invece di 

partire propriamente allo studio delle forme grafiche per collegare poi queste 

ultime ad altre manifestazioni della società coeva, intende partire 

propriamente dallo studio del significato che una determinata società, formata 

necessariamente di scriventi e di non scriventi, attribuiva alla scrittura, e dalla 

conoscenza del numero e della qualità degli scriventi in quella determinata 

società; per collegare poi ai risultati di queste ricerche lo studio di tutte le 

forme grafiche prodotte da quella società nella loro varietà e nel loro 

complesso, e spiegare con la logica di tale collegamento e di tale confronto 

                                                           
8
 “exercitando-se como peritos na análise sincrônica e diacrônica dos tipos gráficos e como editores de 

grandes coleções documentais” (tradução nossa). 
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gli atteggiamenti generali di quella società stessa rispetto alla scrittura ed alla 

cultura, e viceversa, le particolarità delle forme grafiche adottate, i loro 

mutamenti, le influenze stilistiche da esse subite o essercitate.
9
 (PETRUCCI, 

1969, p. 157-158 apud CASTILLO GÓMEZ; SÁEZ, 1994, p. 153-154). 

Com essa ótica, a paleografia já não é apenas a „ciência que estuda as escritas 

antigas‟, tornando-se uma disciplina renovada, entendida como “historia de la escritura 

en su conjunto e en su relación con la sociedad”
10

, ainda que permaneça também “su 

específica peculiaridad de método analítico y formal”
11

 (PETRUCCI, 1999, p.25). Com 

os estudos de Petrucci e uma série de outros estudos que se desenvolvem a partir desse 

momento, a paleografia acaba por reorientar seus métodos de trabalho e objetivos, 

renovação que pode ser vista, na avaliação de  Castillo Gómez e Sáez (1994, p. 167), 

como “el reencuentro con su propia finalidad científica y la plena integración en el 

campo de las ciencias historicas, y, a través de ésta, en el mundo contemporáneo”
12

. 

A história do livro e da leitura tem uma trajetória mais recente. Castillo 

Gómez (2003, p. 102) e Burke (1991, p. 91-92) dão notícia de estudos de meados do 

século XX, em que a história da leitura se encontrava vinculada a uma „história do 

livro‟.  

Em estudo de 1969, Henri-Jean Martin fez uma contagem da produção de livros 

na França do século XVII, calculando sua distribuição de acordo com a classe social, o 

sexo, a ocupação e o lugar de residência dos donos dos livros (CASTILLO GÓMEZ, 

2003). Alguns estudos anteriores a esse são ainda citados por Castillo Gómez e Sáez 

(1994) e Burke (1991), como um trabalho do próprio Martin, que colaborou com Lucien 

Febvre na elaboração de um levantamento sobre a invenção e expansão da impressão, 

publicado em 1958, com o título L’apparition du livre. São também de Martin os 

estudos Livre et societé dans la France du XVIII
e 

siècle, publicado de 1965-1970, e Le 

                                                           
9
 “A própria proposição dessas questões destitui, em certo sentido, o método tradicional da paleografia, 

não somente porque considera a escrita no âmbito da sociedade que a produziu (o que já é tarefa de uma 

paleografia genericamente historicista), mas sobretudo porque, em vez de partir propriamente ao estudo 

das formas gráficas para relacionar depois estas últimas a outras manifestações da sociedade coeva, 

pretende partir propriamente do estudo do significado que uma determinada sociedade, formada 

necessariamente por escreventes e não escreventes, atribuía à escrita, e do conhecimento da quantidade e 

da qualidade dos escreventes naquela determinada sociedade; para relacionar depois aos resultados destas 

pesquisas o estudo de todas as formas gráficas produzidas naquela sociedade em sua variedade e em sua 

complexidade, e explicar com a lógica de tal relação e de tal confronto os movimentos gerais daquela 

mesma sociedade com respeito à escrita e à cultura, e viceversa, a particularidade das formas gráficas 

adotadas, as suas mudanças, as influências estilísticas repentinas ou exercitadas.” (tradução nossa). 
10

 “história da escrita em seu conjunto e em sua relação com a sociedade” (tradução nossa). 
11

“sua específica peculiaridade de método analítico e formal” (tradução nossa).  
12

 “o reencontro com sua própia finalidade científica e a plena integração no campo das ciências 

históricas, e, através desta, no mundo contemporâneo” (tradução nossa). 
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livre et la civilisation écrite, de 1968-1970. Também da década de 1960 é o estudo de 

Robert Mandrou, que tratou da chamada “Biblioteca Azul” na região do Nordeste da 

França, onde havia uma elevada taxa de alfabetização. O autor examinou cerca de 450 

títulos e destacou, naquele contexto, a importância da leitura religiosa, de almanaques e 

romances de cavalaria. Ainda a VI Seção da École Pratique dês Hautes Études, que já 

teve como presidentes importantes representantes da escola dos Anais, como Lucien 

Febvre, Fernand Braudel e Jacques Le Goff, publicou, em 1965, uma pesquisa coletiva 

sobre a história do livro no século XVIII na França (BURKE, 1991, p. 92). 

Nessa história do livro que se delineava, desenvolveram-se estudos numa 

perspectiva da nova história. O objeto „livro‟ foi sendo cada vez mais analisado como 

um elemento da história material que poderia contribuir para uma história sociocultural.  

No âmbito das contribuições que a história do livro trouxe para a história 

sociocultural está um trabalho coletivo sobre a história do livro na França, dirigido por 

Martin, juntamente com Chartier, com publicação de 1983-86. Outra pesquisa coletiva 

foi também organizada por Roche, que publicou, em 1981, um estudo sobre a vida 

cotidiana do povo comum em Paris durante o século XVIII. Uma das análises feitas foi 

a respeito do papel da literatura popular, concluindo o autor que as práticas de leitura e 

escrita tinham papel importante na vida de alguns grupos das classes inferiores, 

sobretudo entre os criados (ROCHE, 1981, cap.7 apud BURKE, 1991, p. 92). Para 

Burke (1991, p. 92-3), Roche realizou uma surpreendente análise das práticas de leitura 

das classes populares a partir de elementos da cultura material, de dados quantitativos, 

baseado essencialmente em inventários post mortem, dos quais se depreendiam detalhes 

sobre as roupas e os móveis do defunto, “detalhes que Roche interpreta com grande 

habilidade, visando construir um retrato da vida cotidiana”. 

Como afirmaram Chartier e Roche ([1978] 1980 apud CASTILLO GÓMEZ, p. 

13), ao se estudar o objeto „livro‟, tem-se como objetivo captar o que uma sociedade 

inteira escreve ou lê. Uma história dos livros como posse deu ainda lugar a uma história 

propriamente da leitura, “de las maneras de leer y de las apropriaciones experimentadas 

por los lectores”
13

 – o que se tornou efetivo na década de 1980 (CASTILLO GÓMEZ, 

2003, p. 103). 

                                                           
13

 “das maneiras de ler e das apropriações experimentadas pelos leitores” (tradução nossa). 
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A história da alfabetização, ainda que esteja vinculada à história da educação e 

da escolarização, também integra a história cultural e desemboca, assim como se dá 

com a história da escrita, do livro e da leitura, na história da cultura escrita
14

.
 
 

As primeiras iniciativas institucionais para se medir o grau de alfabetização nas 

sociedades ocidentais
15

 foram do século XIX, baseadas principalmente em números de 

assinaturas de registros matrimoniais. Um desses estudos resultou nas publicações do 

Registrar General of England and Wales, a partir de 1838-39, que quantificava 

assinaturas alfabéticas e não  alfabéticas em registros de casamento na Inglaterra. 

(MARQUILHAS, 2000, p. 83). 

Entre os estudos franceses de alfabetização também baseados em números de 

assinaturas, dessa época, destaca-se uma pesquisa da década de 1870, realizada por 

Louis Maggiolo, que também utilizou como fonte os registros matrimoniais, observando 

um crescimento da alfabetização na França a partir do século XVII. Em 1950, Fleury e 

Valmary reanalisaram os dados obtidos nessa pesquisa e observaram um grande 

contraste entre o nordeste da França, com índices de alfabetização relativamente 

elevados, e o sudeste, com baixos índices de alfabetização (BURKE, 1991; 

MARQUILHAS, 2000, p.83-84). 

Nas décadas de 1960 e 1970 vê-se uma série de estudos de história da 

alfabetização, vinculados tanto a uma história social e da educação, quanto à história da 

cultura escrita. Segundo Langeli (1996), o rápido desenvolvimento dos estudos nessa 

época deve-se sobretudo a historiadores anglo-saxões, como o grupo de Cambridge, 

dedicado à história da população e das estruturas sociais, e os historiadores ingleses, 

entre eles Lawrence Stone, que abordou a história do letramento como um entre outros 

aspectos relacionados à educação e cultura popular. Para Castillo Gómez e Sáez (1994), 

com as obras de Lawrence Stone, Jack Goody, Carlo Maria Cipolla e Roger Schofield 

se deu o nascimento da historiografia da alfabetização, já que nelas se formulava uma 

                                                           
14

 Ao abordar a trajetória de constituição do campo de estudo da história da cultura escrita, Castillo 

Gómez (2003, p. 113-4) não trata diretamente da história da alfabetização, mas faz referências a esta 

como campo inserido na história da cultura escrita. Isso se dá quando o autor trata das fontes de estudos 

da história da cultura escrita e faz referência às fontes que já foram utilizadas pela história da 

alfabetização, pela história do livro e da leitura e pela história da escrita. Também aborda os estudos da 

história da alfabetização quando comenta os quatro „tempos‟ do escrito: a aquisição, a produção, a 

recepção e a conservação. Ao tratar do tempo da aquisição (CASTILLO GÓMEZ, 2003, p. 116), o autor 

destaca o papel das políticas de alfabetização para a aquisição da escrita.   
15

 Aqui se está tratando dos estudos sobre o alfabetismo nas sociedades ocidentais no período pré-

censitário, anterior ao século XIX, quando se inicia a fase estatística das análises demográficas, momento 

em que já se tem dados estatísticos sobre a escolarização da população. 
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história do alfabetismo como finalidade científica, se estabeleciam as primeiras séries 

cronológicas da difusão do alfabetismo, identificavam-se as fontes necessárias para seu 

estudo, iniciavam o caminho dos estudos comparativos a partir da análise das 

assinaturas e observavam os fatores mais decisivos e suas consequências cognitivas e 

sociais (CASTILLO GÓMEZ; SÁEZ, 1994, p. 137). 

Graff (1987 apud CASTILLO GÓMEZ; SÁEZ, 1994) irá distinguir essa 

primeira geração de historiadores da educação de uma segunda geração, formada por 

estudiosos como Egil Johansson, Kennet Lockridge, Furet, Sachs e Ozouf, Michael 

Clanchy, David Cressy, L. Soltow e E. Stevens, Rab Houston e Graff, e ainda 

permanecendo Goody e Schofield, com suas obras mais novas, geração que se 

caracterizaria por: maior uso das séries quantitativas, abordagem da complexidade dos 

processos de alfabetização, importância atribuída à contextualização desses processos, 

reconhecimento dos fatores ideológicos-culturais e sua influência na conformação dos 

diversos modelos históricos de alfabetização, investigação dos usos do alfabetismoe e 

seus efeitos sociológicos, aprofundamento no discurso teórico e metodológico, 

analisando-se as contradições e dificuldades da história da alfabetização, a importância 

dos estudos comparativos e as limitações do quantitativismo (CASTILLO GÓMEZ; 

SÁEZ, 1994, p. 139). 

No âmbito da nova historiografia francesa, o tema da alfabetização ganhou 

importância, seja em estudos relativos à escolarização em sentido institucional, seja 

naqueles relacionados à história do livro e da imprensa (LANGELI, 1996, p. 92). Para 

Burke (1991, p. 91), o projeto mais importante nos estudos da alfabetização dessa época 

foi realizado na École dês Hautes Études, dirigido por François Furet e Jacques Ozouf. 

A pesquisa, publicada em 1977, analisou a alfabetização na França do século XVI ao 

XIX, sendo utilizadas fontes variadas, como o recenseamento francês e as estatísticas do 

exército sobre os recrutas alistados. A terceira geração da escola dos Anais se utilizou 

de uma abordagem quantitativa para estudar a história da alfabetização, assim como fez 

com estudos da história da prática religiosa, da história do livro e outras (BURKE, 

1991, p. 88).  

Castillo Gómez e Sáez (1994, p. 141) relatam que a história da alfabetização, 

constituída “bajo sus múltiples y convergentes enfoques, en una dinámica corriente 
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historiográfica
16

, em finais dos anos setenta e princípios dos oitenta, alcançou uma 

maior projeção acadêmica fora dos tradicionais círculos anglo-saxão e francês, 

difundindo-se sobretudo na Itália, mas também em outros países, entre eles Portugal e 

Espanha. 

Em finais do século XX, após as transformações que se deram no campo da 

história da escrita e da história do livro e da leitura, delineia-se uma história da cultura 

escrita, para onde convergem esses dois ramos de estudos, assim como o estudo da 

história da alfabetização. O conceito de história da cultura escrita que se forma é 

bastante amplo, já que é amplo o seu objeto de estudo. Assim, as fontes de pesquisa 

para a constituição dessa história devem ser diversificadas; é necessário, como assegura 

Castillo Gómez (2003, p. 114), um repertório muito mais vasto do que aquele que vinha 

sendo utilizado, até o século XX, em uma história da escrita, em uma história do livro e 

da leitura e em uma história da alfabetização. Para tanto, considera necessário 

contemplarem-se tanto fontes do discurso, quanto fontes das práticas e das 

representações, assim descritas pelo autor: 

1. Fuentes del discurso. Compreenden todos aquellos textos socialmente 

autorizados a través de los cuales se establece y se propaga una determinada 

concepción de la escritura y de la lectura. Incluyen, por lo tanto, los textos 

emanados de las diferentes instancias de poder productoras de discursos: la 

política, el derecho, la iglesia, la academia, las gentes de letras o los 

profesionales de la escritura y del libro. [...] 

2. Testimonios de las práticas. Sin duda el corpus más extenso e impreciso 

puesto que comprende la totalidad de los objetos escritos, ya sean de carácter 

oficial o privado, impresos, manuscritos o electrónicos, pintados, 

garabateados o incisos. La elección de unos o de otros dependerá siempre de 

los objetivos planteados en cada investigación. [...] 

3. Representaciones. Se trata de los distintos tipos de imágenes que cada 

sociedad construye a propósito de los temas y objetos de la cultura escrita. 

Naturalmente la parte más suculenta del pastel se la llevan tanto las 

manifestaciones de la escritura y de la lectura, de los escritores y de los 

lectores, en el arte; pero tampoco faltan las que tienen su espacio en los 

textos literarios.
17

 (CASTILLO GÓMEZ, 2003, p. 114-115) 
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 “constituída por múltiplos e convergentes enfoques, em uma dinâmica corrente historiográfica” 

(tradução nossa). 
17

 “1. Fontes do discurso. Compreendem todos aqueles textos socialmente autorizados através dos quais 

se estabelece e se propaga uma determinada concepção da escrita e da leitura. Incluem, portanto, os textos 

emanados das diferentes instâncias de poder produtoras de discursos: a política, o direito, a igreja, a 

academia, as gentes de letras ou os profissionais da escrita e do livro. [...] 

2. Testemunhos das práticas. Sem dúvida é o corpus mais extenso e impreciso, pois compreende a 

totalidade dos objetos escritos, sejam de caráter oficial ou privado, impressos, manuscritos ou eletrônicos, 
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Assim como a nova historiografia cultural procura abarcar a diversidade de 

práticas e objetos que constituíram a cultura de diferentes povos, ao longo do tempo, 

uma perspectiva contemporânea da história da cultura escrita procura dar conta da 

diversidade de testemunhos das práticas de leitura e escrita que se constituíram nas 

diversas sociedades, inclusive das práticas da escrita mais cotidiana e dos escritos que 

retratam as variedades socialmente mais estigmatizadas da língua. A proposta de 

Petrucci (1992, p.8 apud CASTILLO GÓMEZ, 2003, p. 108) é citada por Castillo 

Gómez como uma exigência de método e uma autêntica declaração de princípios à 

construção de uma história da cultura escrita: “que el universo de los testimonios 

escritos de una determinada civilización, de un determinado periodo, de una 

determinada comunidad, es decir, sus libros, sus documentos, sus epígrafes, sus cartas, 

sus cuentas y así sucesivamente, constituyen un todo único, un tejido inseparable, 

afrontado siempre con una consciencia global”.
18

 

Se, até pouco tempo atrás, os estudos de história da escrita tinham como objetivo 

unicamente classificar e medir o sistema da escrita enquanto instrumento de 

comunicação, sem tratar de qualquer implicação da escrita com as sociedades que a 

empregaram ao longo do tempo, insistindo-se em uma concepção de escrita em termos 

puramente mecânicos e gráficos, como signo descontextualizado, o que se observa 

atualmente na história da cultura escrita, como afirma Castillo Gómez (2003, p. 95-96), 

é um projeto que transcende a visão da escrita enquanto mero sistema gráfico, 

procurando abordar as distintas funções da escrita e suas consequentes práticas 

materiais, sempre em referência às respectivas sociedades históricas e tendo em conta 

que em cada momento a sociedade esteve formada por alfabetizados e analfabetos. 

Petrucci (1999) considera que toda investigação que almeje estudar as relações entre 

cultura escrita e sociedade deve ter em conta dois elementos: a difusão social da escrita, 

entendida como a capacidade de escrever e ler; e a função que a escrita em si mesma 

assume no âmbito de cada sociedade, e que cada tipo ou produto gráfico assume, em um 

                                                                                                                                                                          
pintados, rabiscados ou inscritos. A escolha de uns ou de outros dependerá sempre dos objetivos de cada 

investigação. [...] 

3. Representações. Se trata dos distintos tipos de imagens que cada sociedade constrói a propósito dos 

temas e objetos da cultura escrita. Naturalmente a parte mais suculenta do pastel são as manifestações da 

escrita e da leitura, dos escritores e dos leitores, na arte; porém também não faltam as que têm seu espaço 

nos textos literários.” (tradução nossa) 
18

 “que o universo dos testemunhos escritos de uma determinada civilização, de um determinado período, 

de uma determinada comunidade, ou seja, seus livros, seus documentos, suas epígrafes, suas cartas, suas 

contas e assim sucessivamente, constituem um todo único, un tecido inseparável, confrontado sempre 

com uma consciência global” (tradução nossa). 
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ambiente cultural concreto que o produz e o emprega. Petrucci põe os estudos do 

alfabetismo no cerne da relação entre cultura escrita e sociedade; enquanto a função que 

a escrita assume está ligada à questão do por que se escreve, lançada pelo autor, a 

difusão social da escrita, enquanto capacidade de ler e escrever, liga-se diretamente ao 

quem escreve, já que, como pontua Castillo Gómez, as sociedades que possuem escrita 

se encontram formadas por analfabetos e alfabetizados. 

 

 

2.4 OBJETO, FONTES E MÉTODOS PARA O ESTUDO DO ALFABETISMO  

 

O estudo do alfabetismo no período pré-censitário, para se constituir como dado 

sociológico e demográfico, capaz de ser mensurável, precisa se apresentar como 

resultado da soma de múltiplos alfabetismos individuais. A afirmativa é de Langeli 

(1996, p. 93), que considera que o objeto do historiador do alfabetismo deve se 

constituir em “series homogéneas y continuadas de indicadores de las habilidades 

individuales”
19

, das quais as assinaturas têm sido o exemplo mais explorado, uma vez 

que a capacidade para escrever o próprio nome é avaliada como a única medida 

“universal, padronizada e direta” que indicaria quase satisfatoriamente a competência 

alfabética de grupos sociais historicamente delimitados (SCHOFIELD, 1968 apud 

MARQUILHAS, 2000, p.85).  

Associado geralmente às séries de dados indicadores das habilidades de escrita, 

o método quantitativo de análise tem como objetivo atribuir percentuais e valores 

numéricos aos dados encontrados, contrastando, na história do alfabetismo, indivíduos 

capazes e incapazes de escrever ou simplesmente assinar. 

Burke (1991) relata que os estudos de abordagem quantitativa ganharam 

importância na escola dos Anais com uma pesquisa de Lucien Febvre, que mostrou a 

importância do estudo das séries de documentos, como os inventários post mortem, para 

analisar mudanças de atitudes e até mesmo do gosto artístico de uma sociedade. Na 

década de 1950, o método ganha relevo, na segunda geração da escola dos Anais, 

quando é utilizado sobretudo no âmbito da história econômica e da demografia 
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 “séries homogêneas e continuadas de indicadores das habilidades individuais” (tradução nossa). 
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histórica, consideradas por Langeli (1996, p. 87) disciplinas líderes para grande parte da 

historiografia da Idade Moderna.  

Na segunda metade do século XX teria ocorrido uma verdadeira “revolução 

quantitativa”, tendo a medição e a quantificação alcançado e influenciado todos os 

campos da investigação histórica; no âmbito dos estudos linguísticos, destaca-se o 

surgimento da sociolinguística variacionista. A história quantitativa perderia, assim, 

todo o caráter de declaração de princípios, assumindo o papel de um procedimento 

historiográfico como os outros, aplicável aos fenômenos que são de algum modo 

seriáveis (LANGELI, 1996, p.88).  

Langeli (1996) informa que, nos estudos vinculados à escrita manuscrita, nos 

ramos da paleografia, diplomática e codicologia, desenvolveram-se, nas últimas décadas 

do século XX, numerosas experiências de medição. Por outro lado, pontua que a relação 

entre a história quantitativa e a história dos fenômenos de escrita conduz 

necessariamente aos escreventes: “quiénes y cuántos son los que escriben, en suma, el 

alfabetismo es un tema que no puede ser eludido por quien hace historia de la escritura y 

de los productos escritos” (LANGELI, 1996, p. 90). O autor refere-se às considerações 

de Petrucci (1969), revisitadas em 1999, que apontam que, para se estudar as relações 

entre cultura escrita e sociedade, é necessário abordar a função da escrita e sua difusão 

social. A abordagem de Petrucci, já referida anteriormente, aqui é transcrita 

literalmente: 

Creo que en la base de toda investigación que quiera estudiar las relaciones 

entre cultura escrita y sociedad deben plantearse, en cualquier caso, dos 

elementos que, por eso mismo, necesitan una definición y establecimiento 

preliminar: 1) la difusión social de la escritura, entendida genéricamente 

como pura y simple capacidad de escribir incluso en su nivel más bajo, es 

decir, como porcentaje numérico de los individuos que en cada comunidad 

están en condiciones de emplear activamente los signos del alfabeto; que 

debe unirse y compararse con el cociente de difusión social pasiva de los 

productos gráficos, constituido por los destinatarios de los mensajes escritos, 

sea en tanto lectores, sea en tanto usuarios de lo escrito incluso de una 

manera indirecta, es decir, meramente visual; y 2) la función que la escritura 

en sí misma asume en el ámbito de cada sociedad organizada y que cada tipo 

o producto gráfico asume, a su vez, en el ámbito de un ambiente cultural 

concreto que lo produce y lo emplea; de donde deriva (o puede derivar) el 
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grado de prestigio social de los escrivientes (o, mejor, de los capaces de 

escribir) en la jerarquía social
20

 (PETRUCCI, 1999, p.25-26). 

Como bem observa Langeli, a proposta de Petrucci, ao abordar a „difusão social 

da escrita‟, inclui o estudo do alfabetismo no escopo da paleografia, e, com ele, uma 

dose de quantitativismo, já que a difusão social da escrita é percebida como um dado 

mensurável, quantificável, inclusive pelo próprio Petrucci, que aborda nesse texto a 

capacidade de escrever como sinônimo de “porcentaje numérico de los individuos que 

en cada comunidad están en condiciones de emplear activamente los signos del 

alfabeto”
21

. 

Dentro dos estudos do alfabetismo que se utilizam do método quantitativo para 

avaliar a difusão social da escrita, “quiénes y cuántos son los que escriben”
22

, as séries 

de assinaturas consolidaram-se como dados largamente utilizados, por serem essas 

quase que exclusivamente capazes de fornecer, ao longo de séculos, grandes 

quantidades de dados, socialmente diversificados, para grande parte do mundo 

ocidental.  

Ainda que seja largamente empregado, o recurso da medição da difusão social 

da escrita através da quantificação das assinaturas é usado com ressalvas, uma vez que a 

habilidade de assinar o nome não mede necessariamente a capacidade de ler e/ou de 

escrever de um indivíduo. A questão já foi amplamente abordada por estudiosos da 

cultura escrita; se os estudos ainda fazem uso das séries de assinaturas, não é por uma 

abordagem ingênua do problema, mas porque as assinaturas, ainda que não sejam dados 

ideais, são os dados possíveis de serem estudados; se não são tão fiéis ao nível de 

letramento que possui cada indivíduo, mostram-se mais representativas quando se trata 

                                                           
20

 “Creio que na base de toda investigação que queira estudar as relações entre cultura escrita e sociedade 

devem estar, em qualquer caso, dois elementos que, por isso mesmo, necessitam de uma definição e 

estabelecimento preliminar: 1) a difusão social da escrita, entendida genericamente como pura e simples 

capacidade de escrever inclusive em seu nível mais baixo, ou seja, como porcentagem numérica dos 

indivíduos que em cada comunidade estão em condições de empregar ativamente os signos do alfabeto; 

que deve se unir e se comparar com o cociente de difusão social passiva dos produtos gráficos, 

constituído pelos destinatários das mensagens escritas, sejam leitores, sejam usuários da escrita inclusive 

de uma maneira indireta, ou seja, meramente visual; e 2) a função que a escrita em si mesma assume no 

âmbito de cada sociedade organizada e que cada tipo ou produto gráfico assume, por sua vez, no âmbito 

de um ambiente cultural concreto que o produz e o emprega; de onde deriva (ou pode derivar) o grau de 

prestígio social dos escreventes (ou, melhor, dos capazes de escrever) na hierarquia social” (tradução 

nossa). 
21

 “porcentagem numérica dos indivíduos que em cada comunidade estão em condições de empregar 

ativamente os signos do alfabeto” (tradução nossa). 
22

 “quem e quantos são os que escrevem” (tradução nossa). 
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de dados globais sobre a difusão do alfabetismo em uma sociedade. Os comentários que 

Chartier traz do assunto sintetizam essas questões com maestria: 

É possível avaliar as dimensões do progressivo ingresso das sociedades 

ocidentais na escrita? Pensando nisso os historiadores computaram as 

assinaturas de todos os documentos, paroquiais ou notariais, fiscais ou 

judiciários, que permitem uma triagem dos que sabiam assinar o nome e dos 

que não sabiam. Após hesitações e debates, hoje parece admitir-se que a 

porcentagem de signatários pode indicar muito globalmente o limite de 

familiaridade com a escrita alcançado por determinada sociedade, mas não 

pode ser considerada como medida direta de uma competência cultural 

particular. De fato, nas sociedades do Antigo Regime em que a aprendizagem 

da escrita sucede a da leitura e envolve apenas uma parte das crianças, é claro 

que, se todos os que assinam o nome sabem ler, nem todos os que leem 

sabem assinar o nome. É claro também que entre os que sabem assinar o 

nome nem todos escrevem, ou porque a assinatura constitui o último estágio 

de sua aprendizagem cultural, ou porque a falta de prática os fez perder o 

domínio da escrita que aprenderam outrora e cujo resquício é a assinatura. 

Paradoxalmente, podemos considerar que nas sociedades antigas a assinatura 

identifica uma população que com certeza sabe ler, mas da qual só uma parte 

(impossível de numerar) sabe escrever, e que não é a totalidade dos que 

sabem ler, pois uma parte destes (também impossível de calcular) nunca 

soube assinar. Tal constatação não nos leva a negar as porcentagens de 

assinaturas pacientemente coletadas através dos séculos e dos sítios, mas 

apenas a avaliá-las pelo que são: indicadores culturais macroscópicos, 

compósitos, que não medem exatamente nem a difusão da capacidade de 

escrever, mais restrita do que os números indicam, nem a da leitura, que é 

mais extensa (CHARTIER, 1991, p.113-114). 

Com os comentários de Chartier, faz-se necessário retornar à análise já 

comentada de Petrucci. Parece claro que, para bem se avaliar a difusão da escrita em 

uma sociedade, não basta olhar para os dados de assinantes e não assinantes 

depreendidos das fontes de pesquisa. Tais dados precisam ser vistos ao lado de uma 

análise social que traga elementos sobre a função da escrita na sociedade. É dessa forma 

que se pode compreender, por exemplo, como, em determinadas sociedades, há uma 

grande distância entre a capacidade de ler e a de escrever e, em outras sociedades, não. 

Ou quais as relações, em cada sociedade, entre posição social, difusão da escrita e 

difusão da prática de assinar o nome, ou de fazer um sinal no lugar do nome. 

Houston (1992, p. 20-23) avalia que o estudo comparativo do alfabetismo pode 

ser mais complexo do que se poderia crer à primeira vista. Considera que “non basta ad 

accontentarci che l‟alfabetismo [...] sia un valido indicatore sociale, o uno degli 

elementi che consentono di vagliare e distinguere tra le diverse aree culturali 
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d‟Europa”
23

; é preciso, segundo o autor, avaliar com cautela aspectos, como, por 

exemplo, o conceito de alfabetismo e o de analfabetismo empregados, já que os critérios 

dos diversos estudiosos para determinar a separação entre alfabetizados e analfabetos 

são diferentes, e a variada gama de fenômenos de autografia nem sempre é dividida 

pelos historiadores do mesmo modo. Houston (1992, p. 21) cita o exemplo dos estudos 

do alfabetismo na Inglaterra; enquanto alguns avaliam as assinaturas feitas apenas com 

as iniciais do nome como índices de analfabetismo, para outros, tais assinaturas são 

contabilizadas como indicadores de indivíduos alfabetizados. Para se comparar 

diretamente esses tipos de estudos, ainda segundo o autor, é necessário que as análises 

possuam subdivisões sistemáticas, em grupos, dos tipos de assinaturas e dos sinais 

utilizados.  

Outro aspecto que Houston considera necessário avaliar com cautela em um 

estudo comparativo do alfabetismo são as fontes de pesquisa utilizadas, tendo em vista 

que o tipo de documento pode ter um peso grande sobre os dados dele extraídos. Um 

dos estudos comentados pelo autor é o de 1975, feito por Vovelle, que encontra níveis 

bastante baixos de alfabetismo na França meridional no século XVIII, utilizando como 

fonte de dados registros de matrimônio, confrontados com percentuais de alfabetismo 

bastante elevados na Inglaterra apresentados por Stone, que se baseou em dados 

retirados de promessas de matrimônio. Houston avalia as duas fontes utilizadas pelos 

autores como diferenciadas, uma vez que as promessas de matrimônio estariam 

vinculadas a estratos sociais mais altos e a pessoas mais alfabetizadas, enquanto os 

registros de matrimônio não apresentariam essa característica. As promessas de 

matrimônio são descritas pelo autor dentro de um grupo de fontes consideradas mais 

elitizadas, enquanto os registros de matrimônio estão, juntos com outros tipos de 

documentos, em um outro grupo de fontes que seriam, segundo o autor, menos 

distorcidas: 

Infatti, non solo documenti quali le promesse di matrimonio, e pure 

testamenti, inventari fiscali, contrati dotali, scritture private indicano 

appartenenza a classi richi e prestigiose; ma le persone più alfabetizzate, e 

perciò consapevoli delle possibilità offerte dalle procedure scritte, le 

utilizzavano più ampiamente di altri. Viceversa sono fonti come i registri 

matrimoniali, le deposizioni testimoniali in tribunale, i registri di coscrizione 

e di carcerazione quelle che offrono minori distorcioni all‟analisi statistiche, 
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 “não basta se contentar com que o alfabetismo [...] seja um indicador social válido, ou um dos 

elementos que permitem analisar e distinguir diversas áreas culturais da Europa” (tradução nossa). 
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o quanto meno permettono allo storico di controllare meglio le distorsioni
24

 

(HOUSTON, 1992, p. 22). 

Schofield, em análise do alfabetismo na Inglaterra dos séculos XVI a XIX, 

considerou, a respeito das fontes que poderiam ser utilizadas para a mensuração de 

níveis de alfabetismo, que as fontes preferíveis eram os documentos de natureza 

censual, em segundo lugar os registros matrimoniais, seguidos dos testamentos, das 

promessas matrimoniais e dos depoimentos feitos em tribunais eclesiásticos 

(SCHOFIELD, 1968, p. 318-319 apud MARQUILHAS, 2000, p. 85). 

Ribeiro da Silva (1986) avaliou o uso dos livros de atas da Câmara da cidade do 

Porto, por ele utilizados, como fonte para o estudo do alfabetismo, considerando que 

não seriam tão universais quanto os assentos de casamento e batismo contidos nos livros 

de registro paroquial, “na medida em que nestes até os escravos e mendigos figuram”. 

Por outro lado, não seriam tão seletivas quanto fontes como, por exemplo, os 

testamentos. Como relata o autor, ainda que aparecessem para tomar posse, nos livros 

das sessões da Câmara, indivíduos de cargos relevantes, como os almotacéis e, mais 

raramente, ouvidores, a maior quantidade de indivíduos que se apresentaram para tomar 

posse foram habitantes da zona rural próxima à cidade do Porto que ocuparam cargos de 

menor relevo social, como os jurados, coudéis e quadrilheiros, os quais figuravam 

“entre os lavradores enfiteutas que não pertenciam ao escalão da aristocracia rural e que 

não eram suficientemente poderosos para alcançar privilégio que os dispensasse de 

servir em tais ofícios” (RIBEIRO DA SILVA, p. 107). 

Ao contrastar o número de assinantes na região rural em torno da cidade do 

Porto, de 15%, entre os homens, com os 52% de assinantes nas fontes inquisitoriais de 

Castela-a-Nova da primeira metade do século XVII, quantificados por Rodríguez e 

Bennassar, Ribeiro da Silva considera que a distância de instrução entre os habitantes 

rurais de Castela e os do Termo do Porto não seria tão pronunciada, e avalia que as 

fontes inquisitoriais provavelmente sobrestimam a taxa de alfabetização, “em virtude 

das características da camada sociológica aí representada” (1986, p.  141). A respeito da 
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 “De fato, não só documentos como as promessas de matrimônio, e também testamentos, inventários 

fiscais, contratos dotais, escrituras privadas indicam pertencimento a classes altas e de prestígio, mas 

também as pessoas mais alfabetizadas, e portanto conscientes das possibilidades oferecidas pelos objetos 

escritos, os utilizavam mais amplamente que outros. Por outro lado, fontes como os registros 

matrimoniais, os depoimentos testemunhais em tribunais, os registros de recrutamento e de 

encarceramento são as que oferecem  menores distorções às análises estatísticas, ou pelo menos permitem 

controlar melhor as distorções” (tradução nossa). 
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fonte inquisitorial utilizada por Rodríguez e Bennassar, Chartier (1991) pontua que, 

devido à composição da amostra, os percentuais de assinantes encontrados por esses 

autores não podem ser tomados como indicativos de uma taxa global de assinantes 

válida para a população castelhana total, uma vez que, entre testemunhas e acusados que 

iam depor, oito entre dez eram homens, e cerca de um entre dois era um notável, grande 

ou pequeno. 

A respeito da camada sociológica representada pelas fontes inquisitoriais, pode-se 

dizer, tendo como base o perfil sócio-ocupacional dos depoentes que se apresentaram ao 

Tribunal nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, analisadas na presente 

pesquisa, que não havia uma só camada sociológica representada; estavam presentes 

todas as camadas existentes na sociedade brasileira quinhentista – de escravos a 

senhores de engenho, de índios a colonizadores portugueses. Por outro lado, o número 

de indivíduos de cada grupo social ali presente não retrata, de fato, a proporção em que 

eles se encontravam na sociedade. No estudo de Marquilhas
25

, com fontes inquisitoriais 

portuguesas, o grupo do clero e religiosos, por exemplo, que apresentou níveis de 

alfabetismo de quase 100%, foi um grupo bastante presente em seu corpus, 

correspondente a 16,2% do total dos testemunhantes, mais representado que o quinto 

grupo, dos criados, jornaleiros, braceiros, aprendizes, soldados, trabalhadores, 

pescadores, escravos e mendigos, que representaram 10,6% do total, do que o quarto 

grupo, em que estavam lavradores, a nobreza local e ofícios elevados da administração 

local, que representaram 15,7% do total, e também mais representado do que o segundo 

grupo, dos nobres, cidadãos, profissões liberais, ofícios elevados da administração etc., 

que perfizeram 12,3% do total. O grupo do clero e religiosos ficou apenas atrás do 

terceiro grupo, do pequeno comércio, mesteirais, pilotos, mareantes e ofícios 

subalternos, que representaram 20% do total. Seguramente, os religiosos não eram em 

número tão representativo na sociedade como o foram nas fontes inquisitoriais, e isto é 

inclusive comentado por Marquilhas:  

É verdade que a população urbana e o clero são duas faixas representadas em 

demasia (os seus membros estavam geográfica e profissionalmente mais 

próximos dos Inquisidores, e por isso mais disponíveis para o depoimento), 

mas também se tem de reconhecer que nenhum estrato da população estava 
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 Marquilhas tomou como corpus 5.279 depoimentos recolhidos na documentação guardada por três 

tribunais inquisitoriais portugueses, os tribunais de Coimbra, de Lisboa e de Évora. O estudo da autora, 

feito em sua tese de doutoramento, foi posteriormente publicado, intitulado: A faculdade das letras: 

leitura e escrita em Portugal no séc. XVII. 
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radicalmente inibido de testemunhar no Santo Ofício; testemunhavam os 

escravos, como testemunhavam os nobres e os bispos, as mulheres 

testemunhavam ao lado das crianças, dos trabalhadores, dos mercadores, dos 

criados, dos cristãos-novos, dos mouros e de quaisquer imigrantes. 

(MARQUILHAS, 2000, p. 99-100) 

As ponderações apresentadas a respeito da análise de fontes inquisitoriais não 

desmerecem absolutamente a utilização de tais fontes, apenas reforçam a ideia 

apresentada por Houston da impossibilidade de uma comparação cega entre fontes 

diversas, revelando a necessidade de se apresentar não apenas os dados globais 

encontrados, mas também os pormenores de cada conjunto de dados, observando-se 

fatores diversos, como a representatividade de homens e mulheres, dos diversos estratos 

sociais e do nível de ruralismo/urbanismo da região representada na amostra. 

Com relação aos limites dos estudos quantitativos do alfabetismo, é ainda 

necessário pontuar que as fontes com séries de assinaturas possuem um limite 

cronológico, uma vez que as assinaturas autógrafas passaram a ser usadas apenas na 

Época Moderna. Na Inglaterra, na França e na Suécia, começam a aparecer documentos 

assinados do século XVI ao XVII. Fraenkel (2015) relata que na França a assinatura se 

tornou obrigatória em 1554, quando Henrique II determinou aos notários que fizessem 

as partes contratantes assinar, se elas o soubessem. Na Itália, as séries continuadas e 

sistemáticas de assinaturas são encontradas apenas a partir de 1806, quando a legislação 

napoleônica determinou que noivos e testemunhas assinassem as atas de casamento 

(LANGELI, 1996, p. 93-94). Em Portugal, Ribeiro da Silva comenta que, na região do 

Porto e seu termo, não se encontram registros de assinaturas nos livros de registro 

paroquial anteriores ao século XVIII, o que o teria levado a se debruçar sobre os livros 

de sessões da Câmara, mais restritos do que os registros paroquiais de batismo e 

casamento. Segundo o autor, tal situação é a mesma para quase toda a Espanha 

(RIBEIRO DA SILVA, 1986, p. 108).  

Quanto aos estudos do alfabetismo em períodos anteriores aos das séries de 

assinaturas, Langeli (1996, p. 97) avalia que “para las épocas pre-estadísticas el 

alfabetismo no es de ningún modo un objeto incognoscible. No es mensurable en 

términos absolutos, pero se puede valorar su sentido y su cualidad mediante 

instrumentos interpretativos necesariamente distintos de los estadísticos, pero no por 
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ello más pobres o superficiales”
26

. Nesse âmbito, o autor destaca os trabalhos realizados 

por Havelock, Cavallo, Grundman, Petrucci, Clanchy, Bäuml  e outros, que tratam do 

alfabetismo antigo e medieval, trazendo um viés mais qualitativo de análise, que irá, 

como constata Langeli, influir positivamente no conceito historiográfico de alfabetismo 

e até mesmo nas investigações quantitativas. Langeli ressalta que a visão bipartida do 

alfabetismo, fruto da análise com base em dados numéricos, não basta para se 

compreender o fenômeno, e que os limites entre analfabetismo e alfabetismo não são tão 

rígidos a ponto de se permitirem divisões muito rígidas. Um estudo de Balestracci 

(1985) é apresentado como exemplo. Nele, são analisados dois cadernos de contas e 

memórias domésticas produzidos por um camponês em Toscana, no século XV. O 

camponês, ainda que fosse analfabeto, revela uma relação ativa com o escrito, ao 

solicitar a outras pessoas que escrevessem registros por ele em seus cadernos, 

evidenciando a necessidade do chefe de família de se adequar a um comportamento 

social dominante (LANGELI, 1996, p. 97-98). 

Como afirma Langeli (1996), a análise qualitativa do alfabetismo não exclui o 

estudo das assinaturas, mas é preciso se tratar da melhor forma possível os testemunhos 

gráficos produzidos, tendo-se em vista o caráter de inscrições estandardizadas e 

simplificadas que têm as assinaturas. Vão nessa linha de análise os estudos de 

assinaturas classificadas segundo os níveis de habilidade, que separam as assinaturas 

segundo a sua morfologia.  

A respeito do período anterior à Época Moderna, quando não encontram dados 

como as assinaturas, capazes de fornecer uma amostra “universal” ou representativa de 

forma global da sociedade, Langeli comenta que justamente para esse período se 

encontra uma boa quantidade de textos autógrafos com uma maior extensão e 

articulação, que seriam fontes ideais para uma análise qualitativa, permitindo “que los 

escribientes puedan denominarse autores de un texto y no ejecutores de una mera 

secuencia de signos”
27

 (LANGELI, 1996, p. 99). 

Nessa linha de análise qualitativa, mas que não exclui a quantificação dos dados 

encontrados, encontra-se um estudo de Petrucci (1978), que se debruça sobre um livreto 
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 “para as épocas pré-estatísticas o alfabetismo não é de nenhum modo um objeto incognoscível. Não é 

mensurável em termos absolutos, mas se pode valorar seu sentido e sua qualidade mediante instrumentos 

interpretativos necessariamente distintos dos estatísticos, mas não por isso mais pobres ou superficiais” 

(tradução nossa). 
27

 “que os escreventes possam se denominar autores de um texto e não executores de uma mera sequência 

de signos” (tradução nossa). 
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de contas da dona de uma venda no bairro de Trastevere, em Roma, chamada 

Maddalena, que, assim como o camponês toscano dono dos cadernos analisados por 

Balestracci, era analfabeta. O livreto possui uma lista de registros, dispostos por ordem 

cronológica, produzidos de 1523 a 1537, nos quais constam: pagamentos realizados por 

Maddalena ou seu sobrinho Pietro para saldar os débitos deixados pelo seu falecido 

marido; débitos contraídos e saldados por Maddalena ou Pietro para comprar itens como 

queijo, vinho, azeite e sabão para a venda; empréstimos feitos por Maddalena; e 

declarações de futuro saldo de pendências. Os registros eram escritos no livreto pelos 

credores e devedores de Maddalena, ou por seus dependentes ou representantes; há 

ainda alguns escritos por Pietro. 

As 102 mãos que deixaram seu registro no livro foram agrupadas por Petrucci 

em dois tipos de escrita: a „cancelleresca itálica‟, ou italiana de chancelaria, “la scrittura 

dei dotti e degli uffici pubblici, di coloro che sanno il latino e degli ecclesiastici”
28

, e a 

„mercantesca‟, ou mercantil, “scrittura degli affari e dei mercati, ma anche delle 

botteguce e delle osterie, delle frange insomma più basse della società alfabetizzata”
29

 

(PETRUCCI, 1978, p. 167). Foram identificados 62 casos de escrita no tipo da 

mercantil (61%) e 39 da italiana de chancelaria (38%). Houve ainda uma única 

ocorrência de um registro em um sistema de escrita que não era italiano, a escrita 

„bastarda‟, utilizada provavelmente por um escrevente não italiano. 

Entre seus escreventes, Petrucci (1978, p. 167-174), em sua descrição, distingue, 

em cada um dos sistemas de escrita, gradações da capacidade de execução gráfica, 

divididas em três níveis de escrita: „pura‟, „usual‟ e „elementar de base‟. 

Entre os escreventes que utilizaram a italiana de chancelaria, oito apresentaram 

um nível „puro‟ de execução, com grande aderência ao modelo “normal” daquele 

sistema de escrita. Os registros desses escreventes foram avaliados como de um notável 

grau de homogeneidade, visível em todos os traços característicos da italiana de 

chancelaria: módulo médio, leve inclinação à direita, traçado delicado, escasso uso de 

ligamentos, „f‟ e „s‟ longos sem laço fechado, falsos ligamentos em „ct‟ e „st‟, uso de 

„et‟ e do „s‟ de forma maiúscula, uso normal do „r‟ cursivo reto que se liga só à 

esquerda, e apenas um uso do „r‟ redondo com ligamento à esquerda, característica do 
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 “a escrita dos cultos e dos ofícios públicos, daqueles que sabem o latim e dos eclesiásticos” (tradução 

nossa).  
29

 “escrita dos negócios e dos mercados, mas também das vendas e das tabernas, em suma das camadas 

mais baixas da sociedade alfabetizada” (tradução nossa). 
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sistema da mercantil. Quanto aos usuários do sistema de escrita da mercantil, 25 foram 

classificados com um nível „puro‟ de execução, com um tipo de escrita que se poderia 

definir como profissional, vizinho a uma norma gráfica. Como descreve Petrucci, trata-

se de mãos que operam a escrita com certo domínio e sabem usar com desenvoltura o 

sistema abreviativo, os símbolos monetários e de contas. Diferentemente do que se 

observa na escrita italiana de chancelaria, essas mãos apresentaram um panorama 

gráfico heterogêneo, alternando-se módulos grandes e pequenos, ductus cursivo e 

semicursivo, curso fortemente inclinado e curso reto, abundância e escassez de 

ligamentos etc. Observam-se ainda formas variantes de algumas letras, como o „e‟, o „r‟, 

o „f‟, o „s‟ e o „u/v‟. 

21 mãos utilizaram uma escrita descrita como itálica „usual‟. Entre essas, não se 

observa uma aderência segura a modelos “normais”. A cursividade e a presença de 

ligamentos é, em geral, muito mais pronunciada do que entre os escreventes do nível 

„puro‟ de execução. Em algumas mãos, vê-se uma influência mais forte da mercantil, 

nos frequentes ligamentos em sentido anti-horário, variação de traços simples e 

duplicados para o „d‟ e o „p‟, escasso uso de falsos ligamentos entre „ct‟, „st‟ etc. Entre 

os 22 escreventes da mercantil „usual‟, o aspecto geral característico desse sistema de 

escrita se perdeu, seja por forte personalização da escrita, seja por excessiva 

cursividade, seja por inabilidade do escrevente. 

Os dez registros de escrita classificados como „elementar de base‟ italiana de 

chancelaria são, segundo Petrucci (1978), extremamente heterogêneos e de difícil 

caracterização. Distinguem-se, nesse grupo, executores mais inábeis de outros mais 

individualizados, provavelmente em fase de aprendizado da escrita. Aparecem evidentes 

influências da mercantil, variação do „r‟, uso frequente do „s‟ maiúsculo, presença de 

ligamentos com o „d‟, entre outras peculiaridades. Entre as 15 mãos de „elementar de 

base‟ mercantil, notam-se escritas não apenas inábeis e hesitantes, mas também pobres, 

escassamente formadas de elementos auxiliares, como pontuações, sinais diacríticos, 

abreviaturas, símbolos técnicos; o uso de ligamentos é também pouco frequente e 

ocasional. Há uma forte tendência à personalização e uma escassíssima caracterização 

estilística.  

Petrucci avalia, entre os principais resultados de seu estudo: a existência de um 

uso cotidiano, na Roma quinhentista, de dois diversos sistemas de escrita, o da 

mercantil e o da italiana de chancelaria; nos níveis mais baixos de execução, uma 
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caracterização dos dois sistemas de escrita como providos de pouca coerência e formas 

variantes alternativas de grafias equivalentes; uma influência notável do sistema da 

mercantil sobre o sistema da italiana de chancelaria nos níveis mais cursivos e mais 

inábeis; e uma evidente influência do sistema da italiana de chancelaria sobre a escrita 

mercantil nos níveis mais altos e médios de execução gráfica (PETRUCCI, 1978, p.174-

175). 

 

 Ainda em um viés qualitativo de análise, encontram-se estudos que se debruçam 

sobre a morfologia das assinaturas. Nesse âmbito, podem ser tratadas não apenas as 

assinaturas alfabéticas, executadas por indivíduos letrados, mas ainda os sinais não 

alfabéticos, deixados por aqueles que não sabiam assinar o próprio nome. 

 Em uma análise do desenvolvimento das assinaturas ao longo do tempo, uma 

abordagem que já se constitui como verdadeira história da assinatura, Fraenkel (1995, 

2015) avalia que o momento em que a assinatura se torna obrigatória para os registros 

escritos (o que se dá, no caso francês, comentado pela autora, na metade do século XVI, 

e, em outros países europeus, pouco antes ou pouco depois) é um marco decisivo na 

história cultural do Ocidente, concretizando-se na assinatura trajetórias diversas: a 

instalação do Direito escrito, a chegada do patrimônio, a aquisição da escrita como uma 

nova exigência social, e a implementação de um sistema de nome duplo e transmissão 

hereditária do sobrenome. 

 Fraenkel (2015) descreve três „instâncias‟ que eram convocadas, na Idade 

Média, para a validação do documento escrito: 

La diplomatique médiévale nous enseigne combien difficile est la 

fabrication d'une preuve écrite. Conférer au parchemin de la force, 

transformer un écrit en instrument ne va pas de soi. Trois instances sont 

convoquées pour valider un écrit: Dieu, le roi et les scribes. La référence à 

Dieu s'exprime par des invocations directes du type: In nomine Patris et Filii 

et Spiritus Sancti, mais aussi par des marques plus obscures comme les croix 

ou les chrismons qui souvent "ouvrent" le texte des chartes mérovingiennes et 

carolingiennes. 

 Le roi est omniprésent dans les actes de chancellerie. Il est celui qui 

énonce, il est posé comme auteur principal des actes solennels. Son nom 

apparaît dès la première ligne: In nomine sanctae et individuae Trinitatis. 

Karolus gratia dei rex (Acte de Charles le Chauve, 84.1') ou dans une 

formule telle que : "Charles, par la grâce de Dieu roy de France" utilisée par 

Charles V et Charles VI au XIV
e
 siècle. De surcroît, le roi est présent par son 

sceau, apposé à la fin de l'acte, et éventuellement par une souscription 

autographe. Le grand sceau royal est le signe de validation par excellence. 

Enfin, dernière instance associée à la validation des actes, celle des 

scribes au sens large, c'est-à-dire de ceux qui sont responsables de l'écrit, les 

professionnels sur qui repose la production documentaire: chanceliers, 
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secrétaires, notaires, etc. Leur responsabilité est triple : ils veillent à la 

correction graphique de l'écrit (calligraphique et orthographique), à sa 

conformité textuelle, et sont garants de l'authenticité des actes. Ces grands 

lettrés utilisent des signes de validation différents de ceux du roi, ce sont des 

signes autographes, tracés à la main, témoignant de leur savoir. Plusieurs 

formules se succèderont : les chanceliers carolingiens mettent au point une 

forme extraordinaire de protosignature, la souscription avec ruche. 

(FRAENKEL, 2015).
30

 

 

 

 Diante da necessidade de se validarem os documentos escritos, os notários 

fizeram uso, a partir do século XIII, de “firmas manuais”, as “marcas dos notários”, 

descritas por Fraenkel (2015) como “véritables marques de fabrication comparables aux 

poinçons des orfèvres ou aux filigranes des maîtres papetiers”
31

. Algumas delas eram 

mais modestas, limitando-se a representar a inicial do nome do notário, provida de 

alguns ornamentos; outras, apresentavam grande sofisticação em seu desenho.  Fraenkel 

cita o exemplo de firmas manuais em que se vê, na marca de um notário de nome Poulet 

(„frango‟, em francês), um sinal em forma de um frango, em outro chamado Auzels 

(„pássaro‟), o desenho de um pássaro, e em um Pommier („macieira‟), um ramo com 

folhas. Em algumas  assinaturas veem-se sinais místicos, traçados a partir de motivos 

como a cruz e a hóstia, desenhados com grande sofisticação. Outro exemplo oferecido é 

o do notário Guillaume de Raiace, que dispõe de duas firmas, uma bastante sofisticada, 

em forma de ostensório, e um outro sinal bastante simplificado, que prefigura a 

assinatura moderna, em que se vê seu próprio nome sobriamente escrito, acompanhado 

de um floreio (FRAENKEL, 2015). 
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 “A diplomática medieval nos ensina o quão é difícil a fabricação de uma prova escrita. Conferir o 

pergaminho da força, transformando um escrito em instrumento não acontece por si só. Três instâncias 

são convocadas para validar um escrito: Deus, o rei e os escribas. A referência a Deus se expressa através 

de invocações diretas do tipo: In nomine Patris et Filii  et Spiritus Sancti, mas também por marcas mais 

obscuras como as cruzes ou chrismons que frequentemente "abrem" o texto das cartas merovíngia e 

carolíngia. O rei é onipresente nos atos de chancelaria. É ele que enuncia, que é posto como o autor 

principal dos atos solenes.Seu nome aparece na primeira linha: In nomine sanctae e individuae 

Trinitatis. Karolus gratia dei rex (Lei de Carlos, o Calvo, 84,1 ") ou em uma fórmula, como:" Carlos, 

pela graça de Deus rei da França ", usada por Carlos V e Carlos VI no século XIV. Além disso, o rei está 

presente por seu selo afixado ao final do ato, e, eventualmente, por uma subscrição autógrafa. O grande 

selo real é um sinal de validação por excelência. Finalmente, a última instância associada com a validação 

dos atos, a dos escribas em geral, ou seja, aqueles que são responsáveis pelo escrito, os profissionais 

responsáveis pela produção de documentos: chanceleres, secretários, notários, etc. A sua responsabilidade 

é tripla: eles asseguram a correção gráfica do escrito (caligráfica e ortográfica), a sua conformidade 

textual, e são garantia da autenticidade dos documentos. Estes grandes letrados utilizam sinais de 

validação diferentes dos do rei, estes são sinais autógrafos, traçados à mão, testemunhando o seu 

saber. Outras fórmulas se sucederão: os chanceleres carolíngios desenvolvem uma forma especial de 

protoassinatura, a assinatura com colmeia.” (tradução nossa). 
31

 “Verdadeiras marcas de criação, comparáveis aos contrastes dos ourives ou às filigranas dos mestres-

artesãos que fabricavam papel” (tradução nossa). 
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Figura 1: Marcas de notários. In: 

FRAENKEL, 2015. 

Figura 2: Sinais de Guillaume de 

Raiace. In:  FRAENKEL, 2015. 

Figura 3: Subscrição de Adalfus, chanceler de Luís, o 

Piedoso, do séc IX. In: Arquivos Nacionais, Monumentos 

histórios, k.9, n.3, apud FRAENKEL, 2015, p.90. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro recurso que consta no trecho supracitado, utilizado para garantir a 

autenticidade e fidedignidade dos documentos, diante da proliferação de documentos 

falsos que se deu na Idade Média,  foi o das subscrições feitas pelos chanceleres, as 

quais eram providas, além de palavras, de um desenho extremamente difícil de ser 

copiado, denominado “colmeia”. Tais subscrições seriam, segundo Fraenkel (1995), a 

origem das assinaturas modernas. Como afirma a autora, as colmeias tinham uma 

função críptica. Cada chanceler tinha o seu desenho, o que permitia que se verificasse a 

autenticidade do documento. Por ter essa função, as colmeias integravam em seu 

desenho sinais de escrita bastante estranhos, sendo utilizadas, inclusive, as notas 

tironianas, sistema de escrita que, na época, era apenas conhecido pelos escribas 

(FRAENKEL, 2015).  

 

 

  

 

 

Entre os reis, a „chancela‟, „selo‟ ou „monograma‟ real foi largamente utilizada, 

funcionando como uma espécie de carimbo, na qual se encontrava gravado um símbolo 

do seu nome em uma lâmina metálica que era molhada com tinta, em um momento em 
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Figura 4: Monograma de Hugo, rei da 

Itália (Ano 938). In: RAS, 2005, p.74. 

que era comum o analfabetismo entre muitos guerreiros, príncipes e soberanos. Como 

afirma Ras (2005), os papas também utilizaram o recurso dos monogramas 

representando seus nomes, até o momento em que o papa Leão IX (1049-1054) 

empregou um monograma que representava a expressão bene valete, a qual seria 

repetida até o século XIV em todas as bulas concedidas pelos papas (RAS, 2005, p. 74-

76).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outra forma de validação dos documentos a que se refere Fraenkel, na citação 

apresentada anteriormente, é a referência a Deus. Um exemplo dos chrismons que 

abrem os textos é encontrado ao início da subscrição do chanceler Adalfus, aqui 

apresentada. A cruz é provavelmente o mais conhecido e utilizado signo legado ao 

mundo cristão. Fazendo uma analogia ao uso dos nomes de família, que na França, têm 

Figura 5: Monogramas de Oton II, imperador da 

Alemanha (Anos 980 e 981). In: RAS, 2005, p.74. 

Figura 6: Monograma do imperador Carlos 

Magno (Ano 773). In: RAS, 2005, p.75. 

Figura 7: Monograma de Henrique IV, 

imperador da Alemanha (Ano 1110). 

In: RAS, 2005, p.75. 

Figura 8: Monograma do Papa 

Leão III. In: RAS, 2005, p.76. 
Figura 9: Monograma do Papa Silvestre 

II (Ano 1001). In: RAS, 2005, p.76. 
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início no século XIII, Fraenkel comenta o uso da cruz nas assinaturas, encontrada junto 

aos nomes dos letrados ou ainda sozinha, no lugar das assinaturas, utilizada por 

indivíduos analfabetos, sinal que estaria representando simbolicamente, em ambos os 

casos, a função de um “nome coletivo”, conferido pelo cristianismo: “chacun n'était-il 

pas l'enfant de Dieu?” (“não somos todos filhos de Deus?”, FRAENKEL, 2025, 

tradução nossa). 

 O uso das assinaturas surge em um momento em que se proliferam os 

documentos e se torna elevado o custo caligráfico da marca do notário, momento em 

que convergem para um mesmo indivíduo a capacidade de autoria e de confecção do 

documento escrito, com a elevação dos níveis de alfabetismo na sociedade, e ainda o 

poder de validação do escrito, quando “não é mais o documento que faz o ofício de 

fiança, é o próprio indivíduo que se dá em garantia oferecendo sua assinatura e 

expondo-se à desonra se, precisamente, não „honrar‟ essa mesma assinatura” 

(FRAENKEL, 1995, p. 92). 

 É interessante notar que, ainda que surja como uma alternativa mais prática, em 

um momento de difusão do escrito, quando há uma tendência à simplificação da 

sofisticação e ornamentação que se encontram nas firmas dos notários e chancelas, a 

assinatura ainda guarda elementos de sua história: o uso de laçadas e traços que 

ornamentam e auxiliam na formação de um aspecto único para cada assinatura; o uso da 

cruz, que ainda será encontrada por muito tempo nas assinaturas, junto ao nome de 

indivíduos letrados, ou mesmo sozinha, usada por indivíduos analfabetos; o uso de 

sinais que lembram os desenhos feitos pelos notários, representando um nome ou uma 

profissão. 

Os sinais não alfabéticos encontrados em documentos portugueses de 1580 a 

1650 foram analisados por Ribeiro da Silva (1986), em seu estudo das assinaturas 

recolhidas da cidade do Porto e sua região. O autor aborda, com ricos exemplos, o uso 

de sinais não alfabéticos que podem ser relacionados à profissão dos indivíduos que os 

utilizam: 
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O sinal 1 foi feito pelo marchante Antônio Brás; o 2, pertencia a um alfaiate; o 3 

e o 4, a fragueiros e lenhadores; o 5 e o 6, a um carpinteiro e um pedreiro; o 7, a um 

ferreiro; os sinais de 8 a 11, o autor atribui a lavradores; e finalmente, o 12, foi utilizado 

por Gonçalo Gonçalves, que o autor avalia que teria sido pescador ou piloto. Segundo 

Ribeiro da Silva, os sinais mais originais e, às vezes, também mais complexos, 

pertenciam a pilotos e mestres de naus. Também os mercadores estrangeiros, no corpus 

analisado, raramente utilizavam a cruz; muitos deles eram inclusive mestres de suas 

naus, daí a notável semelhança dos sinais que empregavam com aqueles feitos por 

pilotos e mestres de naus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuraram ainda nos documentos sinais bastante simples, em que eram 

desenhadas siglas que se aproximavam do nome de quem assinava. O exemplo 

fornecido pelo autor é de um Henrique da Cruz, que fez o seguinte sinal em lugar do 

nome: 

 

 

Figura 10: Sinais não alfabéticos encontrados em documentos portugueses. In: 

RIBEIRO DA SILVA, 1986, p.116. 

Figura 11: Sinais de pilotos e mestres de naus. In: RIBEIRO DA SILVA,  

1986, p.117. 

Figura 12: Sinais de mercadores estrangeiros. In: RIBEIRO DA SILVA, 

1986, p.117. 
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Outros exemplos são ainda fornecidos, os quais o autor considera semelhantes 

aos sinais deixados, nos séculos passados, pelos pedreiros nos edifícios que erguiam: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Com relação ao uso da cruz, sinal não alfabético mais comumente utilizado em 

lugar da assinatura, Ribeiro da Silva (1986, p. 116) comenta que essa poderia ser 

desenhada em dimensões maiores ou menores, de forma mais ou menos perfeita, de 

configuração mais grega que latina e, não raro, à cruz era acrescentado um pormenor 

peculiar que permitia identificar o seu autor, “como se de assinatura escrita se tratasse”: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Em uma abordagem dos sinais públicos e particulares e dos sinais régios, 

Antônio Cruz (1987, p. 182-3) afirma que a cruz “quase sempre foi o motivo central dos 

sinais públicos e também o foi, então com regularidade, dos sinais régios, a tal ponto 

que ainda presentemente as chamadas quinas das armas nacionais, a partir dos besantes 

em cada escudete, e o conjunto destes no escudo, agrupam-se de maneira a que o seu 

Figura 13: Sinal de Henrique 

da Cruz. In: RIBEIRO DA 

SILVA, 1986, p.117. 

Figura 14: Sinais não alfabéticos. In: RIBEIRO DA SILVA, 1986, p.118. 

Figura 15: Sinais não alfabéticos. In: RIBEIRO DA SILVA, 1986, p.116. 
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conjunto forme uma cruz”. Apoiando-se nos estudos do paleógrafo João Pedro Ribeiro, 

o autor afirma que a cruz já seria utilizada sozinha como sinal público por contraentes, 

confirmantes e notários em escrituras portuguesas desde o século IX, antes da criação 

dos sinais de notários e tabeliães.  

Além dos exemplos de sinais reais e de condes portucalenses em que a cruz se 

encontra presente com frequência, Cruz (1987, p.182) comenta um sinal público de um 

notário chamado Fernando, que figura em um documento de 1151, copiado por João 

Pedro Ribeiro, o qual “consiste no traçado do perfil de uma figura alada com vestes 

litúrgicas, sustendo sobre o peito uma cruz latina, com pontos a preencher os quatro 

ângulos formados pelos braços”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Sinais dos condes portucalenses (D. Henrique e D. Teresa). In: 

CRUZ, 1987, p.177. 

Figura 17: Sinais de D. Afonso I. In: CRUZ, 1987, p.178. 
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2.5 ESTUDOS SOBRE O ALFABETISMO OCIDENTAL NA ERA MODERNA 

 

 Diante da impossibilidade de mensuração da difusão social da escrita em 

períodos anteriores aos dois últimos séculos da Era Moderna, Chartier (1991, p. 122-

123) constata que “a situação cultural dos países europeus no fim da Idade Média ou no 

século XVI continua sendo uma incógnita”. Se não se tem, para esse período, 

“documentos maciços ou séries contínuas” de dados, há, por outro lado, alguns estudos 

que trazem análises relevantes para uma caracterização cultural de determinadas 

regiões; diante deles, Chartier avalia que seria inexato supor que em toda a parte a 

situação cultural para esse período se caracteriza por uma fraca alfabetização e um 

monopólio dos clérigos sobre a cultura escrita. O autor apresenta dois casos ilustrativos. 

O primeiro é o de duas cidades da Flandres da segunda metade do século XV, nas quais 

haveria um número significativo de pequenas escolas citadinas sine latino, que 

ensinavam os rudimentos da leitura e escrita: seriam cerca de vinte escolas na cidade de 

Saint-Omer em 1468 e 24 escolas em Valenciennes, uma cidade de 10 mil habitantes, 

em 1497.  Além desses, outros indícios também atestariam uma capacidade popular de 

ler, escrever e contar nessa região: a presença de textos sobre os afrescos e quadros da 

igreja, grande percentual de assinantes (de cerca de 70%) em recibos do conselho 

municipal e dos hospitais de Saint-Omer, nos quais inclusive mercadores e artesãos se 

revelaram alfabetizados, e apenas trabalhadores braçais e carregadores não assinaram 

seu nome (DERVILLE, 1984 apud CHARTIER, 1991, p. 123). O outro caso citado é o 

Figura 18: Sinais de D. Afonso I e D. Mafalda. In: CRUZ, 1987, p.179. 
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da cidade italiana de Florença, analisado por Klapisch-Zuber, onde, ainda no ano de 

1340, entre 45% e 60% das crianças entre seis e treze anos estavam na escola, sendo o 

percentual entre meninos provavelmente bem mais alto. 

 No estudo de Petrucci (1978), já citado anteriormente, com base no livreto de 

contas escrito no bairro romano de Trastevere na primeira metade do século XVI, 

encontram-se, além das análises dos sistemas de escrita presentes e dos três níveis de 

execução descritos pelo autor, ainda a quantificação dos resultados gerais e uma 

caracterização social dos escreventes, relacionada com o nível de execução gráfica de 

cada um. Os números gerais encontrados por Petrucci em seu estudo foram de 102 

escreventes contra seis analfabetos, que delegaram a escrita a outrem no livreto. Foram 

estes: uma mulher (Maddalena), dois entregadores, um queijeiro, um taverneiro e o 

irmão de um lojista.  

Os escreventes do livreto de Maddalena foram reunidos por Petrucci em oito 

grupos, de acordo com sua profissão ou posição social. O grupo de mais alto nível 

gráfico e ortográfico é composto por dois religiosos e o único notário presente. Os 

religiosos escrevem em uma elegante itálica pura e o notário em uma estilizada itálica 

usual; Petrucci supõe que os três conhecessem e utilizassem frequentemente o latim 

como língua escrita; todos eles não escreveram por si, mas a pedido de outras pessoas. 

Um outro grupo reuniu oito pessoas pertencentes a famílias de algum relevo. Cinco 

deles utilizaram a escrita itálica (três deles a itálica pura, dois a usual) e três uma escrita 

mercantil; dois deles mostraram conhecer o latim. Quatro corretores e cobradores de 

contas de terceiros figuraram em outra categoria, revelando todos um bom nível de 

expressão gráfica; um deles utiliza uma bela itálica pura, um uma mercantil pura e dois, 

uma itálica usual; um deles demonstrou conhecer o latim. Cinco escreventes 

compuseram um quarto grupo, todos eles titulares de estabelecimentos comerciais. Três 

deles escreveram em pura mercantil, um em mercantil usual e um em itálica usual. 

A categoria de profissões mais representada no livro foi a de funcionários de 

empresas comerciais: foram 28 indivíduos, entre criados, escrivães, contadores, 

copeiros, aprendizes de diversas companhias, grandes e também menores. 20 

escreveram em mercantil e oito em itálica, sendo que nenhum escreveu em itálica pura, 

ou em elementar de base mercantil. Quase todos escreveram com relativa correção 

ortográfica, operaram com desenvoltura símbolos técnicos para indicar as moedas e 

recorreram a frequentes abreviaturas; nenhum demonstrou conhecer o latim. Um outro 
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grupo compôs-se por dez artesãos e lojistas e ainda seus funcionários, pessoas de 

diferentes níveis sociais e culturais. Apenas um fez uso de uma elementar de base do 

tipo itálico; os outros nove escreveram em mercantil, três destes em uma elegante 

mercantil pura. Nenhum deles demonstrou conhecer o latim. 

Os fornecedores e transportadores de mercadorias (seis deles não romanos) 

somaram doze escreventes. Onze deles utilizaram a mercantil, oito em elementar de 

base, três em usual. Todos escreveram textos breves e incorretos, do ponto de vista 

ortográfico e sintático; nenhum demonstrou conhecer o latim; apenas seis demonstraram 

conhecer símbolos técnicos para as moedas. Um último grupo foi formado por quatro 

queijeiros, todos escreventes em elementar de base mercantil, demonstrando grande 

dificuldade no uso da escrita. 

Petrucci (1978) compara os resultados de sua análise com dados de outras fontes 

romanas que também abordam o século XVI, a saber: os registros de empréstimos da 

Biblioteca Vaticana de 1475-1547, analisados por Bertola, a série de Giustificazioni di 

Tesoreria della Camera Apostolica, conservada no fundo Camerale dell‟Archivio di 

Stato di Roma, a partir de 1547 até o final desse século, e as contas do alfaiate 

Francesco Gucci, de 1547 a 1552. Nesse confronto, alguns dos resultados obtidos com a 

análise do livreto de Maddalena são confirmados, e novos dados são acrescidos. 

Observa-se, entre escreventes na Roma quinhentista, a oposição de dois sistemas de 

escrita, o da italiana de chancelaria e o da mercantil, e a influência recíproca entre eles; 

uma escrita em latim, em italiana de chancelaria, se apresenta, apenas entre os 

eclesiásticos; entre estes e também os homens das letras, predomina o uso da escrita 

itálica; veem-se, não raro, artesãos, empregados dos palácios apostólicos e ainda 

funcionários de empresas comerciais e lojistas executarem assinaturas ou escrituras 

autógrafas, ainda que revelando níveis bastante variados de execução gráfica.  

Diante dos resultados apresentados, que revelam uma difusão da escrita, em 

diferentes níveis de execução e sistemas de escrita, em diversificados estratos sociais, e 

dando por certa a inexistência de uma organização escolar elementar homogênea e 

generalizada na Roma da primeira metade do século XVI, Petrucci (1978, p.190-1) irá 

considerar ser “evidente che l‟insegnamento della scrittura vi avveniva, al di fuori di 

ogni normativa comune, in modi e forme diversi a seconda delle circostanze, dei livelli 
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culturali e sociali dei singoli, delle esigenze economiche di gruppo o ambiente”
32

. Para 

as classes média e baixa da sociedade, considera que haveria o acesso a escolas urbanas 

comuns, com professores elementares privados de qualquer sanção oficial ou função 

pública. Sobre tais escolas, Petrucci afirma que se sabe muito pouco, além de estarem 

localizadas em Roma, serem muito escassas e mal organizadas. O autor pressupõe ainda 

outro tipo de ensino elementar centrado nas duas unidades fundamentais da sociedade 

urbana da época: o comércio e a família, sabendo-se que, nesses ambientes, o membro 

mais velho ou mais capaz poderia dar aos outros, sobretudo aos meninos, lições de 

leitura, de escrita e de contas, ambiente em que se poderia verificar o aprendizado em 

qualquer tipo de escrita e a qualquer nível, mas, como pontua Petrucci, “certamente è 

nell‟ambiente domestico o di piccola bottega artigiana che si realizzava l‟insegnamento 

di quel‟elementare di base di tipo mercantesco che divenne la scrittura dei più umili 

semialfabeti dell‟epoca”
33

 (p.192). 

Ao realizar uma análise do alfabetismo ocidental de 1500-1850, Houston (1992) 

avalia que é possível delinear, nos estudos que vêm quantificando assinantes e não 

assinantes europeus em fontes diversas, pelo menos três características relevantes e 

persistentes: a primeira delas é a distribuição do alfabetismo de maneira estratificada, de 

acordo com a hierarquia social; a segunda, o menor nível de instrução das mulheres, em 

relação aos homens; e a terceira, a maior instrução de habitantes das cidades do que os 

das zonas rurais. 

 A análise de Petrucci, já abordada, ainda que em pequena escala, ilustra a 

relação entre estratificação social e alfabetismo no caso da Roma quinhentista. Houston  

comenta dois estudos também do século XVI. Um deles é o de Urban (1977), que 

constatou na Polônia níveis de alfabetismo de cem por cento entre os nobres, membros 

do clero e profissionais, os quais constituíam menos de um por cento da população, 

enquanto, entre os agricultores, que representavam três quartos da população, apenas 

2% foram capazes de escrever o próprio nome. O outro exemplo é o das cidades de 

Béziers e Narbonne, analisadas por Chartier (1976), onde, entre 1575 e 1593, 3% dos 

                                                           
32

 “evidente que o ensino da escrita ocorria, fora de qualquer legislação comum, em modos e formas 

diversas segundo as circunstâncias, dos níveis culturais e sociais dos indivíduos, das exigências 

econômicas de grupo ou ambiente” (tradução nossa). 
33

 “certamente é no ambiente doméstico ou da pequena loja artesã que se realizava o ensino daquela 

elementar de base de tipo mercantesco que se vê na escrita dos mais humildes semialfabetizados da 

época” (tradução nossa). 
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agricultores e 10% dos pequenos agricultores eram alfabetizados, ao passo que, entre os 

burgueses, 93% eram capazes de assinar. 

Na diocese de Norwich, uma diocese rural, que seria uma das zonas inglesas com 

maior nível de instrução, Cressy encontrou, de 1580 ao longo do século XVII, uma 

porcentagem de alfabetizados de 100% para membros da Igreja e profissões liberais, de 

98% para a pequena nobreza, de 65% para pequenos proprietários rurais, de 56% para 

comerciantes e mesteirais, de 21% para lavradores e de 15% para servidores (CRESSY, 

1986 apud MARQUILHAS, 2000, p. 133). 

Ribeiro da Silva constatou que, na região do Porto e seu termo, de 1580 a 1650, os 

percentuais de assinantes eram bastante diferenciados, a depender do ofício 

desempenhado. Nas cidades rurais próximas ao Porto, os ouvidores e juízes, que tinham 

a função de gerir a justiça e cuidar dos assuntos do bem comum dos Concelhos, “em 

estreita ligação com o Senado da Câmara”, assinaram em 44% dos casos (RIBEIRO DA 

SILVA, 1986, p. 121-122). 48% assinaram entre os almotacés, que tinham como função 

“cuidar do abastecimento do lugar ou do Concelho em boas condições de quantidade e 

custo” (p. 130), fixando e fiscalizando preços, julgando em uma primeira instância 

delitos econômicos.  Apenas 8% mostraram-se capazes de assinar entre os meirinhos, 

cujo ofício é assim descrito por Ribeiro da Silva: “oficial de diligências, polícia ou 

fiscal, o papel do meirinho era sempre odioso. Por isso, mais que saber ler e escrever, 

provavelmente exigia-se-lhe que gozasse de boa saúde e de boa compleição física” (p. 

130). Os oficiais das aldeias – jurados, quadrilheiros e coudéis de montaria – revelaram 

percentuais de assinantes ainda mais baixos que os dos meirinhos, de 4%. Os jurados 

desempenhavam funções judiciais de pequeno alcance, em processos sumários e orais. 

Os quadrilheiros eram a força policial da época, responsáveis por “perseguir e 

aprisionar os malfeitores; velar pela manutenção da ordem pública, prevenindo e 

castigando tumultos, desacordos ou desavenças; cuidar da moralidade pública; 

investigar acerca da presença de estranhos na terra e suas intenções” (p. 134-5). Aos 

coudéis ou juízes de montaria cabia a conservação das raças de cavalos, regulando ainda 

a caça e a proteção das florestas.  

Na zona urbana, o contraste se deu entre os oficiais da Câmara (vereadores, 

procuradores da cidade, escrivães da Câmara, tesoureiros, almotacéis, síndicos, 

solicitadores, alcaides, guardas-mores da saúde, guardas da Câmara), que apresentaram 

percentuais de assinantes na ordem dos 100%, e os oficiais mecânicos (entre eles, 
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caixeiros, tecelões, ferreiros, serralheiros, sombreireiros, esteireiros, passamaneiros, 

barbeiros, sapateiros, tanoeiros, alfaiates, pedreiros e ourives), que assinaram, em 

média, 70% (RIBEIRO DA SILVA, 1986).  

Marquilhas também se deparou com percentuais de assinantes bastante 

diferenciados de acordo com o status social, nos tribunais portugueses do Santo Ofício, 

ao longo dos Seiscentos. Entre o clero e religiosos, os percentuais de assinantes 

encontrados foram de 99%, 99% e 100% para os tribunais de Coimbra, Lisboa e Évora, 

respectivamente. Entre nobres, cidadãos, criados de grandes famílias, letrados, 

estudantes, profissões liberais, ofícios elevados da administração central, senhorial, 

corporativa e periférica da coroa, mercadores e familiares do Santo Ofício, os 

percentuais de assinantes foram de 87%, 92% e 94%. Os pequenos comerciantes, 

mesteirais, pilotos, mareantes e ofícios subalternos assinaram em 52%, 59% e 52% dos 

casos. Lavradores, indivíduos que viviam de suas fazendas, a nobreza local e ofícios 

elevados da administração local deixaram seu nome assinado em 48%, 68% e 66% das 

ocorrências. Entre criados, jornaleiros, braceiros, aprendizes, soldados, trabalhadores, 

pescadores, escravos e mendigos, apenas 16%, 31% e 22% foram capazes de assinar. A 

autora compara os dados obtidos nos tribunais portugueses com o estudo de Rodríguez e 

Bennassar, que observaram, ao longo do século XVII, até o início do século XVIII, uma 

distribuição social do alfabetismo bastante semelhante, nos dados obtidos na Inquisição 

de Toledo, na Espanha: entre clero e religiosos, 98% de assinantes; entre nobres, 

letrados, profissionais liberais, altos ofícios e grande comércio, 89%; 40% entre 

representantes do pequeno comércio, mesteirais e ofícios subalternos, percentuais 

idênticos a esses entre lavradores e ofícios elevados da administração local; e 12% entre 

criados, jornaleiros, braceiros, aprendizes, trabalhadores e escravos (MARQUILHAS, 

2000, p. 123; 130).  

Utilizando a posse de livros como indicador de um nível de instrução dos 

indivíduos, Berger (1981 apud CHARTIER, 1991, p. 129) observou que, do final do 

século XV a meados do século XVI, o livro aparecia como propriedade pessoal dos 

habitantes de Valência, na Espanha, em um de cada três inventários, sendo que a posse 

do livro estava diretamente relacionada à posição social do indivíduo: nove em cada dez 

clérigos possuíam livros, três entre quatro profissionais liberais, um entre dois nobres, 

um entre três comerciantes e um trabalhador braçal entre dez. 

 A segunda característica destacada por Houston, relevante nas análises do 
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alfabetismo na Europa moderna, refere-se ao nível de instrução das mulheres, 

significativamente mais baixo que o dos homens. Chartier (1991, p. 117), avaliando a 

alfabetização na Europa como um todo, do século XVI ao XVIII, considera que “por 

toda parte, os homens sempre assinam mais que as mulheres”, muitas vezes com uma 

vantagem de cerca de 25% a 30%. No estudo citado de Cressy, na diocese inglesa de 

Norwich, as mulheres não foram capazes de assinar em 89% dos casos, um nível de 

alfabetismo mais baixo, portanto, que a mais baixa categoria socioprofissional analisada 

pelo autor. Marquilhas (2000, p. 177) avalia, a partir de seus dados, que “de todas as 

variáveis consideradas, a do sexo é a que atinge maior efeito perturbador”, mostrando-se 

“bem visível o quanto importava ser homem na aquisição da capacidade para assinar 

documentos”. Se as testemunhas masculinas, no total das fontes inquisitoriais 

portuguesas, assinavam sempre acima de 70%, as femininas apresentaram uma média 

de 9,4%. 

 Por fim, a terceira característica apontada por Houston como relevante para as 

abordagens do alfabetismo na sociedade ocidental é a oposição ruralismo x urbanismo, 

em que tem se observado uma vantagem das cidades, em relação às zonas rurais, quanto 

aos níveis de alfabetismo encontrados. 

Na cidade de Londres, no século XVII, um estudo de Cressy (1980 apud 

CHARTIER, 1991, p. 119) revelou que 69% entre artesãos, mercadores e criados 

assinavam seu nome; entre artesãos, mercadores e criados moradores das zonas rurais, o 

percentual de assinantes caía para 24%. Rodríguez e Bennassar (1978) encontraram, 

para a primeira metade do século XVII, no Tribunal de Toledo, na Espanha, 70% de 

homens e 12% de mulheres assinantes, nas cidades; no campo, esses percentuais caíram 

para 56% de homens e 0% de mulheres assinantes. Em Portugal, nos tribunais de 

Lisboa, Coimbra e Évora, os percentuais encontrados por Marquilhas foram, 

respectivamente, de 89%, 87% e 80% de homens e 19%, 7% e 6% de mulheres 

assinantes, na zona urbana; já nas áreas rurais, encontraram-se 63%, 62% e 47% de 

homens assinantes; entre as mulheres, foram 2%, 1,5% e 1% as que se mostraram 

capazes de assinar (MARQUILHAS, 2000, p.129).  

 Para a área rural próxima à cidade do Porto, Ribeiro da Silva (1986) 

contabilizou, entre 7.107 termos de posse de cargos públicos ocupados por indivíduos 

dessa região, apenas 15% de homens assinantes, do fim do século XVI à primeira 

metade do século XVII. Na cidade, os oficiais da Câmara e os oficiais mecânicos, que 
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somavam quase 2000 indivíduos, mostraram-se capazes de assinar cerca de 100% e 

71%, respectivamente. 

 Chartier (1991) aborda um outro tipo de distribuição regional do domínio da 

escrita na Europa: a que separa uma Europa do Norte/Nordeste, com elevadas taxas de 

alfabetização, a uma Europa “periférica”, onde se observa um grande atraso em relação 

a esse centro letrado. Como pontua o autor, no final do século XVIII, na Europa onde a 

escrita é corriqueira, 60% a 70% dos homens mostram-se capazes de assinar o nome: 

71% no norte da França, 61% nos Países Baixos austríacos, 60% na Inglaterra, 65% na 

Escócia. Em uma Europa “periférica”, encontram-se percentuais significativamente 

mais baixos: ao sul da França, para a mesma época, têm-se 44% de homens assinantes. 

Na cidade italiana da Emília, o percentual de assinantes urbanos encontrado foi de 

apenas 45% entre os homens e 26% entre as mulheres, já tardiamente, no início do 

século XX. Por outro lado, o autor ponderava ser mais difícil avaliar a alfabetização na 

Europa das periferias, devido ao avanço menor das pesquisas nessa região 

(CHARTIER, 1991, p. 119-120).  

 Em um panorama do alfabetismo ocidental durante o período da Era Moderna, 

Chartier (1991) comenta que houve um expressivo crescimento das taxas de 

alfabetismo, do século XVI para o século XVIII: “Nos países reformados e nas cidades 

católicas, nas cidades e nos campos, no Velho e no Novo Mundo, a familiaridade com a 

escrita progride, dotando as populações de competências culturais que antes constituíam 

apanágio de uma minoria” (CHARTIER, 1991, p. 116). O autor compila, em seu estudo, 

uma série de dados levantados por outros autores, como Houston (1982), a respeito do 

letramento na Escócia, Cressy (1980) e Schofield (1973), que analisam os percentuais 

de alfabetismo na Inglaterra, Fleury e Valmary (1957) e Furet e Ozouf (1977), a respeito 

da França, Hart (1976), sobre a Holanda, Rodriguez e Bennassar (1978), sobre a 

Espanha, e Lockridge (1974; 1977), sobre o alfabetismo nos Estados Unidos. A tabela a 

seguir, já apresentada em Gandra (2010), expõe, de maneira simplificada, alguns dos 

dados trazidos pelo autor, negligenciando-se apenas os intervalos de tempo exatos nos 

quais cada porcentagem de assinaturas foi encontrada: 
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Tabela 1 – Índices de assinaturas na Era Moderna em países europeus e nos Estados Unidos 

 
Homens Mulheres 

séc. XVII séc. XVIII séc. XVII séc. XVIII 

Escócia 25% 65% - 15% 

Inglaterra 30% 60% - 35% 

França 29% 48% 14% 27% 

Holanda (Amsterdam) 57% 85% 32% 64% 

Espanha (Castela-a-Nova) 54% 76% - - 

Estados Unidos  (Nova Inglaterra) 61% 68% / 88% 31% 41% / 46% 

Estados Unidos  (Virgínia) 50% 65% / 70% - - 

   Fonte: CHARTIER, 1991.
34

 

 

Fica também evidente, na tabela, a grande discrepância entre a capacidade de 

assinar de homens e mulheres, realidade que se apresenta em todos os países analisados. 

Chartier (1991, p. 117) afirma ainda, a respeito do processo de difusão social da escrita 

no Ocidente, entre os séculos XVI e XVIII, que esse não foi um processo linear e 

contínuo, e que “talvez seja essa fragilidade que mais o diferencia do processo de 

alfabetização baseado na escolarização universal que se desencadeia irreversivelmente 

no século XIX”. 

 

 

2.6 ESTUDOS DO ALFABETISMO NO BRASIL COLONIAL 

 

Os estudos da história da cultura escrita no mundo ocidental possuem já uma 

larga tradição. Se, como afirma Chartier, na Europa “periférica”, já se nota um 

considerável decréscimo no volume das pesquisas sobre o alfabetismo em perspectiva 

histórica, a respeito do Brasil, pode-se dizer que há ainda muito ou quase tudo por se 

fazer. Ana Maria Galvão (2010), em uma análise das pesquisas que vêm se fazendo na 

„história das culturas do escrito‟, como ela prefere nomear, afirma, a respeito do estudo 

                                                           
34

 Os dados retirados de Chartier (1991) foram reinterpretados em forma de tabela. Nos dados referentes à 

Espanha (54% e 76%), estão reunidos percentuais de assinantes homens e mulheres. 
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do alfabetismo no Brasil, com base em levantamento feito da produção registrada no 

banco de teses da CAPES: 

[...] não temos (ou pelo menos não localizamos), no caso brasileiro, uma 

produção, tal como ocorre na Europa ou nos Estados Unidos, que permita 

situar, em escala societal, a presença da alfabetização e do letramento ao 

longo desses cinco séculos de história do país. No levantamento realizado, 

não foi localizado nenhum estudo que pudesse ser classificado estritamente 

como pertencente a essa linha de investigação. Portanto, no país não há um 

mapeamento da distribuição social da alfabetização anterior ao primeiro 

censo demográfico, que foi realizado em 1872. Não sabemos, por exemplo, 

quem eram e onde estavam aqueles que sabiam ler e escrever. (GALVÃO, 

2010, p. 241-2). 

 Galvão considera que um dos principais motivos para essa total ausência de 

estudos sobre o alfabetismo nos primeiros séculos de história do Brasil é que, para a 

maior parte do país, não existem acervos organizados que permitam reconstruir séries 

de registros paroquiais, por exemplo, que seriam fundamentais para se realizar uma 

história demográfica e quantitativa (GALVÃO, 2010, p. 242). Porém, se os registros 

paroquiais não foram, pelo menos até agora, localizados, as fontes inquisitoriais 

depositadas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo podem igualmente fornecer séries 

de registros de assinaturas, referentes aos primeiros séculos de história do Brasil. Como 

essas, outras fontes poderá haver. 

Para se avaliar a falta de estudos sobre o alfabetismo no Brasil, é preciso retornar 

à reflexão feita ao início da seção, a partir dos dados de assinantes apresentados por 

Silva Neto (1950), que não tiveram repercussão entre os autores brasileiros. Se, desde 

aquele momento até bem recentemente, não se consolidou no Brasil um campo de 

investigação da história da cultura escrita, como já se pode observar no caso europeu, os 

estudos de história da língua, história da educação, paleografia e história social, de uma 

maneira geral,  mantiveram-se, ao longo desse tempo, por demais compartimentados, 

para que se permitisse dar a devida atenção à questão da difusão social da escrita, uma 

questão de relevância para todas essas disciplinas, mas que requeria fontes e métodos de 

estudo próprios, que não a óbvia análise de dados de alfabetizados e analfabetos 

extraídos dos censos populacionais, existentes apenas a partir do final do século XIX.  

 Galvão (2007, p. 10-11) afirma que, para a construção de uma história da cultura 

escrita no Brasil, é necessário considerar que “no país, assim como em outros países de 

escolarização e imprensa tardias, os principais fatores que basearam a construção da 

história da cultura escrita em parte significativa dos países ocidentais do hemisfério 
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norte – alfabetização, escola, imprensa – estão quase ausentes”, já que, até meados do 

século XX, o Brasil teria sido um país marcado pela oralidade e pelo analfabetismo.  

 Nota-se, de fato, uma discrepância entre o alfabetismo europeu e o brasileiro, 

tendo-se em vista que, na Europa, o fenômeno da alfabetização em massa se dá ainda no 

século XIX, enquanto, no caso brasileiro, em pleno século XXI, o número de alunos 

matriculados e aprovados anualmente no ensino público mascara, pode-se dizer, um 

analfabetismo funcional em massa, deixando dúvidas se estará próxima a situação de 

alfabetização em massa que se deu no século XIX na Europa. Por outro lado, não se 

deve lançar um olhar simplista sobre um passado ainda tão desconhecido como o é o da 

história da cultura escrita no Brasil. Foram provavelmente complexas as relações que se 

processaram entre leitura, escrita, alfabetização e oralidade, ao longo de séculos de 

história do Brasil, apresentando-se de forma diferenciada em cada localidade, nos 

diferentes estratos populacionais, ou, até mesmo, dentro de uma mesma casa, entre o 

chefe de família, a mulher, os criados e os filhos.   

 Com o objetivo de trazer contribuições a esse campo de estudos ainda tão 

lacunar, referido por Galvão, pesquisadores do Programa Hisculte – História da Cultura 

Escrita no Brasil, recentemente criado, têm atuado em alguns campos ligados à história 

da cultura escrita no Brasil. Vinculados ao Campo 1 – “Medição de níveis de 

alfabetismo na história do Brasil”, foram publicados, em 2012 e 2013, dois estudos de 

Lobo e Oliveira, que se debruçaram sobre um estudo do alfabetismo na Bahia ao final 

do século XVI, tendo como fonte os livros da primeira Visitação da Inquisição ao 

Brasil. Os percentuais de homens assinantes encontrados foram extremamente altos, 

sobretudo quando se tem em vista que se trata do primeiro século da colonização 

brasileira: 93,4% dos homens que compareceram perante o Tribunal da Inquisição 

assinaram seu depoimento. O resultado é maior do que aquele encontrado por 

Marquilhas (2000), em seu estudo da sociedade portuguesa setecentista, que teve como 

fonte também os registros do Santo Ofício, em Portugal, nos quais foram quantificados 

78,4% de homens assinantes. Os dados desses estudos serão ainda detidamente 

comentados na quarta seção, ao lado daqueles aqui encontrados. Por ora, basta dizer 

que, para compreender os dados obtidos sobre o alfabetismo no Brasil no primeiro 

século de colonização, faz-se necessário não apenas comparar valores percentuais, mas 

refletir profundamente a respeito das estruturas sociais por trás de tais números.  
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2.7 ALFABETISMO, ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, ORALIDADE E 

ESCRITA 

 

 Alfabetismo, alfabetização e letramento são termos que permeiam os estudos da 

história da cultura. Ainda que possam, em determinados contextos, ser usados 

indistintamente, cada um deles possui nuances semânticas que cabe aqui explicitar. Será 

tratada, inicialmente, a diferença entre alfabetismo e alfabetização. Leem-se, em 

Houaiss-Villar (2009, p. 90) as seguintes definições desses termos: 

alfabetismo 1 sistema de escrita que tem por base o alfabeto, em oposição 

aos sistemas ideográficos 2 estado ou qualidade dos que foram alfabetizados 

3 nível de instrução primária.  

alfabetização ato ou efeito de alfabetizar, de ensinar as primeiras letras 1 

iniciação no uso do sistema ortográfico 1.1 processo de aquisição dos códigos 

alfabético e numérico, letramento 2 ato de propagar o ensino ou difusão das 

primeiras letras (HOUAISS; VILLAR, 2009, p.90). 

 A primeira acepção que se lê em Houaiss-Villar para o termo alfabetismo já 

evidencia o lugar de onde falam os historiadores da cultura escrita no mundo ocidental: 

o termo utilizado, „alfabetismo‟, vem de uma raiz lexical associada a um sistema de 

escrita que tem como base o alfabeto; já pelo étimo, descortina-se uma história bastante 

diversa da que terá havido em lugares como os que possuem sistemas ideográficos de 

escrita. 

 A segunda acepção do termo é a que evidencia com clareza a diferença entre os 

termos „alfabetismo‟ e „alfabetização‟: enquanto „alfabetismo‟ está relacionado a um 

estado ou qualidade dos indivíduos alfabetizados, „alfabetização‟ relaciona-se ao ato ou 

efeito de alfabetizar, de ensinar as primeiras letras. Trata-se, portanto, do mesmo 

processo de ensino-aprendizagem da leitura e escrita, apenas olhado por diferentes 

ângulos, o do ensino ou o do resultado desse processo, do estado dos indivíduos 

alfabetizados. Disso decorre a tão grande alternância entre os dois termos, na 

bibliografia existente sobre o assunto. Em muitos contextos, pode-se referir 

indistintamente a „alfabetismo‟ ou „alfabetização‟. O termo „alfabetização‟, além de ser 

recorrentemente utilizado vinculado a uma história da educação e escolarização, aparece 

também geralmente associado ao processo histórico do ensino das primeiras letras, 

geralmente referido como „história da alfabetização‟. O „alfabetismo‟, além de usado 

para se referir a esse processo histórico („história do alfabetismo‟), é o termo mais 
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escolhido nos estudos que avaliam níveis de aprendizado da leitura e escrita, que se 

opõem a um estado de não aquisição de tais habilidades, referido como „analfabetismo‟. 

A escolha pelo uso do termo „alfabetismo‟, nesse contexto, explica-se pelo fato de que 

tais estudos avaliam o processo de ensino-aprendizagem da leitura e escrita tendo como 

foco de análise o estado dos indivíduos alfabetizados, contrapostos aos indivíduos não 

alfabetizados, os quais têm sido analisados através de estudos quantitativos e 

qualitativos da capacidade ou incapacidade de assinar o nome ou produzir registros de 

escrita. Uma outra questão que precisa ser pontuada com relação ao uso dos dois termos 

diz respeito a uma escolha lexical em língua portuguesa: se se encontra com frequência 

o uso de „alfabetismo‟ nos estudos europeus em língua italiana e espanhola, como se vê 

em Langeli (1996) e Petrucci (1978; 1999) e Castillo Gómez (2003), nos textos em 

língua portuguesa, parece haver uma tendência a se „traduzir‟ o termo para a palavra 

„alfabetização‟, mais conhecida e difundida na língua portuguesa, que passa a ser usada 

como simples sinônimo de „alfabetismo‟, como se pode observar em Marquilhas (2000), 

Ribeiro da Silva (1986), Magalhães (1996), Venâncio (2001) e ainda no texto de 

Chartier (1991) publicado no Brasil. 

 Cabe ainda referir a terceira acepção de „alfabetismo‟ apresentada por Houaiss-

Villar, a de „nível de instrução primária‟, que está ligado à noção de „alfabetização‟ 

enquanto ato ou efeito de ensinar as primeiras letras. Quando se tem em vista a própria 

raiz das palavras „alfabetismo‟ e „alfabetização‟, nota-se uma vinculação dos conceitos 

com um aprendizado mais elementar da leitura e da escrita, muitas vezes referido como 

“as primeiras letras”, que poderia ser traduzido em uma aquisição pouco exigente da 

leitura e da escrita, apenas suficiente para tirar o indivíduo da condição de „analfabeto‟. 

Por outro lado, não é apenas o étimo que vincula esses termos a uma aquisição pouco 

exigente da leitura e da escrita, mas ainda a própria natureza dos estudos de alfabetismo, 

os quais, na maior parte das vezes, tiveram como método de estudo a quantificação de 

indivíduos capazes ou incapazes de assinar o nome.  Tendo-se em vista as limitações da 

análise de assinaturas, que podem ser usadas tanto por indivíduos bastante letrados, 

quanto por aqueles que aprenderam, de fato, apenas os rudimentos da escrita, que por 

vezes não se mostram capazes nem mesmo de bem escrever o próprio nome, o estudo 

quantitativo das assinaturas utiliza o termo „alfabetismo‟, que nivela “por baixo”, 

evidenciando a possibilidade de se estar tratando de habilidades bastante incipientes de 

leitura e escrita. Disso não se deve tomar como conclusiva a ideia de que o termo não 
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pode englobar também níveis mais altos de instrução. Esse é um ponto crítico na análise 

desses conceitos, pois, assim como se lê nas definições que constam em Houaiss-Villar, 

o sentido mais difundido dos termos alfabetismo/alfabetização é o que se encontra 

vinculado a um nível de instrução primário, a uma aquisição elementar da leitura e da 

escrita. Dentro dos estudos do alfabetismo, porém, o conceito empregado não é 

necessariamente esse, ou não é exclusivamente esse.  

Langeli (1996, p. 96-7) critica a visão do alfabetismo “en blanco y negro”
35

, em 

que um alfabetismo “todo blanco” é oposto ao “negro” do analfabetismo, e discute a 

opinião, segundo ele dominante, de que o único alfabetismo possível sobre o qual se 

pode fazer história seja o alfabetismo “estadístico, burocrático, todo-blanco, bloqueado, 

opuesto al analfabetismo”
36

. O seu olhar do conceito de alfabetismo, bastante diferente 

desse, é trazido na passagem a seguir: 

El alfabetismo no es en absoluto una categoría compacta, es decir, definida 

por uniformes capacidades técnicas y usos prácticos; es por el contrario un 

universo plural. La característica principal del área alfabetizada no es la 

homogeneidad sino su contrario. No sólo porque allí se ponden a confronte 

objetivamente competencias y habilidades distintas, sino porque en 

sociedades complejas – como son las sociedades alfabetizadas, según el 

modelo de Goody y Watt – la escritura, los productos escritos, las 

instituiciones de la escritura son instrumentos de selección en el proceso de 

producción y distribución de la cultura.
37

 (LANGELI, 1996, p. 98) 

A avaliação de Viñao Frago sobre o objeto de estudo alfabetismo/alfabetização, 

citada a seguir, revela também uma concepção bastante ampla do termo, que abarca 

inclusive uma função social da escrita e as relações entre a escrita e a oralidade: 

El fenómeno a estudiar no es el analfabetismo, como se ha hecho 

tradicionalmente, sino la alfabetización, sus agentes, objetivos, instrumentos 

y consecuencias. Esta perspectiva socio-cultural contempla la alfabetización 

como un fenómeno más amplio que la escolarización. Ambos procesos se 

insertan en contextos sociales diferentes y sólo en parte coinciden. O sea, la 

alfabetización ha de ser estudiada a partir del uso social (simbólico, expreso y 

latente; grupal, corporativo e individual; de producción, mediación y 

recepción) de las habilidades de leer y escribir (y, en una concepción más 

                                                           
35

 “em preto e branco” (tradução nossa). 
36

 “estatístico, burocrático, todo-branco, bloqueado, oposto ao analfabetismo” (tradução nossa). 
37

 “O alfabetismo não é em absoluto uma categoria compacta, ou seja, definida por capacidades técnicas 

uniformes e usos práticos; é, ao contrário, um universo plural. A característica principal da área 

alfabetizada não é a homogeneidade e sim seu contrário. Não só porque ali se põem em confronto 

objetivamente competências e habilidades distintas, mas porque em sociedades complexas – como são as 

sociedades alfabetizadas, segundo o modelo de Goody e Watt – a escrita, os produtos escritos, as 

instituições da escrita são instrumentos de seleção no processo de produção e distribuição da cultura.” 

(tradução nossa). 
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completa, de calcular), de su consideración como prácticas sociales 

organizadas que tienen lugar en contextos de uso específicos, uno de los 

cuales (y no el más importante) es el escolar. La historia de la alfabetización 

integra, por tanto, la historia de la lectura y escritura, de la producción y 

distribuición, usos y maneras de la cultura escrita, así como las de las 

relaciones entre oralidad y escritura, culturas orales y culturas escritas. De ahí 

que en su escrito se impliquen la historia literaria, la de los modos de 

comunicación humana, la antropología y la historia socio-cultural
38

 (VIÑAO 

FRAGO, 1988, p. 278-279 apud CASTILLO GÓMEZ; SÁEZ, 1994, p. 149). 

Em um ponto de vista diverso deste, Castillo e Sáez (1994) consideram haver 

uma limitação no termo „alfabetismo‟ para se referir ao conjunto das relações históricas 

entre sociedade, escrita e leitura, limitação que teria sido solucionada, na língua italiana, 

com o uso da expressão “alfabetismo e cultura escrita”: 

Hablar de las relaciones históricas entre la sociedad y la escritura o la lectura, 

los dos componentes que definen el alfabetismo, es hacerlo de lo que en el 

ámbito anglosajón se ha dado en llamar literacy y en Italia – al no encontrar 

una sóla palabra con la que traducir el término – alfabetismo e cultura 

scritta
39

 (CASTILLO; SÁEZ, 1994, p. 134) 

 Na citação, os autores fazem referência ainda ao termo inglês literacy, que vem 

sendo empregado atualmente no Brasil, nos estudos de educação e ciências linguísticas, 

traduzido por „letramento‟. O termo é definido por Soares (2006, p. 18) como “resultado 

da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire 

um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. A 

palavra começou a ser usada recentemente nos estudos brasileiros (a partir da década de 

1980) e vem ganhando cada vez mais destaque, em detrimento do termo „alfabetismo‟. 

Soares faz uma longa análise do uso dos termos alfabetismo e letramento, que é 

transcrita em parte aqui:  

                                                           
38

 “O fenômeno a se estudar não é o analfabetismo, como se tem feito tradicionalmente, e sim a 

alfabetização, seus agentes, objetivos, instrumentos e consequências. Esta perspectiva sociocultural 

contempla a alfabetização como um fenômeno mais amplo que a escolarização. Ambos processos se 

inserem em contextos sociais diferentes e só em parte coincidem. Ou seja, a alfabetização deve ser 

estudada a partir do uso social (simbólico, expresso e latente; grupal, corporativo e individual; de 

produção, mediação e recepção) das habilidades de ler e escrever (e, em uma concepção mais completa, 

de calcular), de sua consideração como práticas sociais organizadas que têm lugar em contextos de uso 

específicos, um dos quais (e não o mais importante) é o escolar. A história da alfabetização integra, 

portanto, a história da leitura e da escrita, da produção e distribuição, usos e maneiras da cultura escrita, 

assim como as das relações entre oralidade e escrita, culturas orais e culturas escritas. Daí que em seu 

escrito se impliquem a história literária, a dos modos de comunicação humana, a antropologia e a história 

sociocultural” (tradução nossa). 
39

 “Falar das relações históricas entre a sociedade e a escrita ou a leitura, os dois componentes que 

definem o alfabetismo, é fazer o que no âmbito anglo-saxão se tem chamado literacy e na Itália – por não 

se encontrar uma única palavra com que traduzir o termo – alfabetismo e cultura escrita” (tradução 

nossa). 
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Dispúnhamos, talvez, de uma palavra mais “vernácula”: alfabetismo, que 

o Aurélio (que não dicionariza letramento, como já dito) registra, atribuindo a 

essa palavra, entre outras acepções, a de “estado ou qualidade de 

alfabetizado”. Entretanto, embora dicionarizada, alfabetismo não é palavra 

corrente, e, talvez por isso, ao buscar uma palavra que designasse aquilo que 

em inglês já se designava por literacy, tenha-se optado por verter a palavra 

inglesa para o português, criando a nova palavra letramento. [...]  

É significativo refletir sobre o fato de não ser de uso corrente a palavra 

alfabetismo, “estado ou qualidade de alfabetizado”, enquanto seu contrário, 

analfabetismo, “estado ou condição de analfabeto”, é termo familiar e de 

universal compreensão. O que surpreende é que o substantivo que nega – 

analfabetismo se forma com o prefixo grego a(n) –, que denota negação – 

seja de uso corrente na língua, enquanto o substantivo que afirma – 

alfabetismo – não seja usado. Da mesma forma, analfabeto, que nega, é 

também palavra corrente, mas nem mesmo temos um substantivo que afirme 

o seu contrário (já que alfabetizado nomeia aquele que apenas aprendeu a ler 

e a escrever, não aquele que adquiriu o estado ou a condição de quem se 

apropriou da leitura e da escrita, incorporando as práticas sociais que as 

demandam). A explicação não é difícil e ajuda a clarear o sentido de 

alfabetismo, ou letramento. 

[...] Novas palavras são criadas, ou a velhas palavras dá-se um novo 

sentido, quando emergem novos fatos, novas ideias, novas maneiras de 

compreender os fenômenos. Conhecemos bem, e há muito, o “estado ou 

condição de analfabeto”, que não é apenas o estado ou condição de quem não 

dispõe da “tecnologia” do ler e do escrever: o analfabeto é aquele que não 

pode exercer em toda a sua plenitude os seus direitos de cidadão, é aquele 

que a sociedade marginaliza, é aquele que não tem acesso aos bens culturais 

de sociedades letradas e, mais que isso, grafocêntricas; porque conhecemos 

bem, e há muito, esse “estado de analfabeto”, sempre nos foi necessária uma 

palavra para designá-lo, a conhecida e corrente analfabetismo. Já o estado 

ou condição de quem sabe ler e escrever, isto é, o estado ou condição de 

quem responde adequadamente às intensas demandas sociais pelo uso amplo 

e diferenciado da leitura e da escrita, esse fenômeno só recentemente se 

configurou como uma realidade em nosso contexto social  (SOARES, 2006, 

p. 18-20). 

 Fica subentendido, na análise de Soares (2006), que o termo „alfabetismo‟ pode 

ser entendido e usado como sinônimo do que vem se designando atualmente por 

„letramento‟. Como, então, explicar a opção pelo termo „letramento‟, advindo do inglês? 

A explicação parece residir no fato de que, enquanto os estudos de educação e os 

estudos linguísticos adotaram o termo letramento, já difundido nos trabalhos desses 

campos de estudos em língua inglesa, o termo „alfabetismo‟, já frutífero no campo de 

estudos da história da cultura escrita na Europa, não era utilizado no Brasil 

provavelmente pela ausência de estudos do alfabetismo no país. Alguns estudos já 

existentes em língua portuguesa, sobretudo em Portugal, optaram pelo uso do termo 
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mais conhecido, „alfabetização‟, como foi comentado anteriormente. Porém, o termo 

„alfabetização‟ parece ser visto ainda mais vinculado ao ensino das primeiras letras. 

Soares (2006, p. 39-40) opõe o indivíduo „letrado‟ ao „alfabetizado‟, 

considerando que alfabetizado é o indivíduo que sabe ler e escrever, e letrado é o 

indivíduo que não só sabe ler e escrever, mas que vive em estado de letramento, usa 

socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às 

demandas sociais de leitura e de escrita. Por esse ponto de vista, „letramento‟ constitui-

se como uma noção mais abrangente que aquisição da leitura e escrita. Enquanto 

alfabetização seria estritamente a ação de ensinar/aprender a ler e a escrever, letramento 

seria o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce 

as práticas sociais que usam a escrita (p. 47). 

 Uma abordagem a respeito do letramento que parece bastante frutífera é a 

análise desse conceito a partir de duas dimensões: uma dimensão individual e uma 

social.   

A partir do ponto de vista de uma dimensão individual, o letramento é analisado 

enquanto posse individual das tecnologias de ler e escrever. A complexidade do 

conceito, nessa dimensão, está no fato de este englobar dois processos diferentes – ler e 

escrever – cada um com suas especificidades. Como afirma Soares (2006, p. 68), as 

definições existentes de letramento muitas vezes tomam os processos da leitura e da 

escrita como uma mesma e única habilidade, ou se concentram em um dos dois, sem 

levar em conta que os dois processos são diferentes, complementares e que o letramento 

envolve ambos.  

A definição de leitura e escrita trazida por Soares (2006, p. 68-70) reafirma a 

complexidade e a natureza heterogênea do conceito de letramento, ainda nessa 

dimensão individual. A leitura é definida como um conjunto de habilidades linguísticas 

e psicológicas, que se estendem desde a habilidade de decodificar palavras escritas até a 

capacidade de compreender textos escritos, sendo que essas diversas habilidades não se 

opõem, mas complementam-se: “a leitura é um processo de relacionar símbolos escritos 

a unidades de som e é também o processo de construir uma interpretação de textos 

escritos”. A escrita é definida como um conjunto de habilidades linguísticas e 

psicológicas que se estendem da habilidade de registrar unidades de som até a 

capacidade de transmitir significado de forma adequada a um leitor potencial, sendo 

essas categorias também complementares: “a escrita é um processo de relacionar 
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unidades de som a símbolos escritos, e é também um processo de expressar ideias e 

organizar o pensamento em língua escrita”. 

Observa-se que os processos de leitura e de escrita englobam desde as mais 

simples às mais complexas habilidades, constituindo-se, assim, um contínuo de 

letramento, “cada ponto desse contínuo indicando diversos tipos e níveis de habilidades, 

capacidades e conhecimentos, que podem ser aplicados a diferentes tipos de material 

escrito” (2006, p. 70-1). Para Soares, letramento é uma “variável contínua”, e não 

poderia, então, ser reduzida à análise dicotômica de indivíduos alfabetizados X 

analfabetos. Dessa forma, seria difícil se delimitar, de uma maneira não arbitrária, uma 

linha divisória que separasse o indivíduo letrado do indivíduo iletrado. 

 O letramento pode ainda ser analisado a partir de uma dimensão social, enquanto 

“conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita, e de exigências sociais de 

uso da língua escrita” (SOARES, 2006, p. 66). Sob essa perspectiva, o conceito de 

letramento depende de como a cultura escrita é concebida e praticada em cada contexto 

social, tornando-se impossível formular um conceito único de letramento que se 

adequasse a todas as pessoas, em todos os contextos culturais e políticos, uma vez que, 

como afirma Soares, as atividades sociais que envolvem a escrita dependem da natureza 

e estrutura da sociedade e do projeto que cada grupo político pretende implementar, e 

variam no tempo e no espaço (SOARES, 2006, p. 78).  

Inserido no contexto social, o conceito de letramento varia de acordo com a 

concepção e as práticas de letramento em cada sociedade. Segundo Soares (2006, p. 97), 

à medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, mais exigências vão sendo 

feitas em relação a habilidades e práticas de leitura e escrita. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, segundo dados fornecidos por Newman e Beverstock (1990, p. 57 apud 

SOARES, p. 97), o padrão de letramento, na década de 1930, era a conclusão da terceira 

série escolar. O censo de 1949 estabeleceu como nível indicativo de letramento a quinta 

série escolar, e o censo de 1952 aumentou o índice para a sexta série. Na década de 

1960, o Departamento de Educação dos Estados Unidos estabeleceu como nível 

indicativo de letramento oito anos de escolarização. Em 1980, o censo subiu para nove 

anos o nível indicativo de letramento, considerando iletrados 24 milhões de norte-

americanos com 25 anos ou mais. Em países em desenvolvimento, dificilmente poderão 

ser encontrados índices tão rigorosos para se avaliar o letramento da população.  
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 É interessante observar que tais análises do letramento pouco ou nada diferem 

daquelas realizadas no âmbito dos estudos do alfabetismo, como se vê, a título de 

exemplo, na já comentada abordagem de Petrucci (1999) a respeito da importância de se 

estudar a difusão e a função social da escrita, nos estudos que têm em vista as relações 

entre cultura escrita e sociedade. Com relação a uma dimensão individual do letramento, 

ainda que o termo „letramento‟ leve sempre vantagem com relação ao termo 

„alfabetismo‟, diante da impossibilidade – ao menos até o momento atual – de uma 

desvinculação dessa palavra com seu étimo, ligado ao alfabeto, veem-se igualmente, nos 

estudos do alfabetismo, análises semelhantes àquelas expostas a respeito da dimensão 

individual do letramento, que podem ser exemplificadas com o próprio Petrucci, que 

avalia brilhantemente níveis de escrita nos registros deixados no caderno de Maddalena, 

na Roma quinhentista. Ainda relacionada a uma dimensão individual do letramento ou 

alfabetismo, a relação entre as atividades de leitura e de escrita é abordada por Petrucci 

(1999), que considera que a questão não pode ser ignorada, tendo-se em vista que raras 

vezes as duas habilidades se desenvolvem de maneira igualitariamente homogênea. O 

autor desenvolve pormenores do assunto, e ainda o relaciona à função social da escrita: 

El aprendizaje de ambas técnicas se produce a la vez y de manera 

armoniosamente equilibrada sólo en los casos y para los individuos o estratos 

sociales para los quales se haya previsto un uso global de la cultura escrita 

[...]. 

En determinadas circunstancias estos desequilibrios pueden deberse a una 

visión limitativa de la misma cultura escrita en su conjunto [...] y, en otros 

casos, aún dependen de razones de orden de disociación de la cultura escrita 

misma, como cuando dentro de una comunidad religiosa parece suficiente 

que algunos miembros sepan leer el oficio divino y cantar la liturgia, sin que 

aprendam también la técnica de la escritura [...] Pero también es verdad que 

los desequilibrios en la relación de uso entre capacidad de escribir y 

capacidad de leer parecen debidos sobre todo a la voluntad por parte de las 

clases superiores de la sociedad de imponer y de mantener alguna forma de 

control ideológico-social [...]
40

 (PETRUCCI, 1999, p.33-34). 

                                                           
40

 “O aprendizado de ambas técnicas se produz ao mesmo tempo e de maneira harmoniosamente 

equilibrada só nos casos e para os indivíduos ou estratos sociais para os quais se tenha previsto um uso 

global da cultura escrita [...]. 

Em determinadas circunstâncias estes desequilíbrios podem dever-se a uma visão limitativa da mesma 

cultura escrita em seu conjunto [...] e, em outros casos, ainda dependem de razões de ordem de 

dissociação da cultura escrita, como quando dentro de uma comunidade religiosa parece suficiente que 

alguns membros saibam ler o ofício divino e cantar a liturgia, sem que aprendam também a técnica da 

escrita [...] Porém também é verdade que os desequilíbrios na relação de uso entre capacidade de escrever 

e capacidade de ler parecem devidos sobretudo à vontade por parte das classes superiores da sociedade de 

impor e de manter alguma forma de controle ideológico-social” (tradução nossa). 
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 Outro aspecto que vem sendo bastante discutido, tanto nos estudos do 

alfabetismo, no âmbito da história da cultura escrita, quanto em análises do letramento, 

no âmbito dos estudos sobre a língua ou a educação, diz respeito à relação entre 

oralidade e escrita. Viñao Frago (1996, p. 43) considera que, nos estudos que abordam 

oralidade e escrita, o foco foi sempre maior “en la comparación y el contraste entre dos 

mundos separados y autónomos, cuando no opuestos, que en las interacciones, 

préstamos e influencias entre ellos o en su posición y relaciones en una sociedad 

determinada”
41

. Atualmente, são inúmeros os trabalhos que comentam as relações e 

interações entre elas. Um dos aspectos abordados nos estudos da cultura escrita é o 

acesso à escrita “através do ouvido”, que ocorre na leitura em voz alta ou nas leituras 

em grupo, práticas que por muito tempo foram largamente utilizadas na sociedade 

ocidental, tanto pelas elites sociais, quanto pelas camadas mais baixas da população.  

Wittmann (1999, p. 141) comenta, a respeito das práticas de leitura na Europa do 

século XVIII, a forma de leitura da população campesina e de grande parte das camadas 

citadinas inferiores daquele momento, descrita como uma “leitura selvagem”, “praticada 

de modo ingênuo, pré-reflexivo e não-domesticado, e em grande parte em voz alta”. 

Segundo o autor, essa competência de leitura rudimentar podia estar ligada a um 

alfabetismo di gruppo, por ele definido como “uma competência de ouvinte bem-

formada, que significava uma indireta literalização sem alfabetização”, à qual servia “a 

forma hierárquica de comunicação da leitura em voz alta”. Chartier (1991) traz também 

alguns exemplos valiosos das práticas de leitura em voz alta: 

Sociabilidade do convívio, intimidade familiar e doméstica, isolamento 

individual: são as três esferas da vida do Ocidente em que o livro e suas 

leituras detêm uma posição primordial. A constatação não vale apenas para 

os que estão familiarizados com a escrita e que compõem as diversas elites 

das sociedades da era moderna. Nos meios populares também se pode 

encontrar uma mesma pluralidade dos usos do impresso – com a diferença de 

que em tais meios os impressos nem sempre são livros. A leitura em voz alta 

feita por quem sabe ler para os que sabem menos bem ou nada constitui uma 

prática habitual, na cidade e no campo, por trabalho ou por lazer, ao acaso da 

rua ou entre companheiros de labuta. Os objetos de tais leituras são variados, 

indo dos “livres de pourtraicture” – coletâneas de modelos e padrões 

manejados nas oficinas do século XVI – aos cartazes afixados nos muros da 

cidade, dos textos religiosos (na Suábia, em fins do século XVIII, os 

camponeses se reúnem para ler juntos a Sagrada Escritura) aos livros de 

ampla circulação, como na França os títulos da “Bibliothèque bleue” 

                                                           
41

 “na comparação e no contraste entre dois mundos separados e autônomos, quando não opostos, do que 

nas interações, contribuições e influências entre eles ou em sua posição e relações em uma sociedade 

determinada” (tradução nossa). 
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[Biblioteca Azul], lidos não nos serões familiares, em que não se lê, e sim nas 

assembleias dos que partilham a mesma existência [...]. Na Espanha dos 

séculos XVI e XVIII, formam-se auditórios populares para ouvir a leitura em 

voz alta de vários escritos, sobretudo novelas de cavalaria. São ouvidas por 

gente humilde da cidade, segundo informa Juan Arce de Otalora num texto 

de 1560: “Diz-se que, em Sevilha, há artesãos que nas festas e à noite levam 

um livro [de cavalaria] e o lêem nas Gradas” – ou seja, diante da catedral. [...] 

Outros textos, porém, também favorecem tais leituras, como os dos pliegos 

sueltos ou pliegos de cordel. Parentes no formato tipográfico (in-quarto com 

duas a dezesseis páginas) e na forma poética (em geral são romances 

octossilábicos e assonantes), essas peças destinam-se à oralização: seus 

títulos, de estruturas fixas, podem ser criados por quem as vende – muitas 

vezes mascates cegos reunidos em confrarias – , e seus textos, facilmente 

declamados ou cantados perante um público que tem acesso à escrita através 

do ouvido (CHARTIER, 1991, p.155-156). 

 Um outro ponto da relação entre oralidade e escrita é o da escrita a pedido de 

outra pessoa. Petrucci (1999) comenta a existência desse “tipo particular de 

escreventes”, os quais, em lugar e por encargo de analfabetos, escreviam os documentos 

ou as partes destes que deveriam ser autógrafas. Como afirma o autor, esta categoria “no 

está constituída sólo por profesionales (escribanos públicos, notarios etc.), sino también 

y quizá sobre todo por personas que pertenecen al mismo estrato social y [...] cultural 

que los analfabetos, de quienes los suscriptores son a menudo compañeros de trabajo, 

vecinos o parientes”
42

 (p.27-28). A situação da escrita por outrem – a delegação da 

escrita – ocorre em contextos bastante diversificados, envolvendo desde a escrita de 

documentos oficiais por notários, a mando de reis, papas e outras autoridades, que 

poderiam ou não saber assinar, em épocas mais recuadas da história, aos registros 

deixados no caderno de contas de Maddalena, em Trastevere, que em alguns casos 

foram feitos a pedido de outra pessoa, ou mesmo aos depoimentos feitos por mulheres 

perante o Tribunal da Inquisição no Brasil, no século XVI, as quais pediam ao notário 

para assinar por elas, em virtude de não saberem assinar. 

Dentro da abordagem do letramento, Soares (2006, p. 24) considera que o 

indivíduo que não sabe ler e escrever – que é analfabeto – pode ser, de certa forma, 

letrado, ter algum nível de letramento. Isso pode se dar, por exemplo, se o indivíduo que 

é analfabeto ouve outra pessoa fazendo a leitura de jornais, ou se recebe cartas que 

outros leem para ele, ou se dita cartas para que outra pessoa escreva, se pede a alguém 

que lhe leia avisos ou indicações afixados em algum lugar. A autora afirma, por 

                                                           
42

 “não está só constituída por profissionais (escrivães públicos, notários etc.), mas também, e talvez 

sobretudo, por pessoas que pertencem ao mesmo estrato social e [...] cultural que os analfabetos, de quem 

os redatores são frequentemente companheiros de trabalho, vizinhos ou parentes” (tradução nossa). 
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exemplo, que o indivíduo analfabeto que dita uma carta para que alguém escreva 

geralmente utiliza um vocabulário e estruturas próprios da língua escrita. Nesse sentido, 

o conceito de „letramento‟ é avaliado como mais amplo do que o de alfabetização, pois  

pode significar tanto mais do que a condição de alfabetizado, de quem adquiriu as 

habilidades de leitura e escrita, quanto menos do que o estado de alfabetizado.  

Outro ponto a ser tratado na complexa relação de letrados e iletrados com a 

escrita é o contraste que se tem quando são equiparadas, de um lado, a noção de 

letramento enquanto “posse” ou “domínio” do texto escrito, e, de outro, a mesclagem 

que existe de gêneros textuais orais e gêneros textuais escritos e a dificuldade em se 

delimitar “quem domina o quê” – entre letrados e iletrados – desses gêneros textuais.  

No âmbito dos estudos linguísticos, Koch e Oesterreicher (2006) utilizam os 

termos „oralidade‟ e „escrituralidade‟
43

 para tratar da problemática existente entre a 

realização material das expressões linguísticas (a língua pode ser expressa na forma 

fônica, oral, ou na forma gráfica, escrita) e a concepção oral ou escrita. Segundo os 

autores, o meio de realização do texto, que pode ser gráfico ou fônico, não é 

determinante para caracterizá-lo como um texto de concepção falada ou escrita. Assim, 

têm-se tipos de textos, como as cartas privadas, ou, podemos incluir atualmente, os 

emails pessoais, as mensagens de MSN, facebook e whatsapp, que, apesar de serem 

realizados graficamente, teriam uma concepção mais oral que escrita. Enquanto o meio 

de realização do texto é caracterizado dicotomicamente, podendo ser gráfico ou fônico, 

a concepção de realização do texto caracteriza-se por um contínuo, que vai de uma 

situação de „proximidade comunicativa‟ ao seu oposto, a uma situação de „distância 

comunicativa‟. De um lado, figurariam, em caráter prototípico, condições 

comunicativas como: comunicação privada, familiaridade entre emissor e destinatário, 

emotividade, ancoragem na situação e ação comunicativas, possibilidade de 

referenciação ao aqui e agora do falante, proximidade física, forte cooperação, caráter 

dialógico, espontaneidade, liberdade temática etc. Do outro lado, na situação de maior 

distância comunicativa, estariam as seguintes condições comunicativas: comunicação 

pública, desconhecimento entre emissor e receptor, ausência de emotividade, 

independência da situação e ação comunicativas, impossibilidade de referenciação ao 

                                                           
43

 Kabatek (2006, p. 507) afirma que a palavra „escrituralidade‟ é empregada para traduzir o termo 

“Schriftlichkeit” do alemão, utilizado para distinguir a escrita, enquanto meio de expressão, da 

escrituralidade, enquanto concepção discursiva. 
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aqui e agora do falante, distância física, fraca cooperação, caráter monológico, reflexão, 

fixação temática etc (KOCH; OESTERREICHER, 2006, p. 11). 

O contínuo que segue de uma concepção discursiva mais oral, de proximidade 

comunicativa, para uma concepção mais escrita, de maior distância comunicativa, foi 

traduzida por Koch e Oesterreicher (2006, p. 11) através de uma figura, em que se 

encontram números de I a IX, representando exemplos de diferentes tipos de textos, que 

vão de um discurso de maior proximidade para menor proximidade comunicativa. A 

linha horizontal separa os textos produzidos no meio gráfico (representados pelos 

números do lado de acima da linha) dos textos produzidos no meio fônico (os números 

abaixo da linha). Os exemplos de textos que aparecem são os seguintes: (I) uma 

conversação familiar; (II) uma conversação telefônica privada; (III) uma carta privada; 

(IV) uma entrevista de trabalho; (V) a versão impressa de uma entrevista de jornal; (VI) 

um sermão; (VII) uma conferência científica; (VIII) um artigo editorial; (IX) um texto 

jurídico. 

 

 

FIGURA 19: Contínuo da concepção discursiva de textos produzidos em meio gráfico e fônico. Fonte: 

KOCH; OESTERREICHER, 2006, p. 11 
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A respeito das sociedades de cultura escrita, Marcuschi (2001, p. 37) observa 

que há uma verdadeira mesclagem entre gêneros textuais próprios da escrita e gêneros 

textuais próprios da fala. Dessa forma, gêneros textuais como os noticiários da televisão 

e do rádio, músicas e palestras, reproduzidos pelo meio sonoro, pela fala, têm uma 

concepção de escrita; muitas vezes, esses textos inclusive se originaram de um texto 

escrito. Assim também há gêneros textuais escritos que têm uma concepção oral, ou se 

aproximam bastante da coloquialidade da fala – é o caso das “conversas” virtuais do 

MSN e whatsapp, de obras literárias que buscam reproduzir a fala, das cartas pessoais e 

bilhetes. Como diz o referido autor, não basta saber que usos da leitura e da escrita são 

feitos em uma sociedade. É preciso identificar como a comunicação através da leitura e 

da escrita interage com outros meios comunicativos, como o telefone, o rádio, a 

televisão; ainda se sabe muito pouco a respeito das relações entre os diferentes tipos de 

atividades comunicativas (MARCUSCHI, 2001, p. 20-21).  

As relações entre oralidade e escrita têm relevantes implicações nos estudos 

linguísticos. Um dos aspectos a se observar é o da diferenciação entre variedades cultas 

e variedades populares da língua. A visão dicotômica que põe como instâncias opostas a 

língua, que seria necessariamente falada, e a escrita finda por deixar de fora dos estudos 

linguísticos uma abordagem da escrita. Porém, a abordagem do texto, seja por meio 

oral, ou por meio escrito, enquanto contínuo que transita de uma concepção mais oral a 

uma concepção escrita e ainda a mesclagem que se observa nos diferentes gêneros 

textuais quebram essa visão dicotômica e tornam evidente a necessidade de se abordar a 

escrita nos estudos de língua e se tratar da relações entre ambas.  

Um estudo em que essa relação entre língua e escrita não é deixada de lado é o 

de Bortoni-Ricardo (2002), que propõe, ao analisar a diversidade linguística do 

português brasileiro, a adoção de um modelo de três contínuos: um contínuo rural-

urbano, que diferencia, por exemplo, falas mais ruralizadas de outras mais urbanizadas; 

um contínuo de monitoração  estilística, que transita de uma língua menos monitorada 

para uma mais monitorada; e um terceiro, que aqui irá interessar particularmente, de 

oralidade-letramento, que observa a relação entre as variedades mais populares e cultas 

da língua com um menor ou maior acesso à cultura letrada. 

Os próprios estudos sociolinguísticos valem-se do acesso à cultura letrada como 

variante social relacionada às normas linguísticas cultas e populares. Porém, esse acesso 

é geralmente tomado como um frio indicador do nível de instrução do indivíduo, 
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categorizando-se o indivíduo como analfabeto, de nível de instrução primário, 

secundário ou universitário, sendo esse último considerado falante de um português 

“culto”, em oposição aos demais, falantes de variedades “populares” da língua. Não se 

pretende absolutamente tirar o mérito de tais análises, que muito têm contribuído aos 

estudos linguísticos. A questão aqui colocada é a necessidade de se observar mais 

detidamente a relação entre língua e escrita, uma vez que o acesso à leitura e à escrita, e 

até mesmo o acesso à escrita “através do ouvido”, irão, sem dúvida, interferir nas 

variedades de língua utilizadas. 
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3 ESTRUTURAS SOCIAIS NO BRASIL AO FINAL DO SÉCULO XVI 

 

A presente seção irá abordar aspectos das estruturas sociais do Brasil em finais 

de quinhentos, tocando em pontos como estrutura das capitanias hereditárias, 

demografia, urbanismo e ruralismo, organização econômica, organização sócio-

ocupacional e administração colonial, letramento, religião e presença da Inquisição no 

Brasil, abordando principalmente as capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. 

 

 

3.1 CAPITANIAS HEREDITÁRIAS E DEMOGRAFIA 

  

 Durante o século XVI, a região hoje correspondente ao Brasil era constituída, 

em sua maior parte, por um grande „sertão‟, na significação da palavra em curso na 

época, presente em Houaiss (p.1737), nas acepções 1 e 2: 

sertão s.m. (x XV) 1 região agreste, afastada dos núcleos urbanos e das terras 

cultivadas 2 terreno coberto de mato, afastado do litoral 3 a terra e a 

povoação do interior; o interior do país 4 toda região pouco povoada do 

interior, em especial, a zona mais seca que a caatinga, ligada ao ciclo do gado 

e onde permanecem tradições e costumes antigos 5 ANGIOS m. q. ERVA-

MACAÉ (Leonurus sibiricus). 

 Essa região, que possuía uma vegetação preservada, era habitada pelos índios 

não aculturados, dispersos nas diversas tribos então existentes, e discrepava da situação 

que se encontrava na costa brasileira, local onde se iniciou a colonização e onde 

surgiram as primeiras povoações de colonos portugueses, contando-se com a presença 

de índios aculturados e africanos escravizados trazidos para a terra. 

 Apesar de ter apenas uma pequena faixa de terra ocupada no litoral, já desde a 

década de 1530, o Brasil estava dividido, de norte a sul, em capitanias, que se estendiam 

do meridiano de Tordesilhas até o litoral, tendo a maior parte dos donatários recebido 

50 léguas de costa. Os doze donatários das capitanias iniciais foram: Aires da Cunha e 

João de Barros, que receberam juntos a Capitania do Pará e a Capitania do Rio Grande; 

Fernão Álvares de Andrade, que recebeu a Capitania do Maranhão; Antônio Cardoso de 

Barros, a quem coube a Capitania do Ceará; Pero Lopes de Sousa, a quem foram 

destinadas três capitanias: de Itamaracá, de Santo Amaro e de Santana; Duarte Coelho, 
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que ficou com a Capitania de Pernambuco; Francisco Pereira Coutinho, donatário da 

Capitania da Bahia; Jorge de Figueiredo Correia, que recebeu a Capitania de Ilhéus; 

Pero do Campo Tourinho, a quem foi destinada a Capitania de Porto Seguro; Vasco 

Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo; Pero de Góis, a quem foi 

dada a Capitania de São Tomé; e Martim Afonso de Sousa, que recebeu as Capitanias 

do Rio de Janeiro e de São Vicente, como se pode visualizar no mapa a seguir: 

 

 

           FIGURA 20: Distribuição das Donatarias. Fonte: HOLANDA, 1985, t.1, v.1, p.101.  
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 O desenvolvimento dessas capitanias, ao longo dos anos, deu-se de forma 

bastante assimétrica. Os capitães-governadores tiveram grandes dificuldades na 

colonização das terras que lhes foram cedidas, por problemas como a falta de 

financiamento na custosa empreitada, a resistência indígena e dificuldades na 

administração da justiça local. Muitos dos primeiros donatários renunciaram, faliram ou 

perderam a vida na colonização das terras, e a maior parte das capitanias apenas 

alcançou algum sucesso em administrações posteriores (HOLANDA, 1985, t.I, v.1, 

p.100-106; COUTO, 1998, p.226-230). 

 

As capitanias ao final do século XVI 

 Se foram quinze as capitanias iniciais, doadas pela coroa portuguesa na década 

de 1530, ao final dos Quinhentos, apenas oito delas se encontravam em funcionamento: 

as Capitanias de Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, 

Rio de Janeiro e São Vicente. São essas as capitanias descritas por Gândavo, em sua 

História da província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil, datada de 

1576, e também pelo padre José de Anchieta, na Informação do Brasil e de suas 

capitanias, escrita em 1584.  

 Sobre a Capitania de Itamaracá, Gândavo assim relatou: 

A primeira e mais ãtigua se chama Tamaracá, a qual tomou este nome de hũa 

ilha pequena, onde sua pouoaçam está situada. Pero lopez de Sousa foy o 

primeiro que a conquistou e liurou dos Franceses, em cujo poder estaua 

quando a foy pouoar: esta ilha em que os moradores habitam diuide da terra 

firme hum braço de mar que a rodea, onde tambem se ajuntam algũs rios que 

vem do sertão. E assi ficam duas barras lançadas cada hũa pera sua banda, e a 

ilha em meyo: per hũa das quaes entram nauios grossos e de toda sorte, e vam 

ancorar jũto da pouoaçam que esta dahi meya legoa pouco mais, ou menos. 

Tambem pela outra que fica da banda do Norte se seruem algũas 

embarcações pequenas, a qual por causa de ser baixa nam sofre outras 

mayores. Desta ilha pera o Norte, tẽ esta capitania terras muy largas e 

viçosas, nas quaes oje em dia esteueram feitas grossas fazendas, e os 

moradores foram em muito mais crecimẽto, e floreceram tanto em 

prosperidade como em cada hũa das outras, se o mesmo capitam Pero lopez 

residira nella mais algũs annos, e nam a desemparára no tempo em que a 

começou a pouoar (GÂNDAVO, 1576, p.11-12). 

 

 Em 1584, Anchieta comentava que a Capitania de Itamaracá “é cousa pequena 

por agora e não é mais que uma ilha pequena, em que está uma pequena vila, ainda que 

sua repartição é de 50 léguas, como as outras” – o autor se referia não ao espaço físico, 
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mas ao ainda tímido desenvolvimento em que se encontrava a capitania, no final do 

século XVI (p.301). Segundo sua estimativa, a terra teria cerca de 50 vizinhos entre os 

portugueses; havia lá um vigário e não havia casa da Companhia de Jesus. Gabriel 

Soares de Souza noticiou que a Capitania de Itamaracá era constituída, além da ilha, 

onde estava “a cabeça dessa capitania e a vila de Nossa Senhora da Conceição”, por 

cinco ribeiras que ficavam ao redor da ilha, em três das quais estavam localizados três 

engenhos (SOUZA, [1587] 1851, p.55). 

 Logo abaixo da Capitania de Itamaracá, estava localizada a Capitania de 

Pernambuco, chamada por Gândavo de „Paranambuco‟. Ele a descreve como “hũa das 

melhores terras, & que mais tem realçado os moradores que todas as outras capitanias”, 

considerando que “a causa principal de ella ir sempre tanto auante no crecimẽto da 

gente, foy por residir continuamente nella o mesmo Capitam que a conquistou, & ser 

mais frequentada de nauios deste Reino por estar mais perto delle que cada hũa das 

outras” (p.11). Anchieta descreve Pernambuco como uma terra rica, de muitos 

moradores, que negociava açúcar e pau-brasil, sendo no comércio “uma nova 

Lusitânia”, “mui frequentada”. Tinha, nesse momento, 66 engenhos de açúcar, sendo 

cada um “uma grande povoação” (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.410).  

Pernambuco possuía, no primeiro século de colonização, três povoações, duas 

delas consideradas vilas. A vila de Cosmos ou Igaraçu, marco entre a capitania de 

Itamaracá e a de Pernambuco, tinha cerca de 200 vizinhos, e em seu termo “três 

engenhos de açúcar muito bons”, na avaliação de Gabriel Soares de Souza (p.56). A vila 

de Olinda, “cabeça da capitania de Pernambuco”, povoada e conquistada pelo próprio 

donatário, Duarte Coelho, era “hua das mais nobres e populosas villas” que havia no 

Brasil. A vila de Olinda teria cerca de 700 vizinhos, mas muitos mais haveria em seu 

termo, espalhados pelos engenhos e fazendas existentes, cerca de 20 a 30 vizinhos em 

cada engenho, e além destes os que viviam em suas roças afastados dos engenhos. 

Havia ainda a povoação do Recife, chamado na época de Arrecife, que era o porto onde 

ficavam as embarcações (SOUZA, [1587] 1851, p.58, GÂNDAVO, 1576, p.11). 

 Depois da Capitania de Pernambuco, estava a Capitania da Bahia, que, com a 

morte do seu primeiro donatário, Francisco Pereira Coutinho, fora restituída à Coroa 

portuguesa, passando a capitania real e sede do Governo-Geral. Para lá se dirigiram os 

integrantes da primeira expedição colonizadora, de 1549, comandada pelo primeiro 

governador-geral do Brasil, Tomé de Souza: o ouvidor-geral, o provedor-mor da 
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fazenda, o capitão-mor da costa, o primeiro grupo de missionários jesuítas, chefiado 

pelo padre Manuel da Nóbrega, um mestre de obras, um vigário, um físico, um 

boticário, diversos artesãos, cerca de 600 colonos e homens de armas e 400 degredados 

(SOUZA, p.127-128, COUTO, p.239-240). 

 A Bahia foi assim descrita por frei Vicente do Salvador, no início dos 

Seiscentos: 

Toma esta capitania o nome da Bahia por ter uma tão grande, que por 

antonomásia e excelência se levanta com o nome comum, e apropriando-o a 

si se chama a Bahia, e com razão, porque tem maior recôncavo, mais ilhas, e 

rios dentro de si, que quantas são descobertas no mundo, tanto que tendo hoje 

50 engenhos de açúcar, e para cada engenho mais de dez lavradores de canas, 

de que se faz o açúcar, todos têm seus esteiros, e portos particulares; nem há 

terra que tenha tantos caminhos, por onde se navega. (SALVADOR, [1627] 

1918, p. 28). 

À época de Cardim, haveria 36 engenhos, quase todos visitados pelo padre, 

segundo o que relata na Narrativa epistolar de uma viagem e missão jesuítica, escrita de 

1583 a 1590 (CARDIM, [1583-1590] 1925, p.288, 319). Já o padre Anchieta 

contabilizou, na mesma época, 46 engenhos, e outros muitos canaviais. A Capitania 

tinha, no seu primeiro século, três povoações, nas palavras de Gândavo, “muy nobres & 

de muitos vezinhos” (p.12). A principal era a cidade do Salvador, onde ficava o governo 

da terra e os „principais da terra‟. Outra povoação existente era a chamada Vila Velha, 

ou Vila do Pereira, que foi a primeira povoação que se formou na Capitania, edificada 

ainda pelo donatário Francisco Pereira Coutinho. A terceira povoação era a de Paripe, 

que também tinha jurisdição própria, como as anteriores (GÂNDAVO, 1576, p.12, 

COUTO, p.240).  

A cidade de Salvador e seu termo teriam, segundo Cardim, mais de três mil 

vizinhos portugueses, oito mil índios cristãos e três ou quatro mil escravos de Guiné. 

Anchieta estima igual número de índios cristãos, também três mil escravos africanos, 

mas considera menor número de vizinhos entre os portugueses, que seriam para ele dois 

mil, totalizando 10.000 a 12.000 pessoas. (CARDIM, p.289, ANCHIETA, p.412-413). 

Como descreve Cardim, os escravos „de Guiné‟ e „da terra‟ viviam na cidade e nos 

engenhos e fazendas de seus senhores; os índios livres viviam alguns em casas de 

portugueses e outros nas aldeias missionadas, de onde podiam também sair para 

trabalhar com os portugueses. Eram três as aldeias de índios cristanizados na Capitania: 

a aldeia do Espírito Santo, a sete léguas de Salvador, que reunia a população de sete 

aldeias indígenas, com mil índios cristanizados, ao todo, a aldeia de São João, a duas 
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léguas da primeira, e ainda a aldeia de Santo Antônio, situada nas terras de Garcia 

d‟Ávila, somando as três cerca de dois mil e quinhentos índios (CARDIM, p.289-290, 

ANCHIETA, p. 412-413, p.416). 

 A quarta capitania povoada ao século XVI era a de Ilhéus, que tinha uma única 

vila, chamada São Jorge. Haveria na capitania seis engenhos e cerca de 150 vizinhos 

portugueses, já tendo chegado a 400 ou 500 vizinhos e oito ou nove engenhos mas os 

ataques dos aimorés inibiam o seu crescimento, pondo-lhes constantemente “em aperto” 

(ANCHIETA, p.417, SOUZA, p.78-79). 

 Logo abaixo da Capitania de Ilhéus, estava a de Porto Seguro, que possuía três 

vilas: a de Porto Seguro, “cabeça da capitania”, com cerca de 50 vizinhos e seu vigário, 

a vila de Santa Cruz, também com cerca de 50 vizinhos, e ainda a vila de Santo Amaro, 

ficando estas duas últimas quase despovoadas ao final do século XVI, também devido 

aos ataques dos aimorés (GÂNDAVO, p.13, ANCHIETA, p.418). Gabriel Soares de 

Souza assim relatou a situação das vilas, após os ataques recebidos: 

[...] de jumentos há tanta quantidade na terra, que andam bravos pelo mato 

em bandos [...]; os quais ficaram no campo dos moradores, que desta 

capitania se passaram para as outras, fugindo dos aimorés, no qual tem feito 

tamanha destruição, que não tem já mais que um engenho que faça açúcar, 

por terem mortos todos os escravos dos outros e muitos portugueses, pelo que 

estão despovados e postos por terra, e a vila de Santo Amaro e a de Santa 

Cruz quase despovoadas de todo; e a vila de Porto Seguro está mais 

danificada e falta de moradores, na qual se dão as canas-de-açúcar muito 

bem; e muitas uvas, figos, romãs, e todas as frutas de espinho, onde a água de 

flor é finíssima, e se leva à Bahia, a vender por tal. (SOUZA, [1587] 1851, 

p.85) 

A capitania chegou a ter 7 a 8 engenhos, mas nesse momento possuía apenas um 

em funcionamento. Havia ainda duas aldeias de índios cristianizados: a aldeia de São 

Mateus e a de Santo André (CARDIM, p.299, SOUZA, p.85). 

 A capitania seguinte era a do Espírito Santo, que possuía mais de 150 vizinhos 

portugueses, com seu vigário. Nela, havia seis engenhos de açúcar (CARDIM, p.344, 

ANCHIETA, p.418). Possuía duas vilas, a vila de Nossa Senhora da Vitória, também 

chamada de Vila Velha, por ser a primeira vila edificada, e a vila do Espírito Santo, 

situada em uma ilha, uma légua distante da primeira, ambas povoadas pelo seu primeiro 

donatário, Vasco Fernandes Coutinho, as quais foram mais tarde despovoadas, devido a 

ataques indígenas. Já ao final do século XVI, a capitania se encontrava reformada, com 

“seus engenhos de açúcar e outras muitas fazendas”, e suas duas vilas (SOUZA, p.92-
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93, SALVADOR, p.26). Havia ainda duas aldeias de índios cristianizados: a aldeia da 

Invocação de Nossa Senhora da Conceição e a aldeia de São RA1p.419). 

 A sétima capitania em desenvolvimento nesse momento era a do Rio de Janeiro, 

a qual foi também incorporada ao patrimônio régio em 1565, após o seu donatário tê-la 

perdido para os franceses, sendo as esquadras reais responsáveis pela sua retomada. A 

capitania tinha três engenhos de açúcar e 150 vizinhos portugueses, e “muita escravaria 

da terra”. (COUTO, p.269-270, CARDIM, p.349, ANCHIETA, p.419). Gabriel Soares 

de Souza assim descreve a conquista e edificação da cidade de São Sebastião, cabeça da 

capitania: 

Desembarcando o governador [geral] em terra, tiveram os portugueses 

grandes escaramuças com os franceses e tamoios; mas uns e outros se 

recolheram contra sua vontade para as suas cercas, que logo foram cercadas e 

postas em grande aperto; mas, primeiro que fossem entradas, custou a vida a 

Estácio de Sá, sobrinho do governador, e a Gaspar Barbosa, pessoa de muito 

principal estima, e a outros muitos homens e escravos, e, contudo, foram as 

cercas entradas, e muitos dos contrários mortos e os mais cativos. E como os 

tamoios não tiveram entre si franceses, se recolheram pela terra adentro, 

donde vinham muitas vezes fazer seus saltos, do que nunca saíram bem. E 

como Mem de Sá viu que tinha lançado os inimigos da porta, ordenou de 

fortificar este Rio, fazendo-lhe uma estância ao longo da água para defender a 

barra, a qual depois reedificou Cristóvão de Barros, sendo capitão deste Rio; 

e assentou a cidade, que murou com muros de taipas com suas torres, em que 

pôs artilharia necessária, onde edificou algumas igrejas, com sua casa de 

Misericórdia e hospital, e um mosteiro de padres da companhia, que agora é 

colégio, em que os padres ensinam latim, para o que lhe faz S. A. mercê cada 

ano de dois mil cruzados. (SOUZA, [1587] 1851, p.105-106) 

A capitania tinha nesse momento duas aldeias de índios cristãos: a aldeia de São 

Lourenço, a uma légua da cidade, e a aldeia de São Barnabé, a sete léguas da cidade, 

que teriam cerca de três mil índios cristianizados ao todo (CARDIM, p.349, 

ANCHIETA, p.421). 

 A oitava e última capitania descrita por Gândavo e Anchieta é a capitania de São 

Vicente, a qual possuía, ao final do século XVI, quatro povoações. A vila de São 

Vicente era a mais antiga, também chamada de vila de Nossa Senhora da Assunção, 

primeira vila de portugueses edificada no Brasil, que teria cerca de oitenta vizinhos, 

com seu vigário. Na vila de Santos, residiam o capitão, os oficiais do conselho e 

governo da terra; nela, havia cerca de oitenta a cem vizinhos; Anchieta comenta que, 

por ser uma vila portuária, onde entravam as naus grandes, ela era mais rica e abastada 

que a vila de São Vicente, e para lá se mudavam muitos moradores da primeira vila. A 

vila de Nossa Senhora de Itanhaém tinha cerca de 50 vizinhos portugueses e não 
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possuía vigário, segundo a contagem de Cardim, enquanto Anchieta estimava serem 

apenas 30, e a considerava uma vila pobre, assim como as duas primeiras, “de poucos 

mantimentos e gado, porém abundante em açúcar [...]” (ANCHIETA, [1554-1594] 

1933, p.423). A vila de São Paulo, ou Piratininga, tinha cerca de 120 vizinhos, com 

muitos escravos da terra. Foi edificada pelos padres da Companhia de Jesus, e nela 

havia, segundo afirma Gândavo, “muitos vezinhos, & a mayor parte delles sam nascidos 

das índias naturaes da terra, & filhos de Portugueses” (p.14). Havia na capitania três ou 

quatro engenhos de açúcar e muitas fazendas. Havia ainda na capitania duas aldeias 

missionadas, a da Conceição de Nossa Senhora dos Pinheiros e a de São Miguel, que 

tinham juntas cerca de mil pessoas (GÂNDAVO, p.14, CARDIM, p.356, ANCHIETA, 

p.320, p.422-424). 

  Gândavo ressalta, após a descrição das oito capitanias mencionadas, que “outras 

muitas pouoações ha por todas estas capitanias, alem destas de que tratey, onde residem 

muitos Portugueses”, as quais não foram por ele descritas “por nam ser meu intento dar 

noticia senam daquellas mais assinaladas que sam as que tem officiaes de justiça, & 

jurdiçam sobre si como qualquer villa ou cidade destes Reinos” (GÂNDAVO, p.14).  

 Aqui será comentado apenas o surgimento da Capitania da Paraíba, edificada em 

terras que só foram livradas dos franceses em momento posterior ao dos relatos citados 

por Ambrósio Fernandes Brandão, nos Diálogos das Grandezas do Brasil, relata que a 

terra dessa Capitania  era “muito boa e fértil”, e que “custara muito dinheiro à fazenda 

de Sua Magestade, e aos moradores de Pernambuco não pequeno trabalho e despêsa, a 

sua conquista e povoação”, ficando a Capitania de posse da Coroa real, “por se haver 

povoado à custa de sua fazenda” (BRANDÃO, [1618] 1956, p.23). Como conta frei 

Vicente do Salvador, no rio da Paraíba, denominado, nas cartas de marear, de São 

Domingos, “entravam mais de 20 naus francesas todos os anos a carregar de pau-brasil, 

com ajuda que lhes davam os gentios Potiguares” (SALVADOR, [1627] 1918, p.66). 

Em 1587, Gabriel Soares de Souza comentava a necessidade de se fortificar o rio da 

Paraíba, “por tirar esta ladroeira dos franceses dele, outra por se povoar, pois é a terra 

capaz para isso, onde se podem fazer muitos engenhos de açúcar”. E acrescentava que, 

se povoado o rio, “ficam seguros os engenhos da capitania de Itamaracá e alguns da de 

Pernambuco, que não lavram com temor dos potiguares, e outras se tornarão a reformar, 

que eles queimaram e destruíram” (SOUZA, p.54). Nesse mesmo ano de 1587, o 

ouvidor-geral do Brasil erguia um forte para guarnecer um engenho da Coroa que havia 
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sido iniciado. Foi denominado de Cidade Filipeia o povoado que começava a se formar, 

contíguo ao forte, em homenagem a Filipe II, então rei de Castela e Portugal. Logo em 

seguida, foi iniciado outro engenho, próximo ao engenho real, e, dessa forma, os 

moradores começavam plantações de cana e roças. Entretanto, os portugueses ainda 

sofreriam alguns ataques de franceses e potiguares, e até o final do século XVI foi 

bastante instável a colonização dessa região (HOLANDA, p.191-195, SALVADOR, 

p.92-99).  

 No ano de 1595, quando foi instalado o Tribunal da Inquisição na Capitania da 

Paraíba, o capitão e governador da Capitania, Feliciano Coelho de Carvalho, que a 

governava em nome da Coroa portuguesa, conforme relata o notário do Santo Ofício, 

administrava, “tudo o da Gouernança e da Justiça”, “por quanto ora nella não ha, 

ouvjdor, nem Juĩz, nem vereador, nem camara” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 

214r). Nesse momento, os „principais da terra‟ eram, além do capitão e governador, o 

vigário da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Neves, cuja freguesia era toda a 

Capitania da Paraíba, o escrivão, o alcaide, o meirinho da correição e o meirinho do 

campo (Quarto Livro das Denunciações, fol. 214r, fol. 215r). 

 

 

Demografia no primeiro século de colonização 

 Com relação à população do Brasil no final da década de 80, Couto (1998, 

p.280) avalia que havia uma grande distorção na distribuição geográfica dos habitantes, 

apresentando-se uma forte concentração demográfica em apenas duas capitanias, a de 

Pernambuco e a da Bahia, que somavam 60 por cento da população brasileira, enquanto, 

entre as demais capitanias, apenas a do Espírito Santo possuía mais de 10 por cento da 

população total, como se pode observar no gráfico a seguir: 
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FIGURA 21: Evolução comparada: Pernambuco, Bahia e restantes capitanias. 

Fonte: COUTO, 1998, p.279. 

 

Couto observa que as capitanias de Pernambuco e da Bahia se equivaliam em 

termos de importância populacional ao final da década de 1580, possuindo cada uma 

delas cerca de 30 por cento da população total, o que se explica pelo fato de estarem 

instalados na Bahia o governo-geral e a sede do bispado, levando a uma significativa 

concentração de indivíduos ligados a funções judiciais, religiosas e administrativas na 

cidade de Salvador, enquanto a capitania de Pernambuco apresentava um grande 

dinamismo econômico, maior inclusive do que o que se observava na Bahia (COUTO, 

1998, p.276-280).  

Apoiado nas descrições do Brasil quinhentista de Jaime Cortesão, Pero de 

Magalhães de Gândavo, José de Anchieta  e Francisco Soares, Couto traça um quadro 

comparativo entre as populações das capitanias brasileiras nos anos de 1546, 1570, 

1585 e 1590: 
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Observa-se, da tabela, que os dados apresentam inicialmente o número de 

portugueses e índios integrados ao sistema colonial, e, a partir de 1585, também o 

número de africanos presentes na colônia. Como ressalva o próprio autor, os números 

podem ser considerados apenas como “estimativas grosseiras de caráter meramente 

indicativo” (p.277). Sabe-se, por exemplo, que haveria seguramente africanos entre a 

população colonial antes da década de 1580, ainda que não seja fornecido pelos autores 

um número determinado de africanos presentes entre a população. Também não é 

fornecido por Gândavo, referência para os dados de 1570, os números de índios entre a 

população brasileira desse período. Pode se ver ainda, nos dados de 1585, extraídos de 

Anchieta, que não foi encontrada uma estimativa para índios na Capitania de São 

Vicente, o que não significa, absolutamente, a ausência de índios nessa região. Como já 

foi visto, a vila de Piratininga tinha, nessa época, cerca de 120 vizinhos e muitos índios 

escravizados. Nessa capitania havia ainda duas aldeias missionadas, que tinham juntas 

cerca de mil pessoas. 

Um dos pontos que também merecem ressalva nos dados apresentados é a 

ausência de mamelucos. Couto observa que a população de portugueses estimada pelos 

autores é referida geralmente em número de „vizinhos‟, designação que equivaleria à 

população de uma casa, ou uma família, a qual, segundo seu cálculo (p.275), 

corresponderia a uma média de 5,5 indivíduos. Levando-se em consideração que havia, 

no primeiro século de colonização, um número significativo de brancos amancebados 

com índias, e uma população mameluca que nascia como fruto dessas uniões, observa-

se que, no número de vizinhos de cada capitania, estaria incluído certo número de índios 

e mamelucos, não referido pelos autores consultados por Couto. Afirmação semelhante 

se poderia fazer com relação aos negros brasileiros
44

 e mulatos alforriados, que 

poderiam estar incluídos entre africanos ou também entre os „vizinhos‟ portugueses, no 

caso em que as negras ou mulatas fossem reconhecidas como mulheres de portugueses, 

ou seus filhos fossem reconhecidos e criados como filhos de portugueses.  

A falta de mulheres portuguesas era considerada um problema na colônia 

brasileira, e daí surgiam as numerosas uniões de portugueses com índias. O padre 

Manuel da Nóbrega chegou a pedir ao rei que enviasse muitas mulheres, de toda a 

                                                 
44

 O termo „brasileiro‟ será utilizado para se referir aos indivíduos nascidos no Brasil, ainda que seja 

sabido que não havia, no período em análise, uma consciência de pertencimento a um espaço nacional.  
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qualidade, para se casarem com as várias qualidades de homens presentes na colônia, de 

forma a se evitarem os “pecados da carne”: 

Se El-Rei determina povoar mais esta terra, é necessário que venham muitas 

mulheres órfãs e de toda a qualidade até meretrizes, porque há aqui várias 

qualidades de homens; e os bons e os ricos casarão com as órfãs; e deste 

modo se evitarão pecados e aumentará a população no serviço de Deus. 

(NÓBREGA, [1550] 1955, p. 80) 

 

Em outra carta, de 1551, Nóbrega já escrevia de Pernambuco, pedindo ao rei de 

Portugal que se mandassem moças órfãs às outras capitanias, uma vez que em 

Pernambuco já não seria tão necessário: “Para as outras Capitanias mande V. A. 

molheres orfãas, porque todas se casarão. Nesta nam são necessarias por agora por 

averem muitas filhas de homens brancos e de índias da terra, as quais todas agora 

casarão com ha ajuda do Senhor...” (NÓBREGA, [1551] 1955, p.102).  

Com relação à população da Capitania de Pernambuco, contrastada com a da 

Bahia, vê-se, em 1546, uma estimativa da população de Pernambuco que supera 

significativamente a da Bahia: 3.525 pessoas, contra 1.360, na Bahia. Já em 1570, a 

população da Bahia supera, na estimativa de Gândavo, a população de Pernambuco. 

Apenas em 1585 é que se tem, porém, uma estimativa mais completa, em que se veem 

contrastados números de portugueses, índios e africanos e se pode observar uma 

presença um pouco maior de portugueses na Bahia (11.000 portugueses, contra 8.000 

em Pernambuco). Surpreende o fato de que o número de índios e negros nas duas 

capitanias se inverte: Anchieta calculou a presença de 2.000 índios e 10.000 africanos 

em Pernambuco e 8.000 e 3.000 africanos na Bahia, nessa década. Bastante diversa 

desta é a estimativa de Francisco Soares, para 1590, período, portanto, bem próximo, ao 

do texto escrito por Anchieta. Esse autor considerou maior o número de portugueses em 

Pernambuco (11.000 nessa capitania e 8.250 na Bahia), um número de índios na Bahia 

de 3.600, bem mais reduzido que os 8.000 estimados por Anchieta, o que pode ser 

explicado, provavelmente, pelas epidemias e assassinatos que dizimaram muitos 

indígenas, o que, foi, inclusive, denunciado pelo jesuíta em sua obra. Considerou, ainda, 

um número exatamente igual de africanos, em Pernambuco e na Bahia, de 18.000 

indivíduos, seis vezes mais do que os estimados em 1585 para a Bahia, e quase o dobro 

daqueles estimados para Pernambuco, o que talvez esteja relacionado ao decréscimo do 

número de índios escravizados e ao crescimento do tráfico de escravos. 
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Uma estimativa para os portugueses existentes na Capitania de Itamaracá 

aparece em 1570, quando foram contados 550 portugueses por Gândavo, número que é 

reduzido pela metade no cálculo de Anchieta, posterior a este 15 anos. Francisco Soares 

considerou, em 1590, serem 495 os portugueses, e foi o único que falou em um número 

de africanos, estimados em 250, embora se saiba que haveria africanos na capitania 

antes disso, e uma evidência clara é a existência dos três engenhos em Itamaracá citados 

por Anchieta, em 1585. Também em 1590, aparece a primeira estimativa para os 

habitantes da Capitania da Paraíba: 825 portugueses e 400 africanos, alguns dos quais já 

residiriam na Capitania na década anterior, como atestam os relatos presentes nos livros 

da Primeira Visitação da Inquisição ao Brasil, alguns deles feitos na Cidade Filipeia, 

com seus habitantes. Um deles foi o sapateiro Antônio Fernandes, que declarou, em 

1595, residir nessa cidade havia 10 anos (Quarto Livro das Denunciações, fol.217-r).                                

 

 

3.2 URBANISMO E RURALISMO  

 

“[...] embora os canaviais e os engenhos fossem o próprio centro da Colônia, o açúcar gerou 

cidades” (FERLINI, 1986, p.90).   

 

Os núcleos urbanos no século XVI, além de tipicamente marítimos, devido ao 

caráter do povoamento nesse primeiro século, concentrado no litoral, formaram-se, 

como afirma Azevedo, de maneira isolada e esparsa, “constituindo verdadeiros 

„nódulos‟ de população no imenso „deserto‟ humano do Brasil de então” (AZEVEDO, 

1994, p.30). Em uma listagem das vilas e cidades existentes ao final do primeiro século 

de colonização, o autor identificou 17 aglomerados urbanos – 14 vilas e 3 cidades –, dos 

quais tinham um lugar de destaque quatro: a cidade do Salvador e a cidade do Rio de 

Janeiro, principalmente por sua função político-administrativa, já que as duas serviram 

como sede do Governo Geral, Rio de Janeiro por um curto período (1572 a 1581) e 

Salvador por metade desse século, ininterruptamente, e ainda os dois séculos seguintes, 

“o que lhe valeu a incontestável posição de metrópole colonial”, e as vilas de Olinda e 

de São Vicente, por ocuparem “o papel de „cabeça‟ das duas mais importantes e 

prósperas Capitanias, únicos centros econômicos de destaque, a par com o Recôncavo 
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baiano”. Segundo afirma Azevedo, os demais aglomerados urbanos seriam “bastante 

modestos”, inclusive a terceira cidade existente no Quinhentismo, a cidade Filipeia, a 

qual “evidentemente não deveria ter recebido semelhante honraria, não fossem motivos 

fortuitos e ocasionais”
 45

 (AZEVEDO, 1994, p.31). 

Ao analisar a distribuição das vilas e cidades até então existentes ao longo da 

costa brasileira, Azevedo observou uma relativa concentração em duas áreas distintas: 

na primeira, que o autor denomina de „região vicentina‟, atual território paulista, havia, 

ao final do século XVI, 5 vilas (São Vicente, Santos, São Paulo de Piratininga, Nossa 

Senhora da Conceição de Itanhaém e São João Batista da Cananéia); na segunda, 

chamada de „região pernambucana‟, havia 4 aglomerados urbanos (as vilas de Igaraçu, 

Olinda e Natal e a cidade Filipeia). Começava também a se destacar uma „região 

baiana‟, onde havia, além da cidade do Salvador, as vilas de Porto Seguro, São Jorge 

dos Ilhéus e Santa Cruz. As demais aglomerações urbanas estavam localizadas mais 

esparsamente no território brasileiro: no Espírito Santo, estavam as vilas do Espírito 

Santo e Vitória; em Sergipe, a vila de São Cristóvão; no Rio de Janeiro, a cidade do Rio 

de Janeiro (AZEVEDO, 1994, p.30). 

Ferlini descreve as aglomerações urbanas coloniais como cidades pobres, que 

viviam dos rendimentos do comércio e que nada produziam, consideradas pequenas 

pelos padrões europeus da época. Tinham um papel basicamente administrativo e 

mercantil; eram “cidades de magistrados, de governadores, de embarcadouros, de 

navios e comerciantes”, que representavam “o mundo da dominação metropolitana, da 

administração e do fisco, do porto e do comércio” (FERLINI, 1986, p. 90-91). A autora 

descreve, na formação das cidades marítimas, duas partes, ou duas “cidades” que se 

complementavam: junto ao porto, estava a “cidade comercial”, a parte em que estavam 

localizados os armazéns e lojas de mercadores; mais distantes, ou num plano mais alto, 

estavam as residências e os prédios administrativos. A cidade de Salvador, por exemplo, 

possuía dois planos distintos: a cidade baixa, onde estava a rua da Praia, “entrecortada 

por becos e pontilhada de casarões e armazéns”, e a cidade alta, onde estavam as 

residências nobres e os prédios administrativos, as igrejas e as praças (FERLINI, 1986, 

p.90). 

                                                 
45

 Para Azevedo, “a concessão do título de cidade a um aglomerado urbano, no período colonial, não 

constituía um atestado de sua importância demográfica, social ou econômica. Traduzia, muitas vezes, um 

simples galardão, mera honraria, que circunstâncias de momento poderiam justificar; outras vezes, um 

simples capricho de caráter pessoal, do monarca ou de seus auxiliares, quando não um injustificável 

acaso. Os exemplos de Filipeia, Cabo Frio e Oeiras falam por si.” (AZEVEDO, 1994, p. 67-68). 
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Na Capitania de Pernambuco, o correspondente à “cidade comercial” seria a 

povoação que se formava junto ao porto do Recife, descrito por frei Vicente do 

Salvador como “mais nomeado, e frequentado de navios que todos os mais do Brasil”. 

Era chamada de “Recife” ou “Arrecife”, porque, para chegar ao porto, se entrava “pela 

boca de um recife de pedra tão estreita, que não cabe mais de uma nau enfiada após 

outra” (SALVADOR, [1627] 1918, p.30). A povoação foi assim descrita por esse autor: 

“[...] esta ali uma povoação de 200 vizinhos com uma freguesia do Corpo Santo, de 

quem são os mareantes mui devotos, e muitas vendas e tabernas, e os passos de açúcar”. 

Os “passos de açúcar”, também chamados de “trapiches”, eram os armazéns onde se 

guardava o açúcar até a sua venda; referidos como “umas lojas grandes, onde se 

recolhem os caixões até se embarcarem os navios” (SALVADOR, [1627] 1918, p.30). 

A “cidade administrativa” era a vila de Olinda, “nome que lhe deram seus primeiros 

Povoadores, depois que descobriram de um alto, onde está situada, a formosa vista que 

campêia a qual pela exagerarem por tal disseram Olinda” (BRANDÃO, [1618] 1956, 

p.29). A respeito dessa vila e da povoação do Recife contava Brandão, em 1618: 

Está esta vila situada em uma enseada, da qual saem duas pontas ao mar; de 

uma delas se forma o cabo tão conhecido no mundo por Santo Agostinho, e a 

outra se chama a ponta de Jesus, por nêle estar situado um formoso templo 

dos padres da companhia, chamado do mesmo nome. [...] Dentro da vila de 

Olinda habitam inumeráveis mercadores com suas lojas abertas, colmadas de 

mercadorias de muito prêço, de tôda a sorte, em tanta quantidade que 

semelha uma Lisboa pequena. A barra do seu porto é excelentíssima, 

guardada de duas fortalezas bem providas de artilharia e soldados, que as 

defendem; os navios estão surtos da banda de dentro, seguríssimos de 

qualquer tempo que se levante, pôsto que muito furioso, porque tem para sua 

defêsa grandíssimos arrecifes, onde o mar quebra. Sempre se acham nêle 

ancorados, em qualquer tempo do ano, mais de trinta navios; porque lança de 

si, em cada ano, passante de cento e vinte carregados de açúcares, páu Brasil 

e algodões. A vila é assás grande, povoada de muitos e bons edifícios e 

famosos templos, porque nela há o dos padres da Companhia de Jesus, o dos 

padres de S. Francisco, da ordem capucha da província de Santo Antonio, o 

mosteiro dos carmelitas, e o mosteiro de S. Bento com religiosos da mesma 

ordem; em todos êstes mosteiros assistem padres de muita doutrina, letras e 

virtudes (BRANDÃO, [1618] 1956, p.29). 

A descrição de Brandão da vila de Olinda e do porto do Recife, ainda que fosse 

feita com algum exagero, e já ao início do século XVII, indica que talvez seja preciso 

relativizar uma separação estanque entre a „cidade comercial‟ e a „cidade 

administrativa‟, pois é na vila de Olinda, e não no Recife, que Brandão situa residirem 

os mercadores “com suas lojas abertas, colmadas de mercadorias de muito prêço, de 

tôda a sorte”. Provavelmente a povoação do Recife nesse momento fosse ainda 

incipiente para lá residirem muitos mercadores, com suas lojas.  
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A respeito da formação das cidades comerciais, Ferlini relata que, com a 

chegada da frota, entre os meses de maio e julho, vinham os mercadores, trazendo 

gêneros da Europa e comprando os produtos da terra. Como nem todos podiam comprar 

tudo que era necessário naquele momento e como novas necessidades se criavam ao 

longo do ano, junto aos portos de açúcar, eram criadas lojas, “atulhadas de mercadorias, 

principalmente tecidos”, onde os mercadores da terra revendiam com altos lucros as 

mercadorias compradas em grandes lotes dos mercadores das frotas (FERLINI, 1986, 

p.68). Os portos principais possuíam ainda mercados de escravos, “às vezes grandes 

quarteirões, onde os negros aguardavam comprador” (FERLINI, 1986, p.91). 

Com relação às “cidades administrativas” que se formavam, pode-se dizer que, 

embora tivessem sua importância e destaque já desde o primeiro século de colonização, 

não eram de fato grandes centros residenciais. Embora senhores de engenho e 

lavradores possuíssem casas nas cidades, estavam ausentes delas a maior parte do ano, 

dedicados aos trabalhos da safra. Já entre os meses de maio e julho, com a chegada dos 

navios, as cidades ficavam repletas, estimuladas pelos negócios (FERLINI, 1986, p.91). 

Sérgio Buarque de Holanda informa que, no Brasil colonial, as terras dedicadas 

à lavoura eram “a morada habitual dos grandes”, que só iam aos centros urbanos para 

assistirem aos festejos e solenidades. Segundo o historiador, “nas cidades apenas 

residiam alguns funcionários da administração, oficiais mecânicos e mercadores em 

geral”. Os proprietários das residências urbanas se descuidavam frequentemente de suas 

moradias, “dedicando todo o zelo à moradia rural, onde estava o principal de seus 

haveres e peças de luxo e onde podiam receber, com ostentosa generosidade, aos 

hóspedes visitantes” (p.58-59). O autor comenta que, ainda em meados do século 

XVIII, não era favorável a comparação entre a vida urbana e a rural; em 1767, o Conde 

de Cunha, primeiro vice-rei do Brasil, teria escrito uma carta ao rei de Portugal, na qual 

descrevia o Rio de Janeiro como uma cidade habitada por oficiais mecânicos, 

pescadores, marinheiros, mulatos, “pretos boçais e nus” e alguns homens de negócios, 

“dos quais muito poucos podem ter esse nome, sem haver quem pudesse servir de 

vereador, nem servir cargo autorizado, pois as pessoas de casas nobres e distintas 

viviam retiradas em suas fazendas e engenhos” (HOLANDA, 1990, p.59-60). 

Ainda que se possa tratar as poucas vilas e cidades existentes no Brasil 

quinhentista como a região urbana da Colônia, e todo o restante habitado pelos colonos 

como a região rural, a fronteira que separa urbano de rural no Brasil nesse momento é 
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bastante tênue. As próprias vilas e cidades possuíam uma grande parte de seu território 

ocupado por lavouras, como se vê na cidade do Salvador, assim descrita por Gabriel 

Soares de Souza:  

A terra que esta cidade tem, uma e duas léguas à roda, está quase toda 

ocupada com roças, que são como os casais de Portugal, onde se lavram 

muitos mantimentos, frutas e hortaliças, de onde se remedeia toda a gente da 

cidade que o não tem de sua lavra, a cuja praça se vai vender, do que está 

sempre mui provida [...]. (SOUZA, [1587] 1851, p.139). 

Até mesmo as residências da cidade possuíam quintais cheios de árvores 

frutíferas, e, ao longo dos rios, eram plantadas hortas: 

E tornando desse mosteiro para a praça pela banda da terra vai a cidade 

muito bem arruada, com casas de moradores com seus quintais, os quais 

estão povoados de palmeiras carregadas de cocos e outras de tâmaras, e de 

laranjeiras e outras árvores de espinho, figueiras, romeiras e parreiras, com o 

que fica muito fresca; a qual cidade por esta banda da terra está toda cercada 

com uma ribeira de água, que serve de lavagem e de se regarem algumas 

hortas, que ao longo dela estão. (SOUZA, [1587] 1851, p.137). 
 

Também os engenhos de açúcar constituíam uma pequena povoação, que muitas 

vezes cumpria as funções das vilas e cidades. De início, pode-se notar a atividade fabril 

do engenho, desempenhando de algum modo a função de “cidade industrial”, para onde 

afluía uma grande quantidade de trabalhadores, não apenas a mão de obra escrava, mas 

também uma mão de obra assalariada especializada em determinadas atividades. Havia 

no engenho um mercado consumidor de alimentos e vestimentas que, quando não 

produzia o que consumia, adquiria por meio de compra ou troca itens produzidos por 

indígenas, lavradores, e até mesmo vendedores de tecidos e outras mercadorias que 

visitavam os engenhos, os mascates. A função religiosa era também muitas vezes 

suprida no próprio engenho, pelos capelães ou jesuítas que visitavam o local. Como 

afiança Holanda, as capelas congregavam todas as pessoas da comunidade, “aos 

domingos e dias santificados, como também por ocasião dos batizados, casamentos, 

funerais e sepultamentos, pois estes se faziam na própria capela, quando se tratava dos 

membros da família do senhor de engenho” (HOLANDA, t.2, p.205). Até mesmo o 

ensino das primeiras letras dos filhos dos senhores podia ser feito no engenho, pelo 

capelão. Era no engenho que os doentes eram cuidados e os mortos enterrados.  

Oliveira considera que o urbano no Brasil foi historicamente fundado numa 

contradição singular: “enquanto o locus da produção era rural, agrário, o locus do 

controle foi urbano” (OLIVEIRA, 1982, p. 38 apud GODOY, 2011, p.13). Ainda assim, 
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até mesmo a função de controle social e sede do poder político, que seria exercida nas 

cidades, pode-se dizer que se encontrava dividida, nas capitanias hereditárias, pelo 

poder do senhor de engenho, que administrava, fiscalizava, punia, em seu território, e as 

funções administrativas e burocráticas desempenhadas pela “gente da governança”, os 

“principais da terra”, que não raro eram exercidas pelos próprios senhores de engenho. 

Com relação às vilas, pode-se observar também que o rural e o urbano não se 

separam facilmente. Comparando-se as duas primeiras vilas de São Paulo, a vila de São 

Vicente e a vila de São Paulo de Piratininga, vê-se que, enquanto, para a formação da 

primeira, foi levantado um forte, casa da Câmara, cadeia, igreja, alfândega, nomeados 

os administrativos da justiça e convocados os “homens bons” para a eleição de 

vereadores (AZEVEDO, 1994, p.26), a vila de São Paulo de Piratininga surgiu com a 

catequização feita pelos jesuítas em um aldeamento indígena, povoamento que se 

formou sem estrutura administrativa ou alfândega, mas onde já se cumpria a função 

religiosa das cidades, com as missas e ensinos diários feitos pelos jesuítas, e ainda uma 

função cultural, com a escola de primeiras letras para as crianças. 

Outro ponto que merece ser tocado no que tange à formação de centros 

populacionais no primeiro século de colonização do Brasil diz respeito à sua inevitável 

litoraneidade, em um momento em que o contato com a metrópole e o uso de 

transportes marítimos e fluviais eram indispensáveis, o que impeliu a minuciosa 

descrição de Gabriel Soares de Souza das praias, baías, rios e bacias hidrográficas 

existentes em todas as capitanias brasileiras, em seu Tratado descritivo do Brasil em 

1587. 

Sérgio Buarque de Holanda descreve ricamente a imbricada relação entre 

engenhos, rios e portos no Brasil colonial:  

O rio e o mar se mantiveram, no período colonial, como elementos constantes 

de preferência para a escolha da situação da grande lavoura. Ambos 

constituíam as artérias vivificantes: por meio delas o engenho fazia escoar 

suas safras de açúcar e, por elas, singravam os barcos que conduziam as toras 

de madeira abatidas na floresta, que alimentavam as fornalhas do engenho, 

ou a variedade e a multiplicidade de gêneros e artigos manufaturados que o 

engenho adquiria alhures, tais como: tecidos de vários tipos, linha, agulha, 

papel e tinta para escrever, anzóis e linhas para pesca; pratos e jarros de 

estanho de uso dos escravos; enxadas e foices para os trabalhos da lavoura; 

pregos, tijolos, cobre para as tachas e ferros para os tambores da moenda; 

tabuada para as caixas de açúcar; cestos para o transporte do bagaço; breu, 

enxárcia, estopa, cordas e amarras para os barcos; copos de vidro e louça 

“vermelha” que servia às refeições dos trabalhadores mais graduados; barris 

de azeite e de vinho; vinagre; sardinha, bacalhau, peixe, pão, biscoito, sírios 

de farinha de mandioca; azeitona e manteiga; pimenta, açafrão e sal, para 

adubar os alimentos; azougues, óleos, coentro, salsa, pedra-ume e solimão 
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utilizados como medicamentos; caixas de marmelada para consumo dos 

doentes; ovos, galinhas e frutas (HOLANDA, t.2, p.205). 

 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA 

 

 Até o fim da década de 30 do primeiro século de colonização brasileira, cerca de 

90 por cento das exportações de produtos brasileiros eram de pau-brasil. O pau-brasil 

era cortado e entregue pelos indígenas às feitorias, onde era trocado por mercadorias 

trazidas pelos portugueses, como enxadas, machados, foices, anzois, facas, tesouras, 

espelhos e pentes. A grande procura por essa espécie de árvore ocorria por esta fornecer 

à produção têxtil europeia um corante de diversas tonalidades – vermelho, castanho, 

rosa ou púrpura –, produzido com o cerne do tronco do pau-brasil, após ser triturado, 

misturado com água e fermentado (COUTO, 1998, p.281-284). 

Com a implantação da produção de cana de açúcar em terras brasileiras, iniciada 

na década de 1530, o pau-brasil foi rapidamente perdendo peso nas exportações, e já à 

metade do século XVI, o açúcar havia se tornado o principal produto exportado pela 

colônia, ocupando esse lugar por um longo período. A seguinte passagem de Couto 

expõe com clareza o estatuto ocupado pelo açúcar, não sem razão apelidado de “ouro 

branco”: 

A produção açucareira constituiu a atividade econômica mais importante 

desenvolvida na Província de Santa Cruz de meados de Quinhentos até 

meados do século XIX – mesmo no apogeu da época aurífera – mantendo 

sempre, no decurso desse longo período, a primazia na pauta da exportação. 

A plantação de canaviais e o fabrico de açúcar desempenharam um papel 

determinante na colonização do Brasil até finais do século XVII, época em 

que o surto extrativo (ouro e, posteriormente, diamantes) gerou um novo 

impulso expansionista, quer em termos econômicos, quer em termos 

geográficos, na América Portuguesa, embora nunca suplantando o “ouro 

branco”. (COUTO, 1998, p.286-287) 

 Ainda no início do século XIX, quando houve uma queda nos preços do açúcar 

brasileiro, este ainda permanecia sendo o principal produto de exportação, 

representando cerca de 1/3 dos produtos exportados; somente a partir de 1830 o açúcar 

teria começado a ser suplantado pelo café nas exportações. A produção de açúcar no 

início da colonização do Brasil atendia triplamente a interesses da coroa no momento da 

colonização: resolvia o problema da necessidade de defesa do território, que vinha 
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sendo invadido por nações europeias não contempladas pelo Tratado de Tordesilhas; 

incentivava a fixação de colonos na terra, contribuindo para o povoamento da colônia e 

defesa aos ataques indígenas; e garantia uma produção lucrativa para a metrópole 

(FERLINI, 1988, p. 14-5, p. 94-5).  

Se, por um lado, era necessário trazer colonos em quantidade, para garantir a 

defesa da costa, por outro lado, esses colonos, ou pelo menos a sua maioria, não 

deveriam se dedicar à agricultura de subsistência, já que o objetivo era criar uma 

produção em larga escala destinada ao mercado europeu.  O sistema de distribuição e 

ocupação de terras utilizado foi o de doação de sesmarias, que já havia sido utilizado em 

Portugal, embora de forma diferente. Eram chamadas de sesmarias as terras doadas 

pelos donatários a colonos que por elas se interessassem, com a condição de as 

aproveitarem. Como aponta Ferlini (p. 169), as extensas terras doadas em regime de 

sesmarias no Nordeste açucareiro estavam geralmente vinculadas a pedidos para a 

criação de engenhos; essas extensas sesmarias iniciais eram, então, repartidas, por venda 

ou arrendamento, a outros colonos interessados em produzir cana. Os lavradores que 

possuíam recursos para tanto compravam um partido de terra e vendiam a cana 

produzida a um dos engenhos existentes, recebendo por esta a metade do açúcar 

produzido. Outros lavradores, ao invés de comprar a terra, arrendavam-na; nesse caso, o 

engenho do proprietário da terra, além de ficar com metade do açúcar produzido, ficava 

ainda com um terço ou um quarto do açúcar produzido, a depender da qualidade do solo 

e localização da terra. 

Nesse sistema de produção e ocupação de terras, complementavam-se grandes 

latifúndios, adquiridos pelos colonos de „grandes cabedais‟, donos dos engenhos de 

açúcar, e pequenas propriedades rurais, nas quais os colonos de menores posses 

produziam a cana que seria moída nos engenhos. Um dependia do outro para 

sobreviver. Ferlini (p. 170; 233) aponta que, diferentemente de outras produções 

agrícolas, o ramo da produção de cana de açúcar necessitava da unidade manufatureira 

para viabilizar a mercantilização das lavouras. “Produto perecível, a cana só ganha o 

mercado sob a forma de açúcar. Ao mesmo tempo, o engenho não tinha significado sem 

os canaviais [...]”. Enquanto o pau-brasil era exportado para a Europa ainda como 

matéria-prima, de onde seria extraída a tintura a ser comercializada, a cana de açúcar 

cortada nas lavouras tinha que ser rapidamente triturada após o corte. Se tardasse mais 
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que 24 horas para ser moída, perdia boa parte de sua sacarinidade. Se transcorresse um 

longo tempo entre o corte e a moagem, o lavrador perdia praticamente toda a produção.  

Também os senhores de engenho dependiam igualmente dos lavradores de cana. 

Dados levantados por Ferlini (p. 213) mostram que um engenho real, capaz de moer 200 

tarefas de cana por ano, necessitava de 90 a 100 escravos para o trabalho. Para a 

plantação das 200 tarefas de cana, seriam necessários mais 100 escravos a trabalhar nas 

lavouras. Uma vez que os custos com escravos eram muito altos, era mais viável aos 

donos de engenhos vender ou arrendar terras a outros colonos, a quem caberia “o ônus 

da escravaria” no plantio e corte da cana. 

Ferlini analisa que o engenho de cana de açúcar funcionou como uma verdadeira 

fábrica colonial, onde a produção não era fruto de trabalhos individuais completos, e 

sim de um sistema de trabalho em que se decompunham ofícios diversos, ligados ao 

fabrico do açúcar, em atividades sequenciais, “formando trabalhadores parciais 

agrupados e combinados em mecanismo único” (p. 104-105). Nesse processo 

manufatureiro peculiar, os órgãos da produção eram seres humanos, os quais se 

dividiam em dois tipos de trabalhadores: os escravos, que eram a grande maioria nos 

engenhos, e os trabalhadores assalariados, que coordenavam as funções dentro da 

produção do açúcar. 

A cana cortada nas lavouras era enrolada em feixes e conduzida até as barcas 

que levavam os feixes ao engenho. Carros de boi levavam a cana que chegava à 

moenda, onde esta era limpada e preparada para ser moída. Após a moagem, o caldo 

extraído da cana ia para a casa das fornalhas, onde era cozido e clarificado, 

transformado em melaço e colocado nas formas, passando então a ser purgado e 

branqueado. Em seguida, o açúcar era posto para secar ao sol. Depois de seco, era 

desenformado, quebrado, separado de acordo com a qualidade e pesado, sendo 

registradas as parcelas que cabiam ao senhor de engenho, ao lavrador e o dízimo dado à 

Igreja.  Encaixotava-se então o açúcar em caixas que eram marcadas, identificando-se o 

tipo, peso, proprietário e mercador. O açúcar era finalmente transportado ao porto, onde 

seria depositado em armazéns até que fosse embarcado para Lisboa (FERLINI, 1986, 

ANTONIL, [1711] 1982). 

 Como afirma Ferlini (1986, p.24), “a razão de ser da Colônia, nos dois 

primeiros séculos, era a exportação do açúcar”; em torno dela, outras atividades se 
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desenvolviam, subsidiando a produção do açúcar e dando também sustento à população: 

a lavoura de subsistência, que fornecia a alimentação consumida por colonos e escravos; 

a produção de algodão, destinado à confecção de tecidos para as vestimentas; a 

produção de tabaco e da aguardente, utilizados para a troca por escravos na África; as 

olarias, que produziam telhas, tijolos e formas, usados nas residências e no engenho; a 

extração de madeira para as construções e para o fornecimento de lenha para as 

fornalhas; a pecuária, que provia gado para atividades das lavouras e engenhos, como 

transporte de cana e lenha e força motriz para engenhos, e provia ainda alimento para a 

população e couro para diversos fins. (FERLINI, 1986, p. 24-25, COUTO, 1998, p.296).  

As terras que não eram propícias ao cultivo da cana também eram arrendadas 

para roças de subsistência. Além de pequenos lavradores, que não possuíam capital 

suficiente para se dedicar à plantação de cana, os senhores de engenho e os aldeamentos 

indígenas também produziam mantimentos para alimentação própria e venda de 

excedentes, destacando-se aí a produção de mandioca. Gândavo a descreveu como 

“planta & raiz de que os moradores fazem seus mantimentos que lá comem em lugar de 

pão” (1576, p.16). A alimentação consumida pelos escravos era basicamente esta: 

Ao amanhecer, o gongo marcava o despertar, seguido de uma ração de 

farinha de mandioca e um pouco de caldo de cana. Partiam os escravos para 

o trabalho, distribuído após a prece comum frente à casa-grande, levando 

mais um pouco de farinha, um pedaço de peixe ou carne-seca, para matar a 

fome durante a longa jornada. (FERLINI, 1986, p.86) 

Nos engenhos em que não era fornecida a alimentação dos escravos, era 

destinado o domingo para que os próprios escravos cultivassem a mandioca.  

Com relação à produção de algodão, o plantio realizado pelos indígenas já era 

significativo à metade do século XVI; o destino primeiro do algodão foi a confecção de 

tecidos para fazer vestimentas para os índios cristianizados. Ao final do século XVI, 

Anchieta relatava, a respeito destes: “ainda que seu natural seja andarem nús, já agora 

todos os que se criaram com a doutrina dos Padres andam vestidos, e têm pejo de 

andarem nús” (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p. 381). 

Já na década de 1560, o algodão teria passado a ser utilizado também como item 

de exportação (COUTO, p.296). Em 1576, Gândavo assim descreveu a produção de 

algodão, ao lado da de açúcar:  

Alem das plantas que produzem de si [...] fruitas, & mantimentos que na 

terra se comem: ha outras de que os moradores fazem suas fazendas, 
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conuem a saber, muitas canas daçucre & algodoaes, que he a principal 

fazenda que ha nestas partes, de que todos se ajudam & fazẽ muito proueito 

em cada hũa destas capitanias, especialmẽte na de Paranambuco, que sam 

feitos perto de trinta engenhos, & na da Bahia do Saluador, quasi outros 

tantos, donde se tira cada hum anno grande quantidade daçucares, & se dá 

infinito algodam, & mais sem cõparaçam que em nehnũa das outras. 

(GÂNDAVO, 1576, p. 18-19). 

O tabaco, juntamente com a aguardente, assumiu, a partir de 1620, um 

importante papel, tornando-se meio de pagamento na aquisição de escravos na África, 

constituindo-se comércios subsidiários do produto principal. A adoção pelos colonos do 

hábito indígena do fumo proporcionou uma rápida difusão da cultura do tabaco no 

Brasil (COUTO, 1998, p.296-7). A produção do tabaco ganhou importância econômica 

ao final do século XVI, tornando-se essencial para o tráfico negreiro. Cerca de 90% da 

produção provinham de regiões do Recôncavo Baiano ou próximas a ele, onde o solo 

arenoso era favorável à produção: Cachoeira, Montegordo, Torre, Rio Real e São 

Cristóvão de Sergipe del-Rei (FERLINI, 1986, p. 25).  

Os engenhos por vezes possuíam olarias próprias, por vezes compravam o 

material de que necessitavam em olarias que o produziam. A esse respeito, Antonil 

afirmava: “Ter olaria no engenho, uns dizem que escusa maiores gastos, porque sempre 

no engenho há necessidade de formas, tijolo e telhas. Porém, outros entendem o 

contrário, porque a fornalha da olaria gasta muita lenha de armar, e muita de caldear”. 

Diante dos gastos que se tinha nos engenhos para possuir olaria própria, esse autor 

aconselhava: “O melhor conselho é meter um crioulo em alguma olaria, porque este 

ganha a metade do que faz, e em um ano chega a fazer três mil formas, das quais o 

senhor se pode valer com pouco dispêndio”. (ANTONIL
46

, [1711] 1982, p.56-57) 

A extração de madeira atendia a múltiplas necessidades no trabalho dos 

engenhos e da lavoura. Eram feitas de madeira a casa do engenho, a casa das fornalhas e 

a casa das caldeiras e de purgar. A moenda, a roda d‟água, os carros de boi, as canoas, 

remos e barcos também eram de madeira, assim como as caixas em que o açúcar era 

armazenado. Anchieta ([1554-1595]1933, p.426) relata que, embora algumas casas 

fossem feitas de pedra e cal e cobertas de telha, as residências mais comuns eram feitas 

de taipa, cobertas de palma, ervas e cascas de árvores. 

                                                 
46

 Ainda que a obra consultada de Antonil seja do início do século XVIII, foi utilizada como referência, 

no presente estudo, em passagens que se percebe que não se estavam restritas à realidade do Brasil no 

século XVIII, sendo também condizentes com períodos anteriores da história colonial brasileira. 
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Além disso, a quantidade de lenha que se consumia nas fornalhas do engenho 

era enorme. Não sem razão, a casa das fornalhas foi chamada por Antonil (p. 48) de 

“bocas verdadeiramente tragadoras de matos, cárcere do fogo e fumo perpétuo”. Usava-

se quase um carro de boi carregado de lenha a cada hora, durante as 20 horas por dia em 

que era realizado o cozimento. Pode-se ter ainda uma maior noção do consumo de lenha 

quando se tem notícia de que, em meados do século seguinte, uma carta foi escrita pelos 

Oficiais da Câmara da Bahia ao Rei, advertindo sobre o prejuízo que havia em se 

fazerem engenhos de açúcar muito próximos uns dos outros, em decorrência da grande 

necessidade de lenha que tinha cada engenho. O consumo foi tanto, que o litoral 

nordestino, primitivamente coberto de matas, foi rapidamente devastado, e a grande 

demanda de lenha foi levando, com o tempo, à construção engenhos mais afastados do 

litoral (FERLINI, 1986, p.37-38). 

O gado bovino e equino foi introduzido no Brasil no século XVI, trazido de 

Cabo Verde, como relata Gândavo:  

[...] começáramlhe a leuar da ilha do Cabo verde cauallos & egoas, de que 

agora ha ja grande criaçam em todas as capitanias desta prouincia. E assi ha 

tambem grande copia de gado que da mesma ilha foy leuado a estas partes, 

principalmente do vacum ha muita abundancia: o qual pelos pastos serem 

muitos, vay sempre em grãde crecimẽto (GÂNDAVO, p. 20-21).  

A criação de gado se desenvolveu inicialmente no litoral, sendo Garcia d‟Ávila o 

primeiro grande criador conhecido no Brasil, o qual recebeu em 1552 uma sesmaria de 

cerca de duas léguas de costa na Bahia, a qual, pouco depois, já possuía perto de 200 

cabeças de gado bovino, e ainda éguas, porcos e cabras (COUTO, p. 298). A respeito de 

Garcia d‟Ávila, Gabriel Soares de Souza dizia, em 1587, que era “um dos principais e 

mais ricos moradores da cidade do Salvador”, possuindo “uma povoação com grandes 

edifícios de casas de sua vivenda”, e acrescenta: “Este Garcia d'Ávila tem toda sua 

fazenda em criações de vacas e éguas, e terá alguns dez currais por esta terra adiante” 

(SOUZA, [1587] 1851, p.70). Com a crescente expansão dos canaviais, a pecuária se 

afastou do litoral e iniciou a ocupação do sertão.  
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3.4 ORGANIZAÇÃO SÓCIO-OCUPACIONAL 

 

“No Nordeste, a formação de vilas e cidades, a defesa do território, a repartição de 

terras, o trato com os indígenas, as relações entre as várias categorias sociais, enfim, todas as 

instâncias da vida colonial delinearam-se, desde o século XVI, a partir do complexo produtor do 

açúcar.” (FERLINI, 1986, p.27-28) 

 

Se as atividades, nos primeiros séculos de colonização, estavam voltadas para a 

produção de açúcar, o coração da produção colonial era o engenho. Utilizando uma 

brilhante metáfora, Ferlini (1988) afirma que “o mundo colonial nordestino teve por 

eixo os engenhos”. A autora os descreve como “impressionante conjunto arquitetônico, 

de edificações interligadas, aparelhadas de moendas, cobres, fornalhas, animais, e 

providas de grande escravaria” (p.103). Era assim o desenho da estrutura básica em que 

funcionavam: 

Uma grande casa de alvenaria abrigava os picadeiros de pedra e cal, onde se 

depositava a cana, e o conjunto de moendas. Num plano mais alto seguia-se 

a casa das caldeiras de cozinha, assentada sobre as fornalhas; o tendal onde 

as fôrmas resfriavam; o enorme edifício da casa de purgar, com cerca de 

1000 m
2
, onde estavam as mesas para receber as fôrmas em seu processo de 

limpeza e solidificação. Mais adiante, o galpão de secagem e peso 

completavam a unidade de processamento.  

E havia a casa-grande, a imponente residência do proprietário, térrea ou 

assobradada, misto de fortaleza, hospedaria e escritório. Contrapondo-lhe, a 

senzala: o abrigo onde se amontoavam, para poucas horas de descanso, os 

escravos. Parte da casa-grande, ou construção isolada, a capela era 

indispensável. Não raro, o santo de sua invocação dava o nome ao engenho. 

(FERLINI, 1988, p.103). 

Faziam também parte do conjunto dos engenhos a casa de farinha, a olaria, a 

marcenaria, a carpintaria e os currais. Ferlini analisa a organização da produção dividida 

em quatro setores fundamentais: administração, manutenção, transporte e 

processamento (p.48). 

 

O trabalho no processamento da cana 

O processamento da cana, produção propriamente dita do açúcar, requeria 

grande número de trabalhadores, sendo a grande maioria de escravos e um pequeno 

número de trabalhadores assalariados, que coordenavam o trabalho e tinham um 

conhecimento mais especializado de determinadas atividades.  
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Na moenda, trabalhavam dois assalariados: o feitor-pequeno e o levadeiro, e 

mais cerca de 15 escravos. O feitor-pequeno coordenava a atividade de moagem, sendo 

auxiliado pelo levadeiro, que era assim chamado por ser responsável pela „levada‟, água 

que era conduzida à moenda e movia a sua roda, nos engenhos d‟água (FERLINI, 1986, 

1988, ANTONIL, [1711] 1982). Para a moagem, eram apenas requeridas escravas 

mulheres, que se dividiam metade no turno diurno, metade no noturno. Ao feitor da 

moenda, também cabia manter as moedeiras acordadas, sobretudo à noite, uma vez que 

a atividade era perigosa e não raro as escravas cochilavam, como advertia Antonil: “O 

feitor da moenda chama a seu tempo as escravas, recebe a cana e a manda vir e meter 

bem nos eixos e tirar o bagaço, atentando que as negras não durmam, pelo perigo que há 

de ficarem presas e moídas, se lhes não cortarem as mãos, quando isto suceda, e 

mandando juntamente divertir a água da roda, para que pare” (p. 34). 

“A quem faz o açúcar, com razão se dá o nome de mestre, porque o seu obrar 

pede inteligência, atenção e experiência” – assim comentava Antonil (p.34), sobre a 

função de mestre de açúcar. No processo de cozimento, durante o dia, estava, além do 

mestre de açúcar, o banqueiro, ou soto-mestre, que era seu auxiliar. No turno da noite, 

outro banqueiro substituía o mestre de açúcar e era auxiliado pelo soto-banqueiro, 

também chamado de ajuda-banqueiro. O mestre de açúcar e o banqueiro eram 

trabalhadores assalariados, enquanto o soto-banqueiro, segundo Antonil, era geralmente 

um escravo, “algum mulato ou crioulo escravo de casa”, ao qual se poderia dar alguma 

gratificação pelo trabalho, “se serviu com satisfação no seu ofício, para que a esperança 

deste limitado prêmio o alente suavemente para o trabalho” (p.35). Ao mestre de açúcar 

e seus auxiliares, cabia supervisionar o trabalho que era realizado por 12 a 16 escravos 

por turno, que se dividiam nas caldeiras, tachos e fornalhas. Poderia haver também 

como assalariados dois caldereiros de melar e um caldereiro de escumar, funções que, 

segundo Ferlini (1988, p.138), passaram a ser desempenhadas pelos escravos que 

trabalhavam no cozimento.  

Na casa de purgar trabalhava, em um único turno, um assalariado, o purgador, a 

quem cabia vigiar a purga, furar, barrear e molhar cerca de 800 formas de açúcar por 

dia, com o auxílio de cinco escravos, quatro mulheres e um homem. 

 O caixeiro do engenho cuidava da secagem, pesagem e encaixotamento do 

açúcar, ficando responsável ainda pela separação da parte da produção que cabia a cada 

um: “Ele é que pesa o açúcar e que o reparte com fidelidade entre os lavradores e o 
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senhor do engenho; e tira o dízimo que se deve a Deus e a vintena ou quinto que pagam 

os que lavram em terras do engenho” (ANTONIL, [1711] 1982, p.36). Com o caixeiro, 

trabalhavam 19 escravos, 14 deles mulheres, que trabalhavam separando a parte branca 

do açúcar da mascavada, quebrando os torrões, e ainda na secagem, pesagem e 

encaixotamento, e cinco homens, que auxiliavam na pesagem e encaixotamento. 

 

FIGURA 22: O trabalho no engenho. Fonte: FERLINI, 1986, p.49. 

 

 

O trabalho no transporte da cana 

 

 A etapa do transporte ocorria em dois momentos: antes da produção do açúcar, 

quando a cana, a lenha e o barro eram levados para o engenho e, em seguida, a cana era 

levada para a moenda, a lenha para as fornalhas e o barro para a casa de purgar; e após a 

produção do açúcar, quando este era levado aos armazéns da cidade e de lá despachado 

para Portugal (FERLINI, 1986, 1988). 

 Para o transporte, eram necessários 24 escravos e três trabalhadores livres. Eram 

usadas pelo menos três barcas para levar a cana, lenha e barro ao engenho; estas eram 
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embarcações sem vela, chamadas rodeiras, que possuíam quatro varas. Em cada uma, 

ficava um trabalhador livre, que tinha a função de marinheiro, e mais quatro escravos, 

cada um manejando uma vara. Os demais escravos trabalhavam no transporte, dentro do 

engenho, da cana, lenha e barro, que eram conduzidos em carros de boi ou carregados 

pelos escravos até seu local de destino. Eram utilizados, geralmente, quatro carros de 

boi dentro do engenho, trabalhando dois escravos em cada um. O açúcar encaixotado 

era levado ao porto em carretas baixas, feitas para esse fim, as quais escravos puxavam 

por cordas. Nos engenhos localizados no interior, as caixas eram levadas ao porto em 

carros de boi. De lá, um barco conduzido por um arrais e auxiliado por marinheiros 

levava as caixas de açúcar até os armazéns, de onde o açúcar era despachado para as 

naus que o levavam a Portugal (ANTONIL, 1922). 

 

O trabalho de manutenção nos engenhos 

Para os frequentes reparos necessários à maquinaria do engenho, eram 

contratados alguns trabalhadores livres. Um carapina trabalhava como empregado fixo, 

cuidando da roda d‟água, do engatamento e da moenda. Para os outros serviços de 

manutenção, eram contratados esporadicamente trabalhadores, pagos por dia ou por 

empreitada. Carpinteiros e calafates consertavam as barcas, pedreiros faziam reparos 

nas construções (FERLINI, 1986, p.50). Ferreiros e tacheiros eram também solicitados. 

Ferlini (1988) avalia que esses trabalhadores provavelmente ofereciam seu trabalho a 

diversos engenhos, e poderiam ter também outras ocupações, como lavradores de roças 

de subsistência ou de cana.    

  

A administração do engenho 

 A administração do engenho era realizada pelo senhor do engenho, que 

supervisionava todas as atividades. O senhor era auxiliado pelo feitor-mor, que era, nas 

palavras de Antonil “os braços de que se vale o senhor do engenho para o bom governo 

da gente e da fazenda” (p.33). Ferlini (1986, p.52) descreve sua função como de uma 

espécie de gerente. Desempenhava as seguintes atividades: 

Obrigação do feitor-mor do engenho é governar a gente e reparti-la a seu 

tempo, como é bem, para o serviço. A ele pertence saber do senhor a quem 

se há de avisar para que corte a cana e mandar-lhe logo recado. Tratar de 

aviar os barcos e os carros para buscar a cana, formas e lenha. Dar conta ao 

senhor de tudo o que é necessário para o aparelho do engenho, antes de 
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começar a moer, e, logo acabada a safra, arrumar tudo em seu lugar. Vigiar 

que ninguém falte à sua obrigação, e acudir depressa a qualquer desastre que 

suceda, para lhe dar, quando puder ser, o remédio. Adoecendo qualquer 

escravo, deve livra-lo do trabalho e pôr outro em seu lugar e dar parte ao 

senhor para que trate de o mandar curar, e ao capelão para que o ouça de 

confissão, e o disponha, crescendo a doença, com os mais sacramentos para 

morrer. Advirta que não se metam no carro os bois que trabalham muito nos 

dias antecedentes, e que em todo o serviço assim como se dá algum 

descanso aos bois e aos cavalos, assim se dê, e com maior razão, por suas 

esquipações aos escravos. (ANTONIL, [1711] 1982, p.33-34). 

 Na tarefa de vigiar o trabalho, ao feitor cabia também garantir a disciplina e 

castigar os escravos. 

 Além do feitor-mor, poderiam trabalhar outros feitores assalariados no engenho, 

aos quais cabia supervisionar as plantações de cana e mantimentos do próprio engenho, 

cuidando das terras, coordenando o trabalho de plantio e colheita, vigiando o trabalho 

dos escravos, supervisionando as ferramentas, os bois e seus carros etc. 

  A tarefa de gestão do engenho podia ainda contar com o auxílio de outros 

profissionais, como solicitadores, licenciados, escrivães e cobradores de rendas. O 

solicitador era uma espécie de procurador do engenho em questões com lavradores ou 

em relação à posse de terras. O letrado assessorava o solicitador em demandas judiciais. 

O escrivão, também nomeado de despenseiro, controlava os estoques de ferramentas, 

tecidos e alimentos e preenchia livros de controle. O cobrador de rendas era útil em 

engenhos que tinham terras arrendadas a lavradores, assegurando que seria moída no 

engenho a cana obrigada e recebendo as rendas dos lavradores arrendatários. Ferlini 

(1986) aponta que esses funcionários eram típicos dos engenhos pertencentes aos 

jesuítas, “que dispunham de uma organização administrativa mais racional” (p.54). A 

autora comenta que nos demais engenhos essas funções, quando necessárias, podiam ser 

exercidas pelo próprio senhor (FERLINI, 1986, p.54-55). 

Podia ainda ser trabalhador fixo do engenho um caixeiro da cidade, que tinha a 

função de “agente comercial”, recebendo do engenho o açúcar encaixotado, guardando-

o no armazém do cais do porto e encarregando-se da sua venda ou embarque (FERLINI, 

1986, p.54). Sobre a função do caixeiro da cidade, Antonil ainda acrescenta: “tem livro 

da razão de dar e haver, ajusta as contas e serve de agente, contador, procurador e 

depositário de seu amo” (p. 35). 

Nos grandes engenhos, era também contratado com salário fixo um capelão, que 

ficava responsável por celebrar missas nos domingos e dias santos na capela do 
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engenho, benzer o engenho no momento de moer a cana, ouvir confissões, batizar, 

casar, acudir na hora da morte, ao que Antonil ainda acrescia a missão de “pôr todos em 

paz e atalhar discórdias” e ainda, por vezes, “ensinar aos filhos do senhor do engenho” 

(p. 32). Sabe-se, porém, que nem sempre era essa a realidade encontrada nos engenhos. 

José de Anchieta relatou em suas cartas as diversas visitas que os padres da Companhia 

de Jesus faziam aos engenhos, ou pela ausência de padres, como se dava na Capitania 

de Pernambuco:  

[...] na dita Capitania de Pernambuco ha muitas fazendas e alguns 60 ou 

mais engenhos de assucar a três, quatro, cinco e oito léguas por terra, cada 

um dos quais é uma boa povoação com muita gente branca, Negros de 

Guiné e índios da terra. A todos estes açodem os da Companhia com 

pregações, doutrinas e confissões, passando as grandes calmas daquela terra. 

(ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.318). 

ou porque os capelães não atendiam aos índios e negros residentes nos engenhos, 

o que teria ocorrido na Capitania da Bahia: 

Na Baía, além da cidade, ha nove freguezias e alguns 40 engenhos a 4, 8 e 

12 léguas por mar e por terra, cheios de Portugueses, índios da terra e 

Negros de Guiné, a que os Padres açodem com seus ministérios, porque, 

ainda que têm curas, não sabem a lingua da terra nem se matam muito por 

acudir aos de Guiné, nem são para poder pregar aos Portugueses. 

(ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.318). 

 As demais capitanias eram ainda mais dependentes das visitas dos jesuítas que 

as Capitanias da Bahia e de Pernambuco; quando havia capelães nos engenhos, estes 

atendiam apenas aos brancos:  

A todas estas Capitanias desta maneira divididas açodem sempre os nossos 

com seus ministérios e quanto aos Portugueses eles levam pondus diei et 

cestus nas pregações, confissões, doutrinas, etc, porque tirando a Baía e 

Pernambuco (posto que também nestas a maior parte das confissões e 

pregações é dos Padres) em todas as mais quasi nunca ha pregação senão da 

Companhia e quasi toda a gente se confessa com ela e são notados os que 

com a Companhia se não confessam, de maneira que não têm os curas mais 

que fazer que dizer suas missas, batizar crianças e dar o sacramento da 

Eucaristia e Extrema Unção, enterrar e ainda nisto muitas vezes são 

relevados pelos nossos por eles não poderem acudir. Quanto aos escravos 

dos Portugueses, índios da terra, desde que o Brasil é povoado nunca se 

disse missa nem por cura nem por mandado do Bispo algum por respeito 

deles, antes em partes onde não ha casas da Companhia nunca a ouvem, 

nunca por cura foram confessados porque lhes não sabem a lingua, sinão 

algum agora nestes tempos que ha já algum mestiço sacerdote. 

(ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.321-322). 

Os engenhos podiam ainda contar com um cirurgião como trabalhador fixo, 

sangrando os escravos e dando-lhes remédios (FERLINI, p.139). Anchieta relatava 

ainda que o socorro no caso de doenças também podia ser dado pelos jesuítas: 
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[...] muitas vezes por acudir a batizar ou confessar um escravo de um 

Português se andam seis e sete léguas a pé, e ás vezes sem comer; fomes, 

sedes et alia hujusmodi; e finalmente, a nada disto se negam os nossos, mas 

sem diferença de tempos, noites nem dias, lhes açodem e muitas vezes sem 

ser chamados os andam a buscar pelas fazendas de seus senhores, onde estão 

desamparados. E quando ha doenças gerais, como houve cá muitas vezes de 

bexigas, priorizes, tabardilho, câmaras de sangue, etc, não ha descansar, e 

nisto se gasta cá a vida dos nossos, com que se têm ganhado em todo o 

Brasil muitas almas ao Senhor. (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.323) 

 

 Outra tarefa que era exercida por trabalhadores livres era a de capitão de mato, 

geralmente exercida por índios, que caçavam escravos negros fugidos. Ferlini avalia que 

a função desempenhada por índios criava uma distinção ideológica entre negros e 

índios, fazendo com que os negros vissem no índio um inimigo, jamais um aliado, um 

igual na opressão. Os indígenas podiam ainda exercer outras tarefas no engenho, como a 

de limpeza anual da levada, o corte de lenha, ou, esporadicamente, como carapina, nas 

barcas ou casa de purgar (FERLINI,1986, p.57). Couto (1998, p.303) relata que os 

engenhos baianos utilizavam a mão de obra indígena em diversas modalidades – com 

trabalho forçado, trabalho temporário, trabalho em tempo parcial feito por índios dos 

aldeamentos, escambo ou contratação de índios livres – preferencialmente nas funções 

em que demonstravam maior rendimento: como caçadores, pescadores, barqueiros, 

lenhadores e construtores de currais. 

 

Trabalho nas lavouras  

A respeito do trabalho nas lavouras, Ferlini (1988, p.141) afirma que, embora os 

relatos existentes descrevam mais detidamente o trabalho nos engenhos, a maior parte 

dos escravos das regiões açucareiras era utilizada no trabalho das lavouras. A autora 

descreve um trabalho bastante árduo, que se iniciava com a derrubada e queimada da 

mata, feita por escravos. Em seguida, escravas e escravos limpavam a terra e 

preparavam o terreno, que era então plantado e limpado continuadamente. Na época de 

corte, os escravos eram organizados em duplas, de um homem e uma mulher. Para 

cortar a cana, eram empregadas de doze a dezoito duplas de escravos, encarregadas de 

cortar e amarrar, cada uma, 350 feixes de cana A cana cortada nos canaviais era levada 

por carros de boi até o porto, onde passavam para as barcas do engenho ou, no caso dos 

engenhos que ficavam no interior, os carros de boi tinham que conduzir a cana até a 
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moenda do engenho. As lavouras possuíam de dois a quatro carros de boi, conduzidos 

por dois escravos cada um. (ANTONIL, p.43-44). 

 

Escravos domésticos 

Freyre considera que, na hierarquia da escravatura brasileira das grandes 

fazendas e engenhos, “o status do escravo ia desde o de quase pessoa de família  ao de 

quase animal ou quase bicho”; nessa hierarquia, os escravos domésticos seriam a “parte 

aristocrática” da escravatura (1989, p.475-476). 

 A escravaria doméstica convivia ao lado dos senhores, dentro das casas-grandes. 

Eram mucamas, arrumadeiras, amas de leite, amas-secas, cozinheiras, chaveiros, que 

desempenhavam todo o tipo de atividades – limpavam, arrumavam, costuravam, 

cozinhavam, serviam de damas de companhia das sinhás e sinhás-moças, cuidavam das 

crianças... Ferlini afirma que, em dias de festas, andavam pela casa, descalços, mas bem 

vestidos, levando refrescos, arrumando mesas, oferecendo iguarias.... (1986, p.85). Na 

cozinha, havia grande aglomeração de escravas, cada uma com sua função bem 

definida, realizando o preparo do peixe, da caça, das massas, do arroz, dos pratos 

delicados. O chaveiro zelava pelas chaves das várias dependências, podendo ainda 

desempenhar a função de dentista e aplicador de bichas e ventosas. (FREYRE, p.475-

476) 

 Cabia ainda aos escravos domésticos a função de carregadores de excrementos: 

Ao escravo negro se obrigou os trabalhos mais imundos na higiene 

doméstica e pública dos tempos coloniais. Um deles, o de carregar à cabeça, 

das casas para as praias, os barris de excremento vulgarmente conhecidos 

por tigres. Barris que nas casas-grandes das cidades ficavam longos dias 

dentro de casa, debaixo da escada ou num outro recanto acumulando matéria 

(FREYRE, p.461). 

A função de criados no Brasil colonial era tão desprestigiada, que os criados 

brancos, vindos de Portugal, ao notarem que no Brasil seu trabalho era atribuição de 

escravos, buscavam qualquer emprego público a que os negros não tivessem acesso. “Se 

não conseguissem, preferiam ser vadios ou soldados, simplesmente para não se 

submeterem a „trabalhos de negros‟”. (FERLINI, 1986, p.95). 
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Soldados  

Entre a população pobre, que vivia à sombra do engenho, buscando comida e 

proteção em troca de pequenos serviços, os senhores recolhiam os soldados para suas 

milícias particulares, necessárias nos conflitos por terra e honra existentes (FERLINI, 

1986, p. 94-95). 

 

A criação de gado 

 Capistrano de Abreu afirma que os engenhos de açúcar, as roças de fumo e 

mantimentos “cabiam dentro de uma área traçada pelo custo de transporte dos 

produtos”. Essa área era a região litorânea; mais ao interior, o custo do transporte para a 

produção de açúcar, tabaco e mantimentos não era viável. Foi dessa forma que a criação 

de gado adentrou o sertão nordestino, acompanhando sempre o curso dos rios existentes 

na região, sobretudo, e primeiramente, o do rio São Francisco. Capistrano de Abreu 

enumera as vantagens da criação de gado no interior nordestino, nas terras ricas em sal 

do vale do rio São Francisco: 

O gado vacum dispensava a proximidade da praia, pois [...] a si próprio 

transportava das maiores distâncias, e ainda com mais comodidade; dava-se 

bem nas regiões impróprias ao cultivo da cana, quer pela ingratidão do solo, 

quer pela pobreza das matas sem as quais as fornalhas não podiam laborar; 

pedia pessoal diminuto, sem traquejamento especial, consideração de alta 

valia num país de população rala; quase abolia capitais, capital fixo e 

circulante a um tempo, multiplicando-se sem interstício, fornecia 

alimentação constante, superior aos mariscos, aos peixes e outros bichos de 

terra e água, usados na marinha. De tudo pagava-se apenas em sal; 

forneciam suficiente sal os numerosos barreiros dos sertões (CAPISTRANO 

DE ABREU, 1907, p.125). 

Dessa forma, a criação de gado, iniciada nas proximidades da cidade do 

Salvador, ocupou as margens do rio São Francisco, de maneira que, ao século XVII, no 

momento da invasão holandesa, “estavam inçadas de gado as duas bandas do rio em seu 

curso inferior”(CAPISTRANO DE ABREU, 1907, p.125).   

Ferlini (1986, p.25-27) analisa que, nas terras que se destinavam à pecuária, se 

organizou uma forma diferente de povoamento e sociedade: “Ao lado de uma sociedade 

feita de açúcar e escravos, desenvolveu-se, no sertão, uma „civilização do couro‟, feita 

de gado e homens livres, em confronto com a natureza”, de costumes rudes, alimentação 

baseada na carne seca e na farinha de mandioca, que utilizava o couro como matéria-

prima para todos os artefatos (FERLINI, 1986, p.26-27).  
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A autora explica que a criação de gado era uma atividade simples, não sendo, 

portanto, necessário um grande contingente humano; além disso, o regime de liberdade, 

típico de uma atividade extensiva, que ocupava largos espaços, não se adequava bem ao 

regime da escravidão. Sendo assim, o trabalho era geralmente realizado por um 

vaqueiro, que trabalhava em regime de parceria com o proprietário do rebanho, ficando 

com um a cada quatro filhotes que nasciam. A cada cinco anos, era feito o acerto de 

contas entre o proprietário do rebanho e o vaqueiro, e a depender da quantidade de cria 

que ganhava; o vaqueiro podia formar seu próprio rebanho. Junto com o vaqueiro do 

rebanho, trabalhavam pouco mais de doze homens, os “fábricas”, trabalhadores 

assalariados, geralmente mestiços, pagos em dinheiro ou crédito, que não tinham 

condições de se tornar criadores. (FERLINI, 1986).  

 

O trabalho nas cidades 

Como analisa Sérgio Buarque de Holanda (p.121), os trabalhos rurais 

constituíam a ocupação mais generalizada numa época em que era ainda incipiente e 

medíocre a vida urbana. Já havia, por outro lado, indivíduos que se dedicavam ao 

comércio volante, que tinham tenda de negócios ou exerciam ofícios mecânicos. 

Enquanto os colonos vindos das ilhas portuguesas se dedicavam principalmente à 

lavoura, os minhotos e beirões aqui dedicaram-se frequentemente ao pequeno comércio, 

e os da Estremadura tinham maior pendor para os ofícios mecânicos. Ainda segundo 

esse autor, nota-se o empenho urbanístico da Coroa portuguesa no Brasil na 

especialização de muitos dos operários chegados na frota do governador-geral. Para a 

construção do governo-geral na Bahia, vieram, além de um grande número de pedreiros, 

serradores, tanoeiros, serralheiros, caldereiros, cavouqueiros, carvoeiros, oleiros, 

carreiros, pescadores, construtores de bergantins, canoeiros, e ainda um encanador, um 

físico-cirurgião e um barbeiro (HOLANDA, p.114). 

 

A atividade dos mercadores 

Além dos grandes mercadores europeus, que exportavam mercadorias para 

serem vendidas no Brasil e compravam os produtos aqui produzidos, havia ainda os 

comerciantes da terra, homens que residiam na Colônia, que viram no excedente da 

mercadoria que era trazida da Europa uma oportunidade de fazer negócio. Os 
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comerciantes da terra compravam grandes lotes da mercadoria (sobretudo tecidos) que 

chegava com as frotas de navios, armazenando-a em lojas montadas nos portos de 

açúcar e revendiam-na com altos lucros, ao longo do ano. Além das lojas, havia os 

mascates, que visitavam engenhos e fazendas mais distantes para vender tecidos. 

(FERLINI, 1986, p. 68-69). 

Tais atividades eram com frequência exercidas por cristãos-novos, os quais, 

segundo Ferlini, inicialmente se dedicaram ao comércio, e rapidamente se tornaram 

agentes financeiros, emprestando capital para a produção de açúcar e compra de 

escravos, adquirindo, ganhando açúcar pelo empréstimo e vendendo-o na Europa com 

grandes lucros. Muitos tornaram-se, além de mercadores, proprietários de engenho, ao 

adquirir terras obtidas para liquidação de dívidas ou por meio de casamentos com filhas 

de senhores de engenho. Sua atividade na Colônia é assim descrita por Ferlini: “Partes 

integrantes da burguesia comercial europeia, figuras centrais do mercado financeiro e do 

tráfico marítimo, também no Brasil a atuação dos cristãos-novos foi marcante. Com 

capitais e com comércio, atuando nas praças europeias como intermediadores ou no 

tráfico africano, aparelharam canaviais e engenhos de recursos e braços”. (FERLINI, 

1986, p.73).  

 

Profissões humildes 

Couto (1998, p. 308) diferencia dois níveis de trabalho entre os artesãos livres: 

aqueles altamente especializados nas funções ligadas à produção do açúcar, que se 

encontravam em uma posição social mais elevada – como mestre de açúcar, purgador, 

feitor e caixeiro – e aqueles que exerciam diversos tipos de atividades – pedreiro, 

carpinteiro, ferreiro, serralheiro, fundidor, oleiro, pintor, alfaiate, tecelão, sapateiro, 

marceneiro, carvoeiro, calafate, barbeiro... 

Nas cidades, os “excluídos da riqueza do açúcar” exerciam profissões humildes, 

como barbeiros, sapateiros, ferreiros, alfaiates, vendedores de cestos, quituteiras, 

lavadeiras, quitandeiras (FERLINI, 1986, p. 95). Tais indivíduos seriam 

“desclassificados”, fazendo parte de uma realidade composta de filhos de escravos 

domésticos, órfãos, crianças abandonadas, filhos ilegítimos (inclusive filhos de padres), 

mestiços, negros alforriados etc (CASIMIRO, 2007, p. 87-88).  
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Flexor (1974, p.39) avalia que seria errôneo afirmar que os ofícios mecânicos, 

no período colonial, eram considerados uma ocupação socialmente desmerecedora. Por 

outro lado, salienta que, enquanto alguns ofícios mecânicos eram vedados aos negros 

escravos ou aos negros e crioulos forros, outros teriam grande presença de forros e 

escravos. Na cidade de Salvador, durante o período colonial, se a maioria de 

marceneiros e torneiros era de brancos, sendo raros os pretos e mulatos forros ou 

escravos, entre os serralheiros, admitiam-se tanto forros quanto escravos, sendo 

numerosos especialmente os negros. Também os ofícios exercidos pelos brancos teriam 

o auxílio de vários escravos e jornaleiros que executavam as tarefas menos nobres de 

cada ofício, sobretudo as que exigiam maior esforço físico, como o transporte de 

madeira, o serramento e o desbastamento. (FLEXOR, p.39, p.47, p.54). 

Sérgio Buarque de Holanda salienta que, no caso dos mestiços artesãos, “a 

vocação e a destreza artística constituíram uma inspirada possibilidade de movimento 

ascensional na rígida estrutura colonial escravista”. Trabalhando nos diversos ofícios da 

arquitetura, sobretudo da arquitetura religiosa, fizeram-se oleiros, ladrilheiros e 

telheiros; pedreiros, canteiros e rebocadores; carpinteiros, carapinas e entalhadores; 

ferreiros, serralheiros e latoeiros; pintores e escultores, todos subordinados ao mestre de 

obra, responsável pela execução dos projetos (HOLANDA, t.1, v.2, p.108). 

Os negros libertos trabalhavam de barbeiros, dentistas, fabricantes de vassouras 

de piaçava, importadores de sabão-da-costa, alguns lavando chapéus-do-chile, enquanto 

as negras trabalhavam de doceiras, “caprichosas na limpeza dos seus tabuleiros”, ou 

lavadeiras (FREYRE, 1989, p.462). A arte de sangrar foi também exercida, no Brasil 

colonial, por negros. Muitas das parteiras, apelidadas de comadres, eram também 

negras. Além de partejarem, curavam doenças ginecológicas por meio de bruxedos, 

rezas, benzeduras. (FLEXOR, 1974, p.15; FREYRE, p. 363).  

 Algumas profissões poderiam ainda ser exercidas por “negros de ganho”, 

escravos que exerciam determinadas atividades para proporcionar lucros a seus 

senhores. Sua atividade é assim descrita por Vianna Filho: 

Inventara-se para o negro uma nova possibilidade de exploração econômica, 

mais imediata, mais direta. Punham-no, na rua, “de ganho”. Distribuído por 

várias atividades, carregador, doceiro, cozinheiro, alfaiate, sapateiro, ia 

ganhar para o dono a remuneração paga pelos seus serviços. Havia também 

os que os obrigavam a uma contribuição diária semanal fixa para o senhor. 

O que excedesse seria deles. Eram as sobras com que iriam comprar, mais 

tarde, a alforria. (VIANNA FILHO, 2008, p.164). 
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 Os negros e negras chamados de ganho serviram para tudo no Brasil: vendiam 

azeite de carrapato, bolo, cuscuz, manga, banana, carregavam fardos, transportavam 

água do chafariz às casas dos mais pobres e trabalhavam até mesmo prostituindo-se 

(FREYRE, 1989, p. 475).  

 

Profissionais da medicina 

 Durante o período colonial, os indivíduos que praticaram a medicina em terras 

brasileiras foram os físicos ou licenciados, os cirurgiões-barbeiros, cirurgiões-

aprovados ou cirurgiões-examinados, os barbeiros e ainda os boticários. Exetuando-se 

os primeiros, os demais profissionais de medicina eram homens de ofício, de baixa 

posição social. Os físicos ou licenciados, médicos propriamente ditos, formados em 

escola médica europeia, eram raros no Brasil nos primeiros séculos, e se estabeleceram 

nas cidades e vilas principais, nas sedes das capitanias, como também os cirurgiões-

barbeiros. Esses eram “habilitados ou aprovados na Metrópole ou no Brasil após exame 

perante autoridades sanitárias” para exercer unicamente a cirurgia, mas na prática 

realizavam todo tipo de atividade da área médica, devido à escassez de físicos. Os 

barbeiros, espalhando-se por todos os povoados, freguesias, vilas e cidades, substituíam 

esses profissionais, ainda realizando sangria, sarjação, aplicação de ventosas e 

arrancando dentes e até arvorando-se a médicos, quando preciso. Entre eles estavam 

negros escravos e mulatos libertos. Praticavam ainda a medicina, pela falta de 

profissionais habilitados, boticários e seus aprendizes, aprendizes de barbeiros e de 

cirurgiões-barbeiros, anatômicos, algebristas, curandeiros, entendidos, curiosos e outros 

(HOLANDA, t.I, v.2, p.148-149). 
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Funcionários públicos 

 

 

FIGURA 23: Administração colonial portuguesa. Fonte: COUTO, 1998, p.224. 

 

As capitanias hereditárias eram governadas pelos seus donatários ou por capitães 

e governadores por eles designados. Ao capitão-governador cabia nomear um ouvidor, 

um meirinho, escrivães e tabeliães, para a administração da justiça. Dois juízes da terra, 

escolhidos em eleições presididas pelo capitão-governador, julgavam as causas cíveis 

em primeira instância; a partir da pena de multa de 100.000 reais, os réus podiam 

recorrer ao ouvidor. As causas relacionadas com índios, escravos e peões eram também 

da jurisdição dos capitães-governadores. Com a criação do cargo de ouvidor-geral, 

poderes substanciais na esfera judicial foram retirados dos capitães-governadores e seus 

ouvidores, sendo reduzida sua alçada para penas de apenas 20.000 reais de multa 

(COUTO, 1998). Segundo Holanda (p.109), o ouvidor-geral não se limitava à 

administração da justiça, mas exercia importantes funções de governo. Tinha alçada 

para anistiar e castigar réus, e aplicar sentenças até à pena de morte, sem apelos nem 

agravos. 

A Coroa portuguesa nomeava os oficiais ligados à arrecadação dos tributos 

devidos à Fazenda Real: almoxarife, provedor, contador e tabeliães. O capitão-
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governador presidia eleições para eleger dois vereadores, um procurador, um almotacé e 

um alcaide-pequeno. Era ele também que decidia sobre a fundação de povoações e a 

criação de concelhos. O provedor-mor se encarregava da superintendência sobre todos 

os assuntos ligados à Fazenda Real, ficando responsável por estabelecer as casas da 

Alfândega e dos Contos em cada capitania. Deveria cuidar para que a escrituração 

nessas casas estivesse em ordem, sendo lançados em livros de registro as rendas e os 

direitos. Era ele quem despachava, com o auxílio de dois letrados designados pelo 

governador-geral, as causas tributárias que envolvessem valores superiores a 10.000 

reais, e os feitos a ele encaminhados por apelação e agravo. O provedor-mor era ainda 

incumbido de dirimir os conflitos sobre água e doações de terra nas capitanias, levantar 

cadastros de todas as cartas de sesmaria, fiscalizando o aproveitamento delas no prazo 

de cinco anos, inventariar os bens dos defuntos, adotando uma série de providências 

estipuladas, escolher, ou fazer escolher nas capitanias os “alealdadores”, para 

examinarem a qualidade do açúcar produzido. (COUTO, p.223, p.234-235; 

HOLANDA, p.111-112). 

Na esfera econômica, os capitães-governadores concediam terras em regime de 

sesmaria a quem se comprometesse de as cultivar no prazo de cinco anos, findos os 

quais os sesmeiros receberiam as terras forras e isentas, sendo as doações feitas com a 

presença do almoxarife, o oficial régio que registrava todos os atos no livro dos próprios 

reais.  

Os donatários tinham a responsabilidade de prover a defesa da área de sua 

capitania, construindo fortes em locais estratégicos, patrulhando o litoral e cursos dos 

rios com navios, contratando bombardeiros e organizando a formação das milícias. 

Contavam, para o cumprimento dessas atividades, com o alcaide-mor. (COUTO, 1998, 

p.223-224). 

Além da administração interna das capitanias, foi instituído o governo-geral, que 

deveria inspecionar e também auxiliar as capitanias, reduzindo significativamente os 

poderes que haviam sido conferidos aos capitães-governadores. Uma das tarefas 

principais do governador-geral era combater a presença de corsários nas costas 

brasileiras. No âmbito das relações com os índios, cabia ao governador-geral, dentre 

outras funções, proibir que as aldeias de índios fossem atacadas, interditar a venda de 

armamentos aos indígenas, divulgar as determinações reais e as sanções a quem as 

violasse e fomentar a conversão dos nativos ao catolicismo. No que tange às atividades 
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econômicas, era também o governador-geral quem ordenava a criação de feiras em 

todas as vilas e povoações, com uma frequência pelo menos semanal, para fomentar as 

trocas entre índios e colonos; por outro lado, proibia que os colonos fossem, sem 

licença, negociar nas aldeias indígenas; deveria ainda, juntamente com capitães e 

oficiais, fixar os preços para as mercadorias da terra e do reino. No âmbito fiscal, o 

governador-geral, juntamente com o provedor-mor da fazenda, fazia o levantamento das 

rendas e direitos da Coroa em cada capitania, averiguando valores arrecadados e 

despesas (COUTO, p.233-235). 

 Estava na Bahia a sede da cadeira episcopal, onde se encontravam “o bispo na 

sua sé com cônegos, clerisia e mais dignidades, pagados todos da fazenda de Sua 

Magestade do rendimento dos dízimos” (BRANDÃO, [1618] 1956, p.30). Situava-se 

ainda na cidade de Salvador a Relação, onde haveria muitos desembargadores, 

chanceler-mor, juiz dos feitos del-Rei e da fazenda, com seu provedor-mor, e provedor-

mor dos defuntos, os quais, segundo Ambrósio Fernandes Brandão, “determinam e 

decidem as causas de todo o Estado do Brasil, com alçada em bens móveis até 3.000 

cruzados; porque passando da dita conta dão apelação para a Relação da cidade de 

Lisboa”. Todos esses funcionários, “desembargadores e mais oficiais da casa”, recebiam 

seus salários da fazenda de Sua Magestade. (BRANDÃO, p.30-31) 

 

 

 

3.5 PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

 

A respeito das práticas de letramento no Brasil dos Quinhentos, as notícias que 

se tem referem-se quase exclusivamente ao aprendizado da leitura e da escrita através 

da escolarização formal. Nesse âmbito, o ensino das primeiras letras se realizou, 

sobretudo, através das ordens religiosas que atuaram no Brasil. Entre elas, destaca-se a 

Companhia de Jesus, que liderou o movimento missionário, teve uma organização 

escolar ampla, fundando colégios, e atuou por duzentos e dez anos, até a sua expulsão 

em 1759. 
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O ensino das primeiras letras nas escolas dos jesuítas 

 

No primeiro século de colonização, o ensino formal das primeiras letras ocorreu 

basicamente nos colégios e residências da Companhia de Jesus, e ainda em classes de 

primeiras letras que se formavam em alguns aldeamentos de índios cristianizados.  

No ano de 1584, o padre José de Anchieta descreveu, em suas cartas, os colégios 

da Companhia de Jesus então existentes no Brasil, que eram três: o Colégio da Bahia, 

“primeiro e principal”, o Colégio do Rio de Janeiro e o Colégio de Pernambuco. Tais 

colégios eram estabelecimentos que tinham como função principal a formação de 

jesuítas, que seriam os missionários nas ações de catequização em terras brasileiras. 

Surgiam como complemento a essa ação principal dos Colégios as classes de primeiras 

letras. O padre, após descrever longamente as atividades religiosas do Colégio da Bahia 

e o progresso alcançado entre os cristãos da cidade de Salvador, deixa claro, na seguinte 

passagem, como a atividade de ensino de primeiras letras para meninos era na verdade 

um apêndice das atividades desenvolvidas nos colégios: “Pouco direi dos estudos, visto 

que é diminuto o número de alunos: discutem-se casos de consciência, ensinam-se os 

meninos, que observam o excelente costume de fazer a via-sacra na Quaresma, o que 

perfeitamente se ajusta com os estudantes de preparatórios: freqüentemente recorrem ao 

sacramento da Eucaristia.” (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.404). 

Ainda antes do Colégio da Bahia, o primeiro colégio a ser criado foi o da vila de 

São Paulo de Piratininga, na Capitania de São Vicente, em 1556, quando a casa dos 

religiosos que havia na vila foi transformada em colégio pelo padre Luís da Grã, com o 

“parecer e conselho” do padre Manuel da Nóbrega, que havia sido nomeado o primeiro 

Provincial do Brasil, em 1553. Ali era feito estudo de latim e uma lição de casos para os 

irmãos da Companhia de Jesus que lá residiam. Em 1561, o colégio é transferido para a 

vila de São Vicente, “porque havia já lá moços de fora que podiam estudar”, dos quais, 

como afirma o padre Anchieta, “se juntaram uns poucos que estudaram”. As aulas em 

São Vicente duraram apenas um ano, depois tiveram que ser suspensas devido às 

guerras com os índios da terra. Assim, em 1567, o padre Inácio de Azevedo, que lá 

esteve como visitador, transferiu o colégio para o Rio de Janeiro (ANCHIETA, [1554-

1594] 1933, p.324). 
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Também em 1556 foi criado o Colégio da Bahia, que rapidamente se tornou um 

grande colégio, devido à florescência em que se encontrava a Capitania, como conta o 

padre Anchieta:  

Este colégio foi o segundo da Companhia no Brasil, e como a cidade da Baía 

teve grandes aumentos nos engenhos de assucar e fazendas e muito trato de 

Portugueses, e como é o assento dos Governadores e Bispos, assim ele 

também cresceu muito, porque todos os Irmãos que eram mandados de 

Portugal vinham a ele e prosseguiu seu estudo muito de propósito, abrindo-se 

escolas para todos os de fóra. (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.325-326) 

Nesse colégio, que recebia de renda da coroa portuguesa três mil ducados ao 

ano, residiam, em 1584, 62 irmãos da Companhia, entre eles 31 sacerdotes, 6 mestres, 

12 estudantes e 15 coadjutores. Possuía terras onde plantavam alimentos para seu 

consumo, sobretudo a mandioca, e criavam peixes, bois e vacas. Para auxiliar nos 

trabalhos, o colégio possuía 150 “pessoas de serviço”, assim descritas pelo padre 

Anchieta:  

[...] além dos Irmãos, cento e cincoenta pessoas de serviço, entre escravos e 

escravas de Guiné, e alguns índios e índias da terra, escravos e livres, e quasi 

todos vivem casados na fazenda que está junto da cidade em uma povoação 

com sua igreja, onde os Padres lhes ensinam a doutrina e dizem missa e dali 

se repartem e vêm á casa trabalhar nas obras e em outros vários ofícios 

(ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.414) 

O jesuíta dizia, a respeito desses escravos do Colégio, que eram necessárias 

pessoas para desempenharem diversos ofícios, como pedreiros, carpinteiros, ferreiros, 

carreiros, boiadeiros e alfaiates, e que a esses acresciam as suas mulheres, uma vez que, 

para os jesuítas, “é necessário comprar-lhes mulheres por não viverem em mau estado e 

para este efeito na roça têm a dita povoação com suas mulheres e filhos, as quais 

também servem para plantar e fazer os mantimentos, lavar a roupa, anilar e serem 

costureiras, etc” (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.415). 

Entre as atividades realizadas pelos sacerdotes e irmãos do Colégio da Bahia, 

estavam: pregar em suas igrejas, na Sé e em outras paróquias, confessar mais de dez mil 

pessoas, cerca de um terço da população da cidade e arredores, e ainda outros que 

chegavam nas embarcações, dar consultas em casos de consciência, “por ter a terra 

muitos tratos e mercadores”, andar em contínuas missões aos engenhos e fazendas dos 

portugueses para confessar-lhes e ensinar-lhes, batizar e casar seus escravos 

(ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.415).     
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No Colégio da Bahia, havia uma turma de meninos, que tinha até 70 rapazes 

filhos de portugueses, na qual eram ministradas aulas de ler, escrever e contar; duas 

turmas de humanidades, possuindo a primeira 30 e a segunda 15 estudantes de fora e 

alguns da casa; um curso de artes, que frequentavam dez alunos de fora e alguns da 

casa; uma lição de casos de consciência, com alguns alunos de fora e alguns da casa; e 

uma turma (às vezes duas) de teologia, que ouviam dois ou três estudantes de fora e 

alguns da casa, “donde saíram já alguns mancebos pregadores, de que o Bispo se 

aproveita para sua Sé, e alguns curas para as freguezias” (ANCHIETA, p. 326; 395; 

415). Serafim Leite conta que, enquanto nos colégios jesuítas da Europa o curso de 

humanidades possuía, concomitantemente às aulas de latim, aulas de grego, nos 

colégios do Brasil, o grego era substituído pelo tupi. “Por isso os estudantes, com uma 

pontinha de bom humor, chamavam grego à língua brasílica”. O autor afirma que em 

1560 o padre Luís da Grã determinou ser obrigatório o ensino do tupi no Colégio da 

Bahia, ficando ele próprio como mestre, sendo utilizada nas aulas a Arte de Gramática 

do padre José de Anchieta (LEITE, 1939, p.561). 

O Colégio do Rio de Janeiro foi fundado em 1567, transferido da vila de São 

Vicente, recebendo 2.500 cruzados da coroa para suas despesas. Sobre esse Colégio, 

Cardim afirmou, no final do século XVI, que era aquele “o melhor sitio da cidade” 

(CARDIM, [1583-1590] 1925, p.349). Nele residiam, em 1584, 24 religiosos da 

Companhia, 10 padres e 14 irmãos. Havia ainda mais de 100 escravos e índios da casa, 

os quais residiam com mulheres e filhos em uma terra do Colégio a meia légua da 

cidade. A maior parte deles trabalhava plantando mantimentos nessa terra e em outra, 

também do Colégio. Outros tinham outros ofícios, como de carpinteiro e carreiro. Além 

do dote dado pelo rei, o Colégio tirava sua renda da roça em que plantavam e ainda com 

algumas cabeças de boi e vacas que criavam, com os quais “se sustentam muito bem e 

aos escravos que tem, e ajudam as residências ao Colégio anexas” (ANCHIETA, [1554-

1594] 1933, p. 421). Nesse Colégio, havia uma escola de ler, escrever e algarismo, que 

tinha cerca de 30 meninos, filhos de portugueses; uma classe de gramática latina, onde 

estudavam 10 a 12 meninos de fora e alguns da casa; e ainda uma lição de casos de 

consciência, com estudantes da casa e um ou dois de fora, às vezes nenhum. Os irmãos 

do Colégio pregavam e confessavam a maior parte dos portugueses da cidade e ainda 

assistiam a duas aldeias de índios cristianizados da Capitania, a aldeia de São Lourenço 

e a de São Barnabé. 
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O terceiro colégio existente era o de Pernambuco, que foi fundado no ano de 

1576, recebendo de dote da coroa portuguesa mil ducados, pagos em arrobas de açúcar. 

Além disso, criavam gado bovino para a sua alimentação. Ali viviam 11 padres e 9 

irmãos, e mais 30 “pessoas de serviço”, entre escravos negros e índios. Nesse colégio, 

havia, igualmente ao Colégio do Rio de Janeiro, uma escola de ler, escrever e algarismo, 

uma classe de latim e uma lição de casos. A lição de casos era ouvida por alguns irmãos 

do Colégio e por dois ou três estudantes de fora, às vezes até nenhum de fora, segundo 

Anchieta. A classe de gramática latina era composta por alguns irmãos do Colégio e até 

12 estudantes de fora. A escola de ler e escrever tinha até 40 rapazes, filhos de 

portugueses.  

O padre visitador Christovão de Gouvêa teve ocasião de assistir à apresentação 

da turma de latim, na qual, segundo Cardim, estavam os filhos dos homens “principais” 

da Capitania de Pernambuco: “Os estudantes de humanidades, que são filhos dos 

principaes da terra, indo o padre á sua classe, o receberam com um breve dialogo, bõa 

musica, tangendo e dançando mui bem; porque se prezam os pais de saberem elles esta 

arte” (CARDIM, [1583-1590] 1925, p.329). 

As atividades desempenhadas pelos jesuítas do Colégio de Pernambuco eram as 

seguintes, listadas por Anchieta:  

[...] pregam em nossa igreja de ordinário, e na matriz e em outras igrejas a 

miúdo, confessam a maior parte de 8.000 Portugueses, que haverá naquela 

vila e comarca; são consultados freqüentemente em casos de importância por 

a terra ter muitos mercadores e trato; andam em contínuas missões aos 

engenhos, que estão alguns a quatro, oito e quatorze léguas da vila; 

catequisam, batizam e açodem a outras necessidades extremas, não somente 

dos Portugueses, mas principalmente dos escravos que de Guiné serão até 

10.000, e dos índios da terra até 2.000, como acima se disse e como os 

clérigos não os entendem nem sabem sua lingua, os nossos os ajudam em 

tudo [...] (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.411-412). 

A esses três colégios então existentes no Brasil, estavam subordinadas outras 

cinco residências de jesuítas, que eram casas menores, que não recebiam dotes da coroa 

portuguesa. Em tais casas, como afirma Anchieta, havia “sempre escola de lêr, escrever 

e algarismo para os moços de fóra” (p. 326). Ao final da década de 1580, havia uma 

casa de jesuítas em Ilhéus e outra em Porto Seguro, ambas subordinadas ao Colégio da 

Bahia. Após a transferência do Colégio de São Vicente para o Rio de Janeiro, ficaram 

subordinadas a esse Colégio a casa de jesuítas de São Vicente, a de São Paulo de 

Piratininga e uma outra do Espírito Santo. Essas cinco residências dos jesuítas viviam 
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de esmola dada pelos moradores, segundo Anchieta, “fracamente, conforme a sua 

possibilidade, que é pouca”, e os colégios proviam as casas que lhes eram subordinadas 

de vestido, calçado, vinho, azeite, farinha para hóstias e outros itens que não havia na 

terra, vindos de Portugal. 

Na casa de Ilhéus, residiam seis jesuítas: três padres e três irmãos. Suas 

ocupações com os próximos eram: “ensinar os meninos dos Portugueses a ler e 

escrever, pregar em nossa igreja e matriz, confessar os Portugueses, que serão quasi 

1.000 pessoas, e os escravos e índios que estão pelos engenhos e fazendas” 

(ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.417). Na casa de Porto Seguro, havia igualmente 

três padres e três irmãos, que viviam de esmolas, ajudados pelo Colégio da Bahia, como 

a casa de Ilhéus. Suas atividades eram também ensinar a leitura e a escrita aos rapazes, 

pregar na igreja matriz, confessar os portugueses, ensinar e administrar os sacramentos 

aos escravos negros e índios da terra, e visitavam ainda duas aldeias de índios.  

Na casa do Espírito Santo, ajudada pelo Colégio do Rio de Janeiro, residiam oito 

religiosos: cinco padres e três irmãos. Ocupavam-se em “pregar, confessar, ensinar os 

meninos a ler e escrever, exercitar os mais ministérios do nosso Instituto com os 

Portugueses, escravos e índios da terra, que são muitos e os mais domésticos da costa”, 

e ainda visitar as aldeias de índios que estavam a seu cargo (p.419). Na vila de São 

Vicente, havia uma casa com cinco padres e dois irmãos, que davam aulas de ler e 

escrever aos meninos, pregavam, confessavam portugueses e índios, iam em visita às 

vilas de Santos e Itanhaém, onde não havia vigário, e visitavam algumas aldeias de 

índios; a casa era também ajudada pelo Colégio do Rio de Janeiro. A quinta casa dos 

jesuítas, também auxiliada pelo Colégio do Rio de Janeiro, estava localizada na vila de 

São Paulo de Piratininga. Lá residiam seis homens da Companhia: quatro padres e dois 

irmãos. Suas obrigações eram também confessar, pregar, ensinar os meninos a ler e 

escrever e dar assistência ainda a duas aldeias de índios; o padre Anchieta dizia desses 

religiosos: “são como curas dos Portugueses e lhes administram todos os sacramentos, 

são mui amados de todos e como pais daquela gente” (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, 

p.424). 
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O ensino das primeiras letras nos aldeamentos de índios  

 

As atividades dos jesuítas, além daquelas circunscritas aos colégios e casas, 

também se realizavam em aldeamentos de índios. Como afirma Couto (p.317), os 

jesuítas reuniam os índios em aldeamentos localizados nos arredores das povoações 

portuguesas, como forma de promover sua aculturação e evangelização, ao mesmo 

tempo em que os protegiam das investidas dos colonos em busca de mão de obra 

escrava.  

Os religiosos do Colégio da Bahia tinham a seu cargo três aldeias de índios 

cristãos livres, as quais somavam duas mil e quinhentas pessoas, segundo Anchieta (p. 

416): a aldeia do Espírito Santo, a de São João e a de Santo Antônio. Em cada uma 

delas, residiam de dois a quatro jesuítas do Colégio, convertendo os índios e ensinando 

as crianças: 

[Os jesuítas] tem nelas suas casinhas, cobertas de palmas, bem acomodadas e 

igrejas capazes, onde ensinam aos índios as cousas necessárias á sua 

salvação, lhes dizem missa e ensinam a doutrina cristã duas vezes cada dia, e 

também em cada uma ensinam aos filhos dos índios a ler, escrever, contar e 

falar português, que aprendem bem e falam com graça, ajudar as missas, e 

desta maneira os fazem polidos e homens. Em uma delas lhes ensinam a 

cantar e tem seu coro de canto e flautas para suas festas, e fazem suas dansas 

á portuguesa com tamboris e violas, com muita graça, como se fossem 

meninos portugueses [...] (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.416). 

A mesma informação foi dada por Fernão Cardim, em visita às três aldeias, 

acompanhando o padre visitador Christovão de Gouvêa, no ano de 1583:  

Em todas estas tres aldéas ha escola de ler e escrever, aonde os padres 

ensinam os meninos indios; e alguns mais habeis tambem ensinam a contar, 

cantar e tanger; tudo tomam bem, e ha já muitos que tangem frautas. violas, 

cravo, e officiam missas em canto d‟orgão, cousas que os pais estimam 

muito. Estes meninos fallam portuguez, cantam á noite a doutrina pelas ruas, 

e encommendam as almas do purgatorio (CARDIM, [1583-1590] 1925). 

A informação dada pelos jesuítas a respeito do ensino da leitura e escrita, tanto 

nos Colégios e demais residências da Companhia, quanto nas aldeias de índios 

cristianizados em que residiam irmãos e padres, é sempre precisa: o ensino das 

primeiras letras não era destinado aos adultos, e sim apenas aos “meninos”, ou 

“rapazes”. Fernão Cardim, após citar o ensino que era destinado aos meninos, comenta 

as ocupações que os religiosos tinham com todos, crianças e adultos, sobretudo os 

adultos, as quais, essas sim, estavam atreladas à catequização: 
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Todos os das aldéas, grandes e pequenos, ouvem missa muito cedo cada dia 

antes de irem a seus serviços, e antes ou depois da missa lhes ensinam as 

orações em portuguez e na lingua, e á tarde são instruidos no dialogo da fé, 

confissão e communhão. Alguns, assim homens como mulheres, mais 

ladinos, resam o rosario de Nossa Senhora; confessam-se a miudo; honram-se 

muito de chegarem a commungar, e por isso fazem extremos, até deixar seus 

vinhos a que são muito dados [...] (CARDIM, [1583-1590] 1925, p.315-316). 

Gândavo comenta a prática dos jesuítas de um ensino voltado principalmente 

para as crianças, acreditando-se que o ensino entre eles seria uma semente que 

frutificaria mais facilmente: 

[...] como elles [os índios] nam tenham nenhũa ley, nem cousa entre si a que 

adorem, helhes muito facil tomar esta nossa. E assi tambem com a mesma 

facilidade, por qualquer cousa leue a tornam a dcixar, & muitos fogem pera o 

sertam, depois de bautizados & instruidos na doutrina Christaã. E porque os 

Padres vem a inconstancia que ha nelles, & a pouca capacidade que tem pera 

obseruarem os Mandamẽtos da ley de Deos (principalmente os mais antigos, 

que sam aquelles em que mẽnos fructifica a semente de sua doctrina) 

procuram em especial plantála em seus filhos, os quaes leuam de mininos 

instruidos nella. E desta maneira se tem esperança (mediante a diuina graça) 

que pelo tempo a diante se va edificando a religiam Christaã por toda esta 

prouincia [...] (GÂNDAVO, p.45-46). 

 

O Colégio do Rio de Janeiro estava responsável por duas aldeias de índios 

cristãos, as quais possuíam juntas perto de três mil índios: a aldeia de São Lourenço, 

onde viviam três padres jesuítas, e a aldeia de São Barnabé, que os jesuítas do Colégio 

visitavam com frequência.  

Na Capitania de Pernambuco, não havia, nesse momento, aldeias missionadas. É 

sintomática, a esse respeito, a narração do padre Fernão Cardim dos festejos que 

presenciou no Colégio de Pernambuco, no tempo de sua chegada, quando os irmãos da 

Companhia fizeram uma oração em português e outra, não em língua tupi, como era 

comum na Colônia, e sim em língua africana: 

[...] no collegio fomos recebidos do padre Luiz da Grã, Reitor, e dos mais 

padres e irmãos com extraordinaria alegria e caridade. Ao dia seguinte se 

festejou dentro de casa, como cá é costume, o martyrio do Padre Ignacio 

d‟Azevedo e seus companheiros com uma oração em verso no refeitorio, 

outra em lingua d'Angola, que fez um irmão de 11 annos com tanta graça que 

a todos nos alegrou, e tornando-a em portuguez com tanta devoção que não 

havia quem se tivesse com lagrimas. (CARDIM, [1583-1590] 1925, p.327). 

Anchieta fez o seguinte relato da situação da Capitania em 1584:  

Da capitania de Pernambuco foi senhor e povoador Duarte Coelho. Nunca 

houve nela conversão de gentio; guerras muitas e alguns combates de 

Franceses em vida de Duarte Coelho, e muitas mais em tempo de seu filho 

Duarte Coelho, o qual deu tanta guerra aos índios com favor de um clérigo 

que se tinha por nigromatico que destruiu toda a sua capitania e assim desde 

o rio de S. Francisco até lá, que são 50 léguas, não ha povoação de índios, e 

fica agora sem nenhuma ajuda deles, e é agora aquela capitania com a de 
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Itamaracá, que toda se reputa por uma, mui molestada dos índios Pitiguaras, 

moradores do rio chamado Paraíba, onde têm grande comércio os Franceses 

por causa do pau de brasil, e os ajudam nas guerras e fazem muito mal por 

terra e por mar aos Portugueses, os quais não têm índios amigos que os 

ajudem porque os destruíram todos. (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p. 306) 

 

Serafim Leite faz referência a uma aldeia indígena missionada que teria havido 

em 1561, na qual não teria chegado a haver residência fixa de missionários jesuítas. 

Esse autor afirma que, nesse momento, as atenções estavam voltadas para a construção 

do Colégio de Olinda, não existindo, portanto, recursos humanos suficientes para se 

dedicarem às missões (LEITE, 1938-1950, p.332-3 apud LEITÃO, 2011, p.448). 

Apenas na década de 80 é que iriam florescer as primeiras aldeias de índios 

cristianizados. Em 1583, no momento da visita dos padres Christovão Gouvêa e Fernão 

Cardim à Capitania, Christovão Gouvêa foi conhecer uma tribo indígena da região, com 

cerca de 800 pessoas, na qual um “principal” da tribo, chamado Mitaguaya, que viveu 

um tempo entre os portugueses na Capitania, solicitou do visitador a catequização dos 

índios da sua tribo. Depois disso, foi fundado um aldeamento, transferindo-se aqueles 

índios para um outro local, indicado pelo padre visitador, onde foi erguida uma igreja. 

Para o local, foi destinado um “padre lingua” e outro companheiro, os quais já 

começavam a ensinar as “cousas da fé” (CARDIM, p.332-333). Trata-se, 

provavelmente, da aldeia de São Miguel, a qual, segundo Leitão (2011, p.449), consta 

no Archivum Romanum Societas Iesu a partir do ano de 1589, possuindo 800 índios. Em 

1592, já eram oito as aldeias a cargo do Colégio de Olinda, tendo três delas residência 

fixa de missionários: a aldeia de São Miguel, a de Nossa Senhora da Escada e a de 

Goiana. 

Algumas das casas da Companhia também tinham a seu cargo a conversão de 

fieis em aldeias de índios. Os jesuítas da casa de Ilhéus visitavam apenas negros e 

índios que trabalhavam nos engenhos e fazendas. Já a casa de Porto Seguro tinha a seu 

cargo duas aldeias de índios, que tinham mais de duzentas pessoas, segundo Cardim 

([1583-1590] 1925, p.299), nas quais os padres não moravam, mas lá iam com 

frequência; visitavam por vezes também outras cinco ou seis aldeias mais distantes, às 

quais era difícil chegar, devido a ataques indígenas. 

Todas as casas subordinadas ao Colégio do Rio de Janeiro tinham aldeias de 

índios a seu cargo. Os jesuítas da casa do Espírito Santo visitavam quase diariamente a 

aldeia de São João; na aldeia de Nossa Senhora da Conceição, residiam dois jesuítas; as 
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duas somavam cerca de três mil índios. Além dessas, os jesuítas do Colégio do Espírito 

Santo visitavam também outras seis aldeias mais distantes, de índios cristãos e pagãos, 

que teriam perto de 1.500 pessoas. Os religiosos do Colégio de São Vicente visitavam 

algumas aldeias de índios distantes cerca de dez, doze léguas da vila de São Vicente. A 

casa de Piratininga tinha a seu cargo duas aldeias, que somavam cerca de mil indígenas: 

a aldeia da Conceição de Nossa Senhora dos Pinheiros e a aldeia de São Miguel. 

 

Pode-se imaginar que, durante o primeiro século de colonização do Brasil, o 

ensino das primeiras letras por vias da educação formal se dava, nos colégios e casas 

dos jesuítas citados, através de uma classe em cada colégio ou casa, destinada aos 

rapazes, filhos dos colonos, e ainda nas aldeias missionadas, não aquelas que eram por 

vezes visitadas por jesuítas, mas provavelmente apenas naquelas em que residiam 

padres ou irmãos da Companhia, os quais, além de pregarem, ao início do dia, a todos 

da aldeia que o quisessem, homens, mulheres e crianças, se dedicavam, diariamente, a 

ensinar a ler, escrever, contar, cantar e tocar às crianças. 

Vê-se que não era tão largo o alcance do ensino das primeiras letras oferecido 

pelos jesuítas à população de colonos existente nas Capitanias. Os portugueses vindos 

ao Brasil já em sua maturidade não terão aqui aprendido a ler e escrever; as classes de 

primeiras letras oferecidas nos colégios da Companhia eram destinadas aos seus filhos. 

Sobre os estudantes das classes oferecidas pelos jesuítas, Cardim considerava que:  

Os estudantes nesta terra, além de serem poucos, também sabem pouco, por 

falta dos engenhos e não estudarem com cuidado, nem a terra o dá de si por 

ser relaxada, remissa e melancólica, e tudo se leva em festas, cantar e folgar. 

Porém, por ser nesta terra, não se faz pouco fruto com eles e já há alguns 

casuistas que são vigários, e alguns artistas mestres nelas, e dous ou três 

teólogos pregadores que pregam na catedral desta cidade e conegos da igreja 

mór, e vigários das paroquias. (CARDIM, [1583-1590] 1925, p.415) 

Como expõem os números já citados de alunos “de fora” nas classes de latim, 

filosofia, teologia e estudo de casos, que faziam parte do ensino secundário, bem  

poucos eram os que ultrapassavam o limiar do aprendizado das primeiras letras naquele 

momento. Entre eles, os que demonstravam vocação para o sacerdócio poderiam 

formar-se nos colégios; os demais estudantes que tencionassem adquirir uma formação 

superior que não fosse a da carreira eclesiástica, deveriam viajar para a Europa para 

completar os estudos, principalmente na Universidade de Coimbra (ROMANELLI, 

2002, p.35). Há que se considerar, por outro lado, que, se os rapazes permaneciam por 
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pouco tempo na escola, haveria provavelmente uma certa rotatividade de estudantes nas 

turmas de primeiras letras, as quais poderiam, em alguns anos, alfabetizar um número 

razoável de garotos entre a população em idade de ser alfabetizada existente nas 

capitanias. 

Um ponto que merece atenção no assunto da educação oferecida pelos jesuítas é 

a questão da inclusão de crianças mestiças nas classes de primeiras letras. Seriam ou 

não ensinados os mamelucos e mulatos, filhos de colonos com índias, negras e mulatas? 

Ao que parece, a resposta irá variar, a depender da posição social em que se encontrava 

essa população miscigenada. Filhos de portugueses com escravas negras e mulatas eram 

geralmente fruto de relações extraconjugais, e não seriam reconhecidos pelos seus pais 

como filhos; quando não herdavam o estatuto social de suas mães, e eram escravizados, 

poderiam ter a liberdade, mas viveriam provavelmente na pobreza. Já os mamelucos 

eram, muitas vezes, fruto de matrimônios entre portugueses e índias brasileiras, ou 

filhos de casamentos entre portugueses e mamelucas. Nessas situações, ao que parece, 

os filhos não raro eram reconhecidos pelos pais como tal e desfrutavam da posição 

social de seus pais, integrando-se na sociedade colonial, ainda que adquirissem traços da 

cultura indígena, como a língua de suas mães. Dessa forma, provavelmente 

frequentariam os colégios jesuítas aquelas crianças mestiças que estivessem mais 

integradas na sociedade colonial. O padre Anchieta nos dá o exemplo da escola dos 

jesuítas na Capitania do Espírito Santo, que abrigava alguns mamelucos: “Quatro ou 

cinco meninos órfãos, dos nascidos de pai português, mas de mãe brasilica, que viviam 

em casa e sob o regimen do pai, foram recolhidos por algum tempo ao Colégio, e 

subministra-se a todos alimento, á mesa de Cristo. (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, 

p.37). 

Nota-se, por outro lado, que nem sempre houve uma separação estanque entre a 

educação de índios e a educação oferecida aos filhos de portugueses. Nos relatos feitos 

pelo padre Manuel da Nóbrega sobre o início da formação das classes de primeiras 

letras que dariam origem aos colégios da Companhia, vê-se que frequentavam as turmas 

desde filhos de indígenas a crianças órfãs portuguesas e brasileiras: 

Achegamos à Baya onde começamos de exercitar-se com ho gentio e com os 

christãos, vivendo de esmolas. Ho anno logo seguinte vierão outros quatro 

Padres e, com estes, sete ou oito meninos órfãos da casa de Lixboa, com 

huma precuração do Padre Pedro Domenico, que delles tinha cuidado, pera 

eu poder fazer casas e comfrarias da maneira que em Lixboa se fizeram, e 

com elles não veo nenhum aviso, mas estes vinhão encarregados aos Padres. 
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Vendo eu isto, determinei-me com os demais Padres e Irmãos que aqui nos 

achamos parecendo-nos ser cousa de que a Companhia se encarregava, a 

fazer-lhes casa; e pedi terras ao Governador [Tomé de Sousa], ouve-lhes 

alguns escravos d‟El-Rei e humas vaquas pera criação, determinando, com 

aquelles que vierão, manter outros órfãos da terra, que avia muitos perdidos e 

faltos de criação e doutrina, e dos filhos do gentio quantos se podessem 

manter na casa (NÓBREGA, [1556] 1955). 

 

 Quanto aos órfãos que eram recolhidos para estudarem nas escolas, Gilberto 

Freyre faz uma interessante descrição de sua origem étnica: 

 
Descobriram os primeiros missionários que andavam nus e à-toa pelos matos 

meninos quase brancos, descendentes de normandos e portugueses. E 

procuram recolher aos seus colégios esses joões-felpudos. Foi uma 

heterogênea população infantil a que se reuniu nos colégios dos padres nos 

séculos XVI e XVII: filhos de caboclos arrancados aos pais; filhos de 

normandos encontrados nos matos; filhos de portugueses; mamelucos; 

meninos órfãos vindos de Lisboa. Meninos louros sardentos, pardos morenos, 

cor de canela. Só negros e moleques parecem ter sido barrados nas primeiras 

escolas jesuíticas. Negros e moleques retintos. (FREYRE, 1989, p.413). 
 

Ao que parece, quando estavam fundados os colégios e formadas as aldeias 

missionadas, com suas escolas de primeiras letras, reduziu-se a mistura étnica na turma 

das primeiras letras. Os índios aprenderiam nas aldeias missionadas, enquanto os filhos 

de colonos e os meninos órfãos vindos de Lisboa aprenderiam nos colégios e casas da 

Companhia. Já os mamelucos e outros mestiços, filhos de portugueses ou de 

normandos, se viviam como órfãos, poderiam ser ensinados nas aldeias ou nos colégios 

e casas da Companhia, localizados nas principais vilas, dependendo da posição social e 

cultural em que viviam.  

A respeito dos órfãos mamelucos ensinados pelos jesuítas na Capitania de São 

Vicente, o padre Anchieta dizia que havia a intenção de torná-los missionários e 

intérpretes, mas que a experiência já mostrava que eles deveriam ser educados da 

mesma maneira que os índios: 

Todo este tempo que aqui temos estado nos hão mandado de Portugal alguns 

dos meninos órfãos, os quais havemos tido e temos comnosco sustentando-os 

com muito trabalho e dificuldade; o que nos moveu que aqui também 

recolhêssemos alguns órfãos principalmente dos mestiços da terra, pera assim 

os amparar e ensinar, porque é a gente mais perdida desta terra, e alguns 

peores que os mesmos índios. [...] também porque como línguas e intérpretes 

para nos ajudarem na conversão dos Gentios e destes os que fossem aptos e 

tivessem boas qualidades recolhê-los para Irmãos e os que não fossem tais 

dar-lhes vida por outro modo. Agora quis Nosso Senhor por sua misericórdia 

dar-nos a conhecer que não é gente de que se deva fazer caso pera a 

conversão dos Infiéis. [...] Por isso pareceu a Nosso Padre [...] que será mui 

grande serviço de Deus tê-los e criá-los na mesma conta que os índios e 

quando chegarem a anos de discreção mandá-los a Espanha, onde há menos 
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inconvenientes e perigos para serem ruins que aqui, onde as mulheres andam 

nuas e não sabem se negar a ninguém [...] (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, 

p.67-68). 

 

Com relação à redução da mistura étnica que haveria nos colégios jesuíticos, 

Bittar e Ferreira Jr. (2007) consideram que as “casas de bê-á-bá” ou escolas de ler, 

escrever e contar criadas nas principais vilas da Colônia, inicialmente destinadas às 

crianças indígenas e mamelucas, com o objetivo de convertê-las ao cristianismo, se 

transformaram, no decorrer do século XVI, nos colégios jesuíticos para os filhos dos 

colonos – de funcionários públicos, de senhores de engenho, de criadores de gado e 

oficiais mecânicos. Os autores explicam que, “na mesma proporção em que os índios do 

litoral atlântico iam sendo exterminados ou convertidos e o modelo colonizador 

português se consolidava, as casas de bê-á-bá desapareciam e davam lugar aos colégios 

destinados às crianças brancas filhas dos colonos”.  

Ainda que o ensino das primeiras letras continuasse sendo oferecido às crianças 

indígenas nas aldeias missionadas, o processo de aculturação dos índios e conversão ao 

catolicismo era frágil, instável, ficando à mercê de uma série de fatores que interferiam 

na aculturação, como as guerras com índios de tribos inimigas ou inimizades com 

portugueses, a ação de colonos portugueses no intento de utilizar índios como mão de 

obra escrava, as diversas epidemias que mataram milhares de índios, e a própria vontade 

dos índios de viverem com seus costumes e sua cultura, o que por vezes fazia com que 

abandonassem as aldeias missionadas. 

O padre Anchieta narrou longamente, em suas missivas, uma série de 

intempéries por que passavam os jesuítas em seu trabalho missionário. No trecho a 

seguir, conta como os índios por eles ensinados em Piratininga voltaram à vida e 

costumes dos pais: 

[...] não somente os grandes, homens e mulheres, não dão fruto não se 

querendo aplicar á fé e doutrina cristã, mas ainda os mesmos muchachos que 

quasi criamos a nossos peitos com o leite da doutrina cristã, depois de serem 

já bem instruídos, seguem a seus pais primeiro em habitação e depois nos 

costumes; porque os dias passados, apartando-se alguns destes a outras 

moradas levaram comsigo bôa parte dos moços, e agora a maior parte dos 

que ficaram se mudou a outro lugar, onde possa viver livremente como soia, 

aos quais necessariamente hão de imitar os filhos assim divisos, nem se 

podem ensinar, nem eles mais o desejam, e ainda sobretudo não ha quem 

queira ser ensinado. E se muitas vezes não viessem á igreja alguns escravos 

de Portugueses que aqui vivem, tocar-se-ia a campainha por demais e não 

haveria nenhum dos índios que se ensinasse. De maneira que os meninos que 
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antes aprendiam, andam de cá para lá, e não somente não aprendem nada de 

novo, mas antes perdem o já aprendido; mas não é isso maravilha porque 

quasi é natural desses índios nunca morar em um lugar certo, senão que 

depois de haver aqui vivido algum tempo se passam a outro lugar, e daí a 

outro. Alguns dos que vivem no campo, em suas fazendas, os dias de festa 

vêm ás missas. (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p. 92-93). 

As mortes por doenças como a varíola, trazidas para o Brasil com os 

portugueses, afetavam fortemente os indígenas; nos aldeamentos, os jesuítas auxiliavam 

como podiam, sangrando os enfermos: “em semelhantes enfermidades nem sabem nem 

têm com que se curem, e assim todos confugem a nós outros demandando ajuda [...] 

nossa casa é botica de todos, poucos momentos está quieta a campainha da portaria [...]” 

(ANCHIETA, [1554-1594] 1933,  p.240). 

As epidemias acabaram com a maior parte das aldeias missionadas na Capitania 

da Bahia. No ano de 1562, morreram cerca de 30.000 índios, entre os índios 

escravizados e os índios forros dos aldeamentos, no espaço de dois a três meses. O 

resultado foi devastador: 

A gente que de 20 anos a esta parte é gastada nesta Baía, parece cousa, que se 

não pode crer; porque nunca ninguém cuidou, que tanta gente se gastasse 

nunca, quanto mais em tão pouco tempo; porque nas 14 igrejas, que os 

Padres tiveram, se juntaram 40.000 almas, estas por conta, e ainda passaram 

delas com a gente, com que depois se forneceram, das quais se agora as três 

igrejas que há tiverem 3.500 almas será muita. Há 6 anos que um homem 

honrado desta cidade, e de boa conciência, e oficial da câmara que então era, 

disse, que eram descidas do sertão do Arabó naqueles dois anos atrás 20.000 

almas por conta, e estas todas vieram para as fazendas dos Portugueses. Estas 

20.000 com as 40.000 das igrejas fazem 60.000. De seis anos a esta parte, 

sempre os Portugueses desceram gente para suas fazendas, quem trazia 2.000 

almas, quem 3.000, outros mais, outros menos: veja-se de seis anos a esta 

parte o que isto podia somar, se chegam ou passam de 80.000 almas. Vão ver 

agora os engenhos e fazendas da Baía, achá-los-ão cheios de negros de 

Guiné, e mui poucos da terra e se perguntarem por tanta gente, dirão que 

morreu, donde se bem mostra o grande castigo de Deus dado por tantos 

insultos como são feitos, e se fazem a estes índios, porque os Portugueses vão 

ao sertão, e enganam esta gente, dizendo-lhe que se venham com eles pera o 

mar, e que estarão em suas aldeias, como lá estão em sua terra, e que seriam 

seus vizinhos. Os índios, crendo que é verdade, vêm-se com eles, e os 

Portugueses por se os índios não arrependerem lhes desmancham logo todas 

suas roças, e assim os trazem, e chegando ao mar, os repartem entre si; uns 

levam as mulheres, outros os maridos, outros os filhos, e os vendem [...] 

(ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.377-378). 
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O ensino das primeiras letras realizado por outras ordens religiosas 

 

Como afirma Casimiro (2012, p.88), além da ordem dos jesuítas, algumas ordens 

religiosas como as dos carmelitas, mercedários e franciscanos também atuaram na 

educação no Brasil colônia, tanto em conventos próprios, formando religiosos, como em 

inúmeras missões, onde realizavam o ensino de primeiras letras e obras de catequese por 

todo o Brasil. 

Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, em sua obra Novo orbe serafico brasilico 

ou Chronica dos frades Menores da provincia do Brasil, escrito no século XVIII, 

destaca a atuação dos franciscanos durante os primeiros anos de colonização. Amorim 

(2005, p.52) relata que a primeira missa realizada no Brasil, em 26 de abril de 1500, foi 

celebrada por um franciscano, frei Henrique de Coimbra; nela, estavam presentes 

também os franciscanos frei Gaspar, frei Francisco da Cruz, frei Simão de Guimarães, 

frei Luís do Salvador, frei Masseu, frei Pedro Neto e frei João da Vitória. 

Jaboatão afirma que, de 1585 a 1594, foram fundadas, pelo primeiro custódio 

entre os franciscanos no Brasil, frei Melchior de Santa Catarina, cinco casas: a primeira, 

a Casa da Senhora das Neves da Vila de Olinda, a segunda, de São Francisco da Cidade 

da Bahia, a terceira, de Santo Antônio da Vila de Iguaraçu, a quarta, de Santo Antônio 

da cidade da Paraíba, e a quinta, da vila da Vitória na Capitania do Espírito Santo. De 

forma semelhante, outras casas de franciscanos foram fundadas depois destas nas 

demais capitanias. O autor também relata que, logo após a fundação do primeiro 

convento, a casa da Senhora das Neves da Vila de Olinda, em 1585, os franciscanos 

construíram, junto ao convento, uma casa para os filhos dos índios convertidos, uma 

espécie de seminário onde os meninos eram instruídos nos princípios da fé, ensinados a 

ler e escrever, cantar e tocar, para posteriormente pregarem entre os seus. (JABOATÃO, 

1761, p.223-224). 

Com relação ao ensino ministrado nas casas dos franciscanos, sabe-se que o 

primeiro Curso de Artes oferecido pelos franciscanos foi realizado em 1596, no 

Convento de Nossa Senhora das Neves da Vila de Olinda, implementado pelo frei Brás 

de São Jerônimo, que assumiu a custódia do Brasil no referido ano. Foi lente do curso o 

frei Sebastião, português. Após esse, seguiram-se outros cursos de artes, que aconteciam 

basicamente na residência da Vila de Olinda e na residência da Cidade da Bahia 

(JABOATÃO, p.424-425). 
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Os franciscanos também atuaram em missões em aldeias, sobretudo nas 

capitanias de Pernambuco, Paraíba e no Pará-Maranhão. A partir das suas instalações 

nas casas de Olinda e Igaraçu, iniciaram ali a sua dispersão, fundando as aldeias de 

Itapissuma, Ponta de Pedras e Itamaracá; em Goiana, as Missões de São Miguel e 

Tracunhaém, no sul de Pernambuco, a Missão de São Miguel do Una, em 1593; em 

Alagoas, a Missão de Porto de Pedras, em 1597; na Paraíba, de 1589 a 1619, onde atuou 

frei Vicente do Salvador, as missões de Almagra, Praia, Guiragibe; em Santo 

Agostinho, Assunção e Jacoca ou Nossa Senhora da Conceição (WILLEKE, 1974, p.33-

53 apud AMORIM, p.57). 

A respeito da atuação dos franciscanos em missões no Maranhão e Grão-Pará, 

tem-se como exemplo a vida e a obra do frei Francisco do Rosário, religioso português 

que se formou na profissão no Colégio de Olinda em 1592, o qual, segundo Jaboatão, 

passou anos de sua mocidade nas aldeias, e sabia bem a língua indígena, tendo sido por 

essa razão mandado em missão à Amazônia: 

Os melhores annos da sua mocidade [frei Francisco do Rosario] os gastou 

applicado pela obediencia nas Aldeas, e Doutrinas dos Gentios, dos quaes 

fallava a sua lingoa tão bem como a entendia. Por esta cauza, e pelo grande 

zelo, que tinha á salvaçõ, e aproveitamento espiritual desta gente, o mandarão 

os prelados desta Custodia ás partes do Maranhão, donde fez muitas e 

diversas entradas pelos seos destrictos, e tão bem pelos Rios das Amazonas, e 

Gram-Pará, cathequizando, bautizando, e trazendo muitos delles a luz da fé, e 

gremio da Igreja. (JABOATÃO, 1761, p.114). 

Esse religioso escreveu um livro sobre os ritos, costumes, trajes e povoações dos 

indígenas, e ainda um catecismo na língua brasílica (JABOATÃO, p. 114, AMORIM, 

p.111). 

 A respeito da contribuição dos beneditinos para o ensino no início da 

colonização, Holanda afirma que, nos mosteiros beneditinos da Bahia, do Rio de Janeiro 

e de Olinda, se ensinavam cursos de filosofia e teologia. A respeito dos estudos 

menores, entretanto, o autor não tem informações além de que ninguém poderia 

ingressar nos cursos de filosofia e teologia, sem ter o curso de gramática e humanidades 

(HOLANDA, t. I, v.2, p.77). 

Quanto aos missionários carmelitas, teriam fundado, no norte do país, dois 

colégios, um no Maranhão e outro em Olinda, possuindo este último, já em 1596, um 

curso de teologia, precedido do curso de humanidades. Era estudada no colégio, para 

melhor habilitação dos estudantes, a língua indígena (HOLANDA, t.I, v.2, p.77). 
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Letramento em Portugal 

 

Se as práticas de letramento vinculadas ao ensino formal na Colônia eram ainda 

pouco desenvolvidas ao final do século XVI, situação que levou Fernão Cardim a 

avaliar que “os estudantes nesta terra, além de serem poucos, também sabem pouco”, na 

metrópole a difusão do ensino encontrava-se já mais avançada. 

Havia nessa época em Portugal uma Universidade, chamada de „Estudo Geral‟, 

localizada em Coimbra, a qual, no início do ano letivo de 1540-1541, abrigava mais de 

600 estudantes. Depois de instalada definitivamente a Universidade em Coimbra (após 

inúmeras transferências de sua localidade de Lisboa para Coimbra e de Coimbra para 

Lisboa), surgiram nessa cidade muitos colégios, ao longo do século XVI, 

principalmente na rua da Sofia: o Colégio de São Tomás, fundado em 1517, destinado a 

frades jerônimos e dominicanos; o Colégio de São Pedro, fundado em 1540, que 

funcionava de alojamento para clérigos pobres que já fossem bachareis em Teologia ou 

Cânones e se preparassem para prosseguimento dos estudos; o Colégio do Espírito 

Santo, criado em 1541 e entregue aos monges de São Bernardo; o Colégio de Jesus, da 

Companhia de Jesus, fundado em 1542; o Colégio da Graça, dos eremitas de Santo 

Agostinho, iniciado em 1543, o Colégio de Nossa Senhora do Carmo, de 1540, 

pertencente à Ordem dos Carmelitas calçados; o Colégio de São Jerônimo, edificado em 

1549 para os frades da Ordem de São Jerônimo, o Colégio de São Paulo, construído de 

1550 a 1563, destinado a albergue de clérigos pobres; o Colégio de Tomar, pertencente 

aos freires da ordem de Cristo, o Colégio de São Boaventura, pertencente aos 

franciscanos e o Colégio de São Bento, dos frades beneditinos. Foram criados, além 

desses, outros quatro Colégios ligados ao mosteiro de Santa Cruz, construídos de 1527 a 

meados de 1530: os Colégios de Santo Agostinho e de São João Batista, destinados à 

lecionação, e os Colégios de São Miguel e de Todos os Santos, destinados apenas a 

alojamento de escolares e local de estudo (CARVALHO, 2001, p.227-9).  

Fora de Coimbra, existia um colégio no mosteiro de Pena Longa, criado em 

1535 (sendo este depois transferido para o mosteiro de Santa Marinha da Costa), outro 

no mosteiro dos frades jerônimos, em Lisboa, e, em Braga, o Colégio de São Paulo, 

fundado em 1531. 
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Os colégios citados eram de nível secundário. Neles, se exercia o ensino 

preparatório das humanidades e das artes, e, em alguns deles, também cursos de teologia 

e cânones (CARVALHO, p. 229). Vê-se, pela relação dos colégios, todos localizados 

em mosteiros das diferentes ordens existentes, como a aquisição do letramento, até esse 

momento, estava grandemente atrelada à categoria social dos religiosos. 

Além desses colégios, pertencentes aos mosteiros, havia o Colégio das Artes, 

uma grande escola, também de nível secundário, fundada pelo rei D. João III em 1548, 

também em Coimbra. Era uma escola gratuita, que aceitava alunos externos ou internos, 

sendo que estes pagavam em dinheiro ou serviços apenas as despesas do internamento. 

Carvalho conta que “embora o colégio estivesse aberto a candidatos de qualquer 

origem, rica, remediada ou pobre, a maioria dos alunos era de origem burguesa ou 

fidalga” (p.252-253). O Colégio podia prover bacharelato e licenciatura em Artes ou 

servir de curso preparatório para o ingresso nos cursos universitários de Direito, de 

Teologia e Medicina. Havia também classes de primeiras letras para os alunos que 

ingressavam sem saber ler e escrever. Aqueles que já possuíam alguma instrução 

prestavam provas para se escolher a classe em que deveriam ingressar. Em 1555, o 

número de alunos que frequentavam esse Colégio era cerca de mil e duzentos, sendo 

que, destes, cerca de duzentos eram alunos que estavam nas classes de ler e escrever 

(CARVALHO, 2001, p. 251-253; 301). 

Também em meados do século XVI, são abertas as primeiras escolas públicas 

dos jesuítas em Portugal. Chegados ao país na década de 40, a convite do rei, os jesuítas 

fundaram inicialmente o Colégio de Jesus, destinado à preparação de missionários.   

Fundado em 1542, em Lisboa, em 1547 foi transferido para a cidade de Coimbra. 

Segundo Carvalho (p. 292), o plano inicial dos jesuítas era seus colégios servirem 

apenas para a sua própria preparação espiritual, devendo os religiosos adquirirem a 

ilustração acadêmica nas escolas então existentes. No entanto, o surpreendente êxito das 

escolas dos jesuítas que iam sendo instaladas lhes haveria feito considerar a 

conveniências de eles próprios criarem suas escolas públicas, onde os jesuítas fossem os 

professores, e fosse permitida a frequência de estudantes não jesuítas, o que seria 

inclusive uma forma excelente de atrair jovens para a Companhia.  

Dessa forma, foi aberta, em 1553, sua primeira escola pública, na casa de Santo 

Antão, em Lisboa. A primeira classe iniciou com 180 alunos e concluiu o ano com 330 

estudantes. Em 1554, já eram 600 alunos distribuídos em seis classes, em 1575, eram 
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1.300 alunos, e, em 1588, 2.000 alunos (CARVALHO, 2001, p. 294; 325). Do mesmo 

ano é a escola pública dos jesuítas aberta em Évora, chamada de Colégio do Espírito 

Santo, iniciada com 200 alunos, a qual em 1575 já possuía 1.000 alunos e, em 1592, 

1.600 alunos. Em 1555, os jesuítas assumiram também o Colégio das Artes, o que lhes 

rendeu grandes dificuldades, devido à falta de professores jesuítas qualificados para 

lecionarem nas dez classes existentes. O Colégio contava com 1.200 alunos em 1558 e 

2.000 alunos em 1594.  

Até o fim do século XVI, a Companhia de Jesus já possuía, além dos colégios de 

Lisboa, Évora e Coimbra, mais cinco colégios, uma casa professa e uma casa de 

provação, ambas em Lisboa, e três residências, localizadas em Faro, na ilha de São 

Miguel e em Angola. O Colégio de São Paulo, fundado em 1560, em Braga, possuía 

inicialmente 200 alunos e, em 1591, contava com 1.200 alunos. Os demais colégios da 

Companhia existentes eram o Colégio de São Lourenço, no Porto, fundado em 1560, o 

Colégio Santo Nome de Jesus, em Bragança, de 1562, o Colégio de São João 

Evangelista, no Funchal, criado em 1570, e o Colégio da Ascensão, inaugurado em 

1570, em Angra, na Ilha Terceira. Carvalho avalia que essa rápida expansão da 

atividade pedagógica da Companhia de Jesus em Portugal revela, por parte da 

população, uma grande ânsia “de acorrer à escola, de adquirir saber e, naturalmente, de 

prosperar na vida” (CARVALHO, 2001, p.325-328). 

O ensino ministrado nos colégios possuía três cursos: o curso de Letras, o curso 

de Filosofia ou Artes e o curso de Teologia. O curso de Letras, o mais elementar, estava 

dividido em três partes: Gramática, Humanidades e Retórica, sendo que na base de tudo 

estava o ensino do Latim; as gramáticas das línguas nacionais só começariam a ser 

estudadas nas escolas dos jesuítas muito depois, no século XIX, daí a afirmação de 

Carvalho: “A escola não tinha pátria. Nela só se falava Latim e em Latim se estudava a 

Lógica, a Aritmética ou fosse o que fosse” (CARVALHO, 2001, p.361). 

Concomitantemente ao ensino do Latim, dava-se o ensino do Grego. O curso que se 

seguia ao curso de Letras era o de Filosofia ou Artes, onde se estudavam Dialética, 

Lógica, Física e Metafísica, quase que exclusivamente através dos livros de Aristóteles. 

Após o curso de Filosofia, cursava-se a Teologia, com classes de Teologia Escolástica, 

Sagrada Escritura, Hebreu e outras línguas orientais e Casuística (os Casos de 

Consciência). Os estudantes que eram jesuítas geralmente seguiam os estudos até o fim 
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do curso de Teologia, já os outros estudantes faziam apenas o Curso de Letras ou 

avançavam até o curso de Filosofia. (CARVALHO, 2001, p. 334-353). 

A respeito das escolas dos jesuítas, Frederick Eby comenta que “a obra 

educacional dos jesuítas foi exclusivamente nos níveis secundário e superior. Somente 

em alguns casos em que as escolas primárias não eram eficazes, a Ordem, com 

relutância forneceu instrução”, e afirma ainda que “o ensino jesuítico não contemplava 

as mulheres e nem a educação primária e elementar, limitando-se à educação dos 

meninos acima de dez anos de idade” (EBY, 1976, p.95-97). A grande quantidade de 

estudantes que ingressavam nas escolas públicas dos jesuítas já sabendo ler e escrever 

deixa evidente que, ainda que existissem algumas turmas de ler e escrever nas escolas 

dos jesuítas, não era esse o principal espaço de aquisição da leitura e da escrita em 

Portugal. Vale lembrar que no colégio das Artes, no ano em que passa a ser 

administrado pelos jesuítas, de 1.200 estudantes matriculados, apenas 200 estavam na 

classe das primeiras letras.  

As informações sobre as escolas de primeiras letras nesse momento da história 

de Portugal são escassas, o que não significa uma ausência do ensino da leitura e da 

escrita nesse momento – do que é prova a grande quantidade de alunos que afluíam aos 

colégios de nível secundário então existentes, já sabendo ler e escrever. Magalhães 

(1996, p.52-53) afirma que os catecismos e as cartilhas foram o tipo de livro que teve 

maior difusão no século XVI, sendo largamente utilizados na aprendizagem da leitura e 

da escrita. Segundo Manuel Antunes Amor, “em Portugal reinou sem aperfeiçoamento 

algum, até ao século dezanove, o método sintético de soletração antiga, cujo modelo é a 

celebérrima „Cartilha do Padre Ignacio‟”. Amor relata ainda: “Publicada a primeira vez 

pelo padre Marco Jorge, um dos sequazes da Companhia de Jesus, a aludida „Cartilha‟ 

tem tido milhares de edições e de imitações; ainda hoje é usada nalgumas escolas onde 

o sopro do progresso não conseguiu penetrar” (AMOR, 1925, p.2-3). 

É provável que a alfabetização em Portugal quinhentista se desse, muitas vezes, 

no âmbito privado. Fernandes declara que “os filhos dos burgueses abastados e dos 

nobres recebiam, por via de regra, instrução elementar em suas casas” (1992, p. 13). 

Segundo Adolfo Coelho, até o fim do século XVII, não se via enunciada a ideia da 

necessidade da educação popular, “pelo que, à falta de instituições públicas, se 

desenvolve um pouco mais o ensino primário particular, pelo menos em Lisboa” 

(COELHO, 1973, p. 129-130 apud FERNANDES, 1992, p. 30). As classes que existiam 
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geralmente não eram oficiais, surgiam muitas vezes fruto da iniciativa de padres em 

suas igrejas e capelas, ou de particulares que abriam turmas de ler e escrever, como se 

vê nos exemplos citados por Fernandes de dois professores de primeiras letras na cidade 

de Évora, ainda no século XV; essas escolas não tinham qualquer vinculação com um 

programa de difusão do alfabetismo em Portugal. A reforma pedagógica realizada no 

século XVI pelo rei D. João III trata unicamente dos níveis secundário e superior, 

focando principalmente a melhoria do Estudo Geral de Coimbra e a estruturação de 

colégios que provessem o ensino preparatório para o ingresso nessa Universidade 

(CARVALHO, 2001, p.212).   

Durante a Alta Idade Média, a Igreja exercia controle sobre todas as escolas na 

Europa, nas diversas espécies de escolas existentes: escolas monásticas, catedralícias, 

colegiadas da Igreja, das capelas, de canto etc (EBY, 1976, p.17). Em um balanço da 

situação pedagógica portuguesa ao final do século XIII, Carvalho (p.69-70) declara que 

o ensino nesse momento se realizava, além do Estudo Geral, em “dois famosos 

mosteiros e outros mais, várias escolas episcopais, provavelmente em todas as Sés do 

país, escolas paroquiais, colegiadas e nos conventos de franciscanos e dominicanos”. Já 

no século XV, além da Universidade, o ensino se dava ainda nas escolas dos mosteiros, 

nas sés catedrais e nas colegiadas. Entretanto, o autor adverte que as escolas episcopais 

iam em situação precária, e a ignorância do clero era ainda notória, sendo que muitos 

não sabiam ler, escrever e contar (CARVALHO, p.69-70; 155-117). Ainda ao final do 

século XV, algumas cidades em crescimento passaram a manter e controlar suas escolas 

– eram as chamadas „escolas burguesas‟, assim descritas por Eby: 

[As escolas burguesas] eram escolas de gramática latina ou escolas 

vernáculas, fundadas sob os auspícios da municipalidade. Na maioria das 

vezes, eram sustentadas em parte por doações arrecadadas pelas autoridades 

da cidade. Em alguns casos, eram gratuitas. Nas escolas da Alemanha e 

Inglaterra, geralmente era exigida uma contribuição pela instrução. [...] Nas 

escolas vernáculas eram ensinadas leitura e escrita e, como elas eram 

fundadas para artífices e pessoas do comércio, a Aritmética também era 

disciplina importante. O francês também era ensinado em muitas escolas 

pois era quase indispensável no comércio. (EBY, 1976, p.18-19). 

 

A respeito do ensino das primeiras letras no século XVI, João de Barros relatava, 

em seu Diálogo em louvor da nossa linguagem: “Hũa das cousas menos oulhada que á 

nestes reinos, é cõsintir, ẽ todalas nóbres uillas e cidádes, quálquer idióta, e nã aprouádo 

em costumes de bõ uiuer, poer escóla de insinár mininos” (BARROS, 1540, p.58). 
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Carvalho avalia que o rápido desenvolvimento econômico do século XVI deve ter 

forçado as escolas das primeiras letras a saírem das limitações das paredes das catedrais 

e dos mosteiros; nesse momento, “pessoas oportunistas” podem ter se aproveitado da 

situação para se tornarem mestres sem a “necessária competência”. Data também do 

século XVI a declaração da vereação da Câmara de Lisboa, a qual considerava “coisa 

muito necessária saberse dos mestres que ensinam meninos, de que qualidades são, de 

sua vida e costumes; porque houve informação que em alguns Reinos e Províncias 

começaram os hereges a semear a sua má doutrina em escolas de meninos, e que aos 

inquisidores aparece coisa necessária entender a cidade nisto.” (MAGALHÃES, 1996, 

p. 54). 

Há que se ter em mente, por outro lado, que o surgimento de escolas de 

primeiras letras fora dos muros dos mosteiros e igrejas não foi algo que teria ocorrido de 

forma simétrica no continente europeu ou dentro do território português – a criação 

dessas escolas foi fruto do desenvolvimento que apenas algumas cidades terão 

alcançado no século XVI. Assim, “é completamente errôneo crer que as escolas 

elementares eram praticamente universais no século XVI” (EBY, 1976). Na Alemanha, 

por exemplo, ao fim desse século, as escolas estavam em sua maior parte restritas às 

maiores cidades e vilas do país, enquanto que na maioria das aldeias e regiões 

campestres não havia nenhuma escola. Segundo esse autor, observam-se, nessas regiões, 

“numerosos relatórios das condições desesperadoras que geralmente predominavam nas 

paróquias menores, onde o dever de instrução era imposto ao sacristão da igreja” (EBY, 

1976, p. 124). Segundo Magalhães, na história da educação em Portugal, “o ensino da 

leitura e da escrita foi assumido por diversos intervenientes até se instituir um corpo 

profissional, mais directamente vocacionado e preparado para o efeito”, só em finais do 

século XVIII. Esse autor afirma que, de uma forma geral, quem praticava o ensino da 

leitura e da escrita eram os escreventes profissionais, tabeliães e outros, que exerciam a 

função de ensinar a sua arte, e os eclesiásticos, membros do clero regular e membros do 

clero secular, que ensinavam a leitura e a escrita tanto aos futuros clérigos, quanto aos 

seus familiares e paroquianos. Os párocos tinham a responsabilidade de preparar jovens 

que pudessem substituí-los futuramente, e os sacristães e os ordinandos se 

encarregavam de ensinar as crianças da paróquia a ler (MAGALHÃES, 1996, p.54).  

Com relação ao contraste, na aquisição do letramento, entre as vilas pequenas e 

campestres e as cidades em Portugal no Antigo Regime, Magalhães considera que 
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“viver na cidade, ser do sexo masculino e ser proprietário de bens e meios de produção 

próprios, bens de raiz, ou bens móveis em grande escala, corresponde normalmente a 

ser alfabetizado”; já fora das cidades, o acesso à leitura e à escrita seria bem mais 

seletivo (MAGALHÃES, 1996, p.56). A mesma situação se encontraria em outros 

países da Europa, onde a urbanização era ainda bastante incipiente, e o povo “tinha 

pouco incentivo para procurar instrução para seus filhos, pois a condição dos 

camponeses não era melhor do que a servidão”; faltavam prédios e fundos para a 

manutenção de escolas, e não havia professores sendo preparados para o ofício (EBY, p. 

124-125).  

A respeito do diferenciado acesso de homens e mulheres às práticas de 

letramento, fica bastante evidente o contraste existente nesse momento ao ser analisado 

o Regimento do Conselho Geral da Inquisição de Portugal, datado de 1552, documento 

que orienta todos os passos a serem dados pelo Tribunal no decorrer dos processos 

contra os indivíduos acusados. Nos casos em que o réu negava a acusação e permanecia 

em sua negativa, deveria receber um translado da sua acusação, para preparar a sua 

defesa; porém, se se tratasse de mulheres, a acusação não lhe seria dada por escrito; ela 

lhe seria lida diversas vezes, para que pudesse memorizá-la:  

 
Sendo o reo negatiuo permanecendo em sua negatiua depoys de lhe serem 

feitas as perguntas, e amoestaçõjs que comprir o promotor uirá com sua 

accusaçam e requerira que seja reçebida contra o reo que presente estará, 

e os inquisidores nesto seu requerimento amoestaram outra vez ao reo 

que confesse a uerdade porque lhe aproueitará mays dizella antes da acusa 

çam que depoys, e nam querendo confessar receberám a ditta accusaçam 

e lhe darám juramento em forma pera que diga a uerdade e satisfaça a cada 

artigo, E depoys lhe mandaram ler e intimar a acusaçam pello notairo, E 

permanecendo em sua negatiua lhe mandaram dar o traslado de sua accu= 

sacam, E sendo molher lhe será lida per algũas uezes pera lhe poder 

ficar na memoria e estar enformada e instructa da materia de sua accu 

sacam, E logo ahi mandaram ao preso que nomie auogado que o defẽda, 

E açeytada a causa pollo precurador (feita a solemnidade do direjto 

e reçebido juramento em forma presente o reo como se conteem no titolo 

do seu offiçio) o tal precurador pedirá que lhe leam a accusaçam, e lida, 

exhortará e aconselhará ao preso ue confesse a uerdae e nam diga o  

contrarjo della, nem confesse ho que nam tem feito,   E querendo o reo cõfes 

sar e riquerendo que o seu precurador estee presente nam pareçendo 

aos inquisidores ser inconuiniente ho admittiram ser presente á confi 

ssam, e em outra maneira nam [...] (REGIMENTO DO CONSELHO GERAL, 

1552, cap.38) 
 

 

Fica evidente, portanto, o contraste cultural entre homens leitores e mulheres que 

não eram apenas incapazes de escrever, mas também de ler. 



133 

 

Letramento em outros espaços 

  

 Para além do ensino da leitura e da escrita que se dava nos colégios dos jesuítas 

e nas demais classes ministradas pelos jesuítas e por religiosos de outras ordens, que 

aconteciam sobretudo nos aldeamentos indígenas, as práticas de letramento seguramente 

terão ocorrido em outros espaços, ainda que as informações nesse âmbito sejam tão 

esparsas, muitas vezes reduzindo-se a indícios de uma realidade muito maior ainda por 

se descortinar.  

 A história do ensino em Portugal deixa evidente como havia outras vias de 

acesso ao letramento que não eram os colégios secundários, nos quais se estudava a 

gramática latina e se pressupunha a aquisição prévia da leitura e da escrita em língua 

portuguesa. O mesmo teria ocorrido no Brasil. Poucos integrantes da elite colonial 

frequentavam os colégios existentes no primeiro século de colonização do Brasil. Por 

outro lado, veem-se muitos homens da elite a exercer cargos burocráticos nas principais 

vilas de cada capitania, e outros tantos a exercer atividades especializadas que 

requeriam provavelmente algum nível de letramento. Muitos são os homens capazes de 

assinar seu testemunho prestado perante o Tribunal da Inquisição, alocado nas 

Capitanias da Bahia, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. Assim como se afirmou para o 

caso português, a falta de dados concretos indica, provavelmente, que muito das práticas 

de ensino-aprendizagem da leitura e escrita terá ocorrido em âmbito privado. 

 A respeito do ensino das primeiras letras nos engenhos e fazendas, sabe-se que 

os capelães que ali residiam poderiam exercer, além de suas funções religiosas, também 

o papel de professor dos filhos do senhor. Antonil evidencia esse papel do capelão na 

seguinte passagem: 

O que se costuma dar ao capelão cada ano, pelo seu trabalho, quando tem as 

missas da semana livres, são quarenta ou cinqüenta mil réis; e com o que lhe 

dão os aplicados, vem fazer uma porção competente, bem ganhada, se 

guardar tudo o que acima está dito. E se houver de ensinar aos filhos do 

senhor do engenho, se lhe acrescentará o que for justo e correspondente 

ao trabalho. (ANTONIL, [1711] 1982, p.33, grifo nosso). 

 Freyre afirma que “até meados do século XIX, quando vieram as primeiras 

estradas de ferro, o costume nos engenhos foi fazerem os meninos estudos em casa, com 

o capelão ou com mestre particular”. Ainda acrescenta: 
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As casas-grandes tiveram quase sempre sala de aulas, e muitas uma cafua 

para o menino vadio que não soubesse lição. Muitas vezes aos meninos se 

reuniam crias e muleques, todos aprendendo juntos a ler e a escrever, a 

contar e a rezar. Noutros engenhos cresceram em igual ignorância meninos e 

muleques (FREYRE, 1989, p.412). 

 A afirmação de Freyre de que o costume seria os meninos aprenderem a ler e 

escrever nos próprios engenhos é reforçada pela informação que nos dão historiadores 

como Ferlini (1986) e Holanda (1990), que declaram que a morada habitual dos 

senhores de engenho e lavradores eram as residências rurais, enquanto suas casas 

localizadas nas vilas ficavam fechadas a maior parte do ano. 

 Um outro ponto do letramento no Brasil quinhentista é o da existência de 

„escolas particulares‟ de primeiras letras, das quais se encontram testemunhos nos livros 

da Primeira Visitação da Inquisição ao Brasil. Nos livros que registram os depoimentos 

realizados nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, tem-se a notícia de três 

mestres de meninos: Bento Teixeira, Fernão Rodrigues da Paz e Antônio de Brito. 

Trata-se de mestres leigos, não vinculados à Companhia de Jesus ou outra ordem 

religiosa. Os dois primeiros eram inclusive cristãos-novos, e Bento Teixeira, mestre de 

ensinar moços latim, ler e escrever e aritmética, a quem é atribuída a autoria da famosa 

Prosopopéia, chegou a ser preso pela Santa Inquisição, após ter sido citado em 

inúmeros depoimentos prestados ao Tribunal, por denunciantes que lhe tinham “ruim 

suspeita”, relacionando o comportamento do professor com hábitos judeus, como o 

hábito de não trabalhar aos sábados. Domingos Fernandes, estudante no Colégio da 

Companhia na Vila de Olinda, afirmou que havia cerca de seis ou sete anos que passou 

pela escola de Bento Teixeira, onde estudou por um ano, “no qual | en todos os 

Sabbados o djtto mestre não fazia escolla e mandaua | que nelles não fosse njmguem a 

escolla djzendo que não era sua uontade | ter escola aos Sabbados” (Quarto Livro das 

Denunciações, fol. 23r). Disse ainda que na mesma escola aprenderam também Diogo 

Vieira, filho de Miguel Gonçalves Vieira, Diogo Fernandes, sobrinho do Padre Bahia, 

Antônio Barbalho, filho de Antônio Barbalho, e “e outros mujtos mor[a]dores nesta 

ujlla” (fol. 23v). 

 Essas „escolas particulares‟ eram, na realidade, simples turmas de um único 

professor, provavelmente com um só grupo de alunos. Em alguns casos, tais mestres 

teriam trabalhado como professores particulares (como foi considerado por Freyre 

(p.412), referido anteriormente), atendendo à demanda de moços de um determinado 

engenho ou fazenda, e talvez arredores. Bento Teixeira, por exemplo, declarou residir 
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nas terras de João Pais, na Freguesia de Santo Antônio. Talvez a principal motivação 

para o surgimento dessas escolas fosse, inclusive, a grande distância que havia entre o 

Colégio da Companhia, na Vila de Olinda, e os engenhos e fazendas de determinadas 

regiões, como seria o caso das fazendas da Vila da Conceição, situada na Capitania de 

Itamaracá, onde Fernão Rodrigues trabalhava como „mestre de ensinar moços‟ (Quarto 

Livro das Denunciações, fol. 88v; fol 216v). 

 Outras formas de letramento que frequentemente se encontram presentes ao 

lado, ou à margem, do ensino escolarizado são aquelas que poderiam ser adquiridas 

através de determinados ofícios, com um aprendizado que se dava de forma prática, 

passado do profissional para seu aprendiz. Nos livros da Primeira Visitação do Tribunal 

da Inquisição ao Brasil, estão registrados depoimentos de alguns desses indivíduos, 

como o aprendiz de ferreiro Afonso Rodrigues, o aprendiz de oleiro Antônio Fernandes, 

o empregado de alfaiate Mateus Fernandes e o empregado de sapateiro Antônio João. 

Todos fazem parte do grupo sócio-ocupacional dos artesãos, que apresentaram, nos 

livros de denúncias e confissões das capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, um 

percentual de 76% de indivíduos capazes de assinar seu nome. (Quarto Livro das 

Denunciações, fol. 261 v, fol. 240v, fol. 187v, fol. 123v). Casimiro (2007) estabelece 

uma relação entre os aprendizes de oficiais mecânicos e os indivíduos 

“desclassificados”, geralmente mestiços, que viviam na Colônia: 

Ao lado do ensino formal, instituído pela Igreja e/ou pelo Estado, a Colônia 

comportava um número significativo de pessoas que não se enquadravam 

em nenhumas das categorias acima descritas, ou seja, indivíduos que eram 

“desclassificados”. Faziam parte de uma realidade composta de filhos de 

escravos domésticos, órfãos, crianças abandonadas, filhos ilegítimos 

(inclusive filhos de padres), mestiços, negros alforriados etc., para os quais 

havia formas de educação distantes do padrão vigente. Muitas dessas 

pessoas conseguiram trabalho como aprendizes de oficiais mecânicos 

instalados e no comércio e, no caso das mulheres, muitas aprendiam ofícios 

domésticos e engrossavam os exércitos de doceiras, lavadeiras e 

quitandeiras que perambulavam pelas cidades da Colônia. (CASIMIRO, 

2007, p. 87-88). 

É importante pontuar que, ainda que pudessem ter acesso ao aprendizado da 

leitura e da escrita, esses aprendizes de artesãos, assim como outros que se encontravam 

entre os indivíduos “desclassificados” descritos por Casimiro, adquiriam, quase sempre, 

níveis baixos de letramento – o que é possível afirmar ao se analisarem as assinaturas 

dos aprendizes de artesãos presentes nos livros do Tribunal da Inquisição, as quais são, 

com certa frequência, mal traçadas.  
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Mesmo entre os homens da elite colonial brasileira, é preciso ter em mente que a 

aquisição do letramento fora dos muros dos colégios jesuítas não seria, na maior parte 

dos casos, um aprendizado que ultrapassasse uma aquisição elementar do ler, escrever e 

contar. Como afirma Ribeiro (1995, p.28), nas famílias dos senhores de engenho, o 

primeiro filho seria o herdeiro; o segundo, o letrado; enquanto o terceiro deveria seguir 

a vida religiosa. Segundo Romanelli, a escola era frequentada apenas pelos filhos 

homens que não os primogênitos. Os primogênitos deveriam herdar a responsabilidade 

pelos negócios paternos e recebiam apenas uma “rudimentar educação escolar” e “a 

preparação para assumir a direção do clã, da família e dos negócios” (ROMANELLI, 

2002, p.33). 

O aprendizado da leitura e da escrita, para aqueles que não adquiriam um alto 

nível de letramento, teria, provavelmente, além de uma função devocional, que lhes 

permitisse, por exemplo, a leitura de catecismos, outras funções bastante práticas, como 

a de organização das finanças internas no espaço doméstico, nas lavouras e engenhos, 

ou ainda a de comunicação que se dava por meio de cartas, que circulavam tanto no 

interior da colônia, como entre o Brasil e Portugal. A respeito da grande importância 

que tem a colonização portuguesa para a intensificação da escrita epistolar, trata Santos 

(2006): 

A Expansão Portuguesa foi responsável pelo aumento de centros de produção 

de documentos, pelo desenvolvimento da quantidade e da qualidade dos que 

escreviam, bem como por uma nova natureza de escritos que gerou ou 

intensificou. 

Com efeito, as Descobertas provocaram uma documentação de natureza 

específica que, infelizmente, em grande parte, se perdeu. Citem-se, 

primeiramente, os atlas, os roteiros, os diários de bordo, as cartas de seguro, 

os livros de receita e despesa, e as cartas missivas, de que as de Pêro Vaz de 

Caminha e Mestre João, dando notícia do achamento do Brasil, são dois dos 

testemunhos mais emblemáticos deste gênero histórico. Gênero histórico que 

ganha grande expressão no vaivém de novas e mensagens que a tripulação 

dos navios expedia e recebia. Era o correio que se conhece bem para a 

Carreira da Índia em cujas armadas nunca faltava a figura do escrivão. 

Directamente ainda relacionadas com as Descobertas, e o intenso comércio 

interno e externo que provocaram, aluda-se às atividades financeiras (o 1º 

banco português surge em 1465) dependentes de um múltiplo e variado 

conjunto de documentos como cartas de câmbio, cartas de promessa de 

pagamentos, cartas de empréstimos de dinheiro, cartas de quitação, cartas de 

dívidas e muitas outras (SANTOS, 2006, p.29). 

Se cartas como as de Caminha e do Mestre João foram conservadas, pelo relevo 

histórico de seus redatores, do seu conteúdo e do seu destinatário, e ficaram bastante 

conhecidas, inúmeras outras, sobretudo aquelas escritas por “pessoas comuns”, para 

“pessoas comuns” terão caído, infelizmente, no esquecimento. 
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Um aspecto que merece ser abordado, por ser indiciário da existência de práticas 

de leitura no Brasil colonial, é o da existência de livros. Segundo Villalta (1999), 

durante o século XVI, na América Portuguesa, havia poucos livros nas residências 

coloniais:  

O número de proprietários de livros era extremamente pequeno e, ainda, 

cada um deles tinha uma quantia muito reduzida de volumes, em grande 

parte referentes à religião e, também, à literatura, destacando-se em cada um 

desses campos, respectivamente, o Flos Sanctorum e A Diana, obra luso-

castelhana de projeção europeia de autoria do poeta Jorge de Montemor. 

(VILLALTA, 1999, p.185-186). 

Apoiado em estudo de Alcântara Machado (1980, p. 103-104), Villalta explica 

que, em cerca de 450 inventários paulistas feitos entre 1578 e 1700, foram encontrados 

livros apenas em quinze, os quais somavam, ao todo, apenas 55 obras. Segundo Villalta, 

a modéstia das bibliotecas familiares e individuais do período contrasta com a realidade 

das bibliotecas dos colégios jesuíticos, das quais seria exemplo a biblioteca do colégio 

da Bahia, que, no século XVII, registrava a existência de 3.000 volumes. As 

informações referentes às bibliotecas nos séculos XVI e XVII sugerem que os livros 

então em circulação eram principalmente literários ou de cunho religioso e que os 

maiores acervos bibliográficos atendiam à rotina das atividades dos colégios jesuíticos. 

(VILLALTA, 1999, p.186-187). 

Araújo (1999), através de um levantamento, descrição e análise de livros e 

leituras no Brasil Colônia, traça um perfil das leituras brasileiras do século XVI ao XIX. 

O autor reitera a constatação de Villalta: “livros não havia muitos e mesmo os aqui 

apresentados eram livros de imediata destinação missionária. Livros de doutrina, de 

devoção mística e ascética, ou os clássicos expurgados de trechos em que a seleção 

censória evitou o acesso irrestrito...” (ARAÚJO, 1999, p. 37). O perfil do leitor dos 

primeiros séculos de Brasil colonial traçado por esse autor é o seguinte: 

Nossos primeiros leitores foram [...] europeus viciados em mecanismos de 

leitura comprometida. Fora deles e avançando pelos séculos seguintes, os 

filhos de colonos e os nativos cooptados, em suas leituras de colégio 

religioso, foram escalando a trilha livresca de cartilhas, livros de devoção, 

práticas dos sermonários e catecismos teológicos, muitas vezes utilizando 

volumes copiados de um original batido, caso dos clássicos, de leitura 

obrigatória para fins docentes do ensino do latim em sua acepção retórica. 

(ARAÚJO, 1999, p. 35). 

A respeito dos livros proibidos pelo Tribunal da Inquisição, Siqueira (1978, 

p.230) considera, em seu estudo das fontes inquisitoriais nos dois primeiros séculos de 
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colonização brasileira, que, nesse momento, a leitura ou a posse de livros proibidos 

pelos índices expurgatórios seria pouco expressiva, circulando por aqui a Diana de 

Jorge de Montemor, “condenada por não ter seu autor preparação doutrinária 

suficiente”, o Belial e uma Bíblia “em linguagem”, ou seja, a Bíblia em língua 

portuguesa.  

A leitura traduzida da Bíblia foi denunciada em Pernambuco pela mameluca Ana 

Lins, que contou, perante a Mesa do Tribunal, que Bento Teixeira lia a Bíblia para 

Violante Fernandes, traduzindo-a ao português:  

 

E Dixe [...] que auera cjnquo 

annos pouco mais, ou menos, que Bento tejxera cristão nouo 

mestre de escola de moços nesta ujlla djxe a ella denũcjãte 

en sua casa Jndo elle laa com sua molher felipa rapossa que 

violante fernãdez [...] molher de Antonio barbalho que 

ora he Ja defunta o mãodaua chamar çertos djas da semana 

pera lhe declarar a biblia de latim em lingoagem e que elle 

lha hia declarar mujtas vezes [...]   (Quarto Livro das Denunciações,  

fol. 31r-31v). 

 

A proibição, pelo Santo Ofício, da Bíblia traduzida para as línguas românicas é 

um indício significativo de como o conhecimento religioso deveria ser restringido a um 

grupo bastante seleto, formado principalmente por religiosos, que sabia ler em latim, 

enquanto a população como um todo deveria adquirir esse conhecimento através de seus 

intérpretes: os padres e os autores dos inúmeros catecismos e outras obras de religião. 

Dessa forma, buscava-se evitar as “ideias próprias” sobre Deus, a vida, a fé, a criação, 

como aquelas, que deram trabalho à Inquisição italiana, do moleiro Domenico 

Scandella, que comparou a criação dos anjos aos vermes que surgem do queijo em 

estado de putrefação. Nos interrogatórios junto ao Tribunal do Santo Ofício, Domenico 

fez referências a uma série de leituras que realizou ao longo da vida, algumas delas, de 

livros proibidos e, entre eles, uma Bíblia “em vulgar” (GINZBURG, [1976] 2006).  
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3.6 RELIGIÃO E O TRIBUNAL DA INQUISIÇÃO NO BRASIL  

 

Pecado e cristianismo na Colônia 

 

Os encargos de consciencia são muitos, os peccados que se commettem nelles não têm conto, 

quasi todos andam amancebados por causa das muitas occasiões; bem cheio de peccados vai 

esse doce... (CARDIM, [1583-1590] 1925, p.322) 

 

Os religiosos residentes no Brasil nos primeiros séculos de colonização muito se 

queixaram, em seus relatos, dos pecados aqui cometidos pelos cristãos. As uniões 

conjugais não abençoadas pela Igreja, as relações extraconjugais de senhores com suas 

escravas, o ócio e a murmuração, a manutenção de escravos sem se lhes proverem o 

batismo, o sacramento do casamento e a confissão, os maus-tratos aos escravos eram 

alguns dos pecados enumerados.  

Se a união de portugueses e índias foi, em muitos casos, solução para o 

problema da falta de mulheres no Brasil ao início da colonização, solução vista com 

bons olhos inclusive pelos jesuítas, a preocupação desses religiosos ia no sentido da 

“regularização” da sua situação, já que o pecado consistia em viver em uma união 

conjugal não sacramentada pela Igreja. Havia ainda os casos, muitos deles denunciados 

ao Tribunal da Inquisição, de colonos que deixaram suas mulheres em seu país de 

origem e aqui passaram a viver com outra mulher. Eram ainda frequentes os casos dos 

senhores que faziam de suas escravas suas amantes. Como afirma Freyre (p.442), daí 

resultou uma multidão de filhos ilegítimos: “mulatinhos criados muitas vezes com a 

prole legítima, dentro do liberal patriarcalismo das casas-grandes; outros à sombra dos 

engenhos de frades [...]”, dentre os quais estavam até mesmo filhos de padres e frades 

amancebados com índias e negras.  

Anchieta ([1554-1594] 1933, p.151) denunciava que as índias cristianizadas que 

recusavam se deitar com seus senhores eram espancadas: “sofrem as escravas que seus 

senhores as maltratem com bofetadas, punhaladas, açoutes por não consentirem no 

pecado”. E considerava, olhando com pessimismo as mazelas da sociedade escravista 

brasileira: “todos, assim homens como mulheres como aqui vêm se fazem senhores e 

reis por terem muitos escravos e fazendas de açúcar por onde reina o ócio e lascívia e o 

vício de murmuração geralmente” (ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.426). 
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A situação dos escravos nos engenhos e lavouras era também assunto que 

preocupava os missionários, sobretudo o fato de não serem batizados ou, se o eram, de 

não terem suas uniões sacramentadas em matrimônio pela Igreja, ou por não serem 

ensinados, nem confessados, como explicita Antonil, na seguinte passagem: 

Opõem-se alguns senhores aos casamentos de escravos e escravas, e não 

somente não fazem caso dos seus amancebamentos, mas quase claramente os 

consentem, e lhes dão princípio, dizendo: Tu, fulano, a seu tempo, casarás 

com fulana; e daí por diante os deixam conversar entre si  como seja fossem 

recebidos por marido e mulher; e dizem que os não casam porque temem que, 

enfadando-se do casamento, se matem logo com peçonha ou com feitiços, 

não faltando entre eles mestres insignes nesta arte. Outros, depois de estarem 

casados os escravos, os apartam de tal sorte, por anos, que ficam como se 

fossem solteiros, o que não podem fazer em consciência. Outros, são tão 

pouco cuidadosos do que pertence à salvação dos seus escravos, que os têm 

por muito tempo no canavial ou no engenho, sem batismo; e, dos batizados, 

muitos não sabem quem é o seu Criador, o que hão de crer, que lei hão de 

guardar, como se hão de encomendar a Deus, a que vão os cristãos à igreja, 

porque adoram a hóstia consagrada, que vão a dizer ao padre, quando 

ajoelham e lhe falam aos ouvidos, se têm alma, e se ela morre, e para onde 

vai, quando se aparta do corpo. [...] e por não considerarem a conta grande 

que de tudo isto hão de dar a Deus, pois, (como diz S. Paulo), sendo cristãos 

e descuidando-se dos seus escravos, se hão com eles pior do que se fossem 

infiéis. (ANTONIL, [1711] 1982, p.36-37) 

Como se depreende da passagem supracitada, as queixas dos missionários não 

diziam respeito a manter africanos escravizados, e, sim, a mantê-los „vivendo em 

pecado‟, sem serem batizados, catequizados, confessados, sem receberem a bênção da 

Igreja para o casamento. Eram também denunciados pelos religiosos os maus-tratos, 

sendo entendidos como maus-tratos apenas os „excessos‟ de castigos físicos aos 

escravos, e não qualquer tipo de punição dada. Dessa forma, Antonil considerava: 

“Castigar com ímpeto, com ânimo vingativo, por mão própria e com instrumentos 

terríveis e chegar talvez aos pobres com fogo ou lacre ardente, ou marcá-los na cara, 

não seria para se sofrer entre bárbaros, muito menos entre cristãos católicos” 

(ANTONIL, [1711] 1982, p.37-38). 

A escravização era, sim, alvo de crítica dos missionários, mas quando se tratava 

da escravização de índios, seara de grandes conflitos no período da colonização. Se a 

população indígena era vista pelos religiosos como „uma gente a ser salva‟ pelo trabalho 

da catequese, eles eram, para os colonos, uma mão de obra escrava em potencial. A 

metrópole e o governador geral ficaram no meio do conflito, quase sempre favorecendo 

os interesses dos colonos e, com eles, os interesses da economia açucareira. O padre 
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Anchieta, em uma das passagens em que expressa a sua tristeza diante da situação dos 

indígenas, relata:  

De seis anos a esta parte, sempre os Portugueses desceram gente para suas 

fazendas, quem trazia 2.000 almas, quem 3.000, outros mais, outros menos: 

veja-se de seis anos a esta parte o que isto podia somar, se chegam ou passam 

de 80.000 almas. Vão ver agora os engenhos e fazendas da Baía, achá-los-ão 

cheios de negros de Guiné, e mui poucos da terra e se perguntarem por tanta 

gente, dirão que morreu, donde se bem mostra o grande castigo de Deus dado 

por tantos insultos como são feitos, e se fazem a estes índios [...] 

(ANCHIETA, [1554-1594] 1933, p.377-378). 

 Enquanto os jesuítas trabalhavam na catequese dos índios e visitavam, sempre 

que podiam, os engenhos para batizar os escravos, preocupando-se com „salvar suas 

almas‟, indignando-se com a forma desumana com que os cristãos brancos tratavam 

escravos negros e, sobretudo, os índios, a metrópole atuava em outro sentido, através do 

Tribunal da Inquisição, com seus olhos voltados para o combate à heresia e à apostasia, 

culpas consideradas mais perigosas para o Estado português.  

 

O Tribunal da Inquisição no Brasil  

 

Passadas as primeiras gerações, os descendentes dos judeus batizados, os cristãos-novos, 

continuavam sendo o centro das acusações anti-semitas. Os cristãos-novos não 

envelheciam nunca. (NOVINSKY, 2006) 

 

 O Brasil tinha, desde 1551, uma diocese própria, residindo o bispo na cidade de 

Salvador, sede do Bispado, estando submetido ao arcebispado de Lisboa. O bispo ouvia 

denúncias e agia contra elas, instaurava processos, julgava e punia de acordo com cada 

caso: 

O Prelado agia. Mandava tirar sumários de testemunhas, correr autos. 

Eventualmente, prendia o culpado e mandava-o para Lisboa. Outras 

vezes, sentenciava e degredava, como fez com Baltazar Martins Florença, 

que por bigamia foi sentenciado e degredado do Brasil [...]. O cristão-

novo Pero Teixeira [...] foi preso por ordem de D. Antonio Barreiros, pela 

leviandade com que comentara a expedição de certa Bula. Pagara multa 

de 4 cruzados, que reverteram como esmola à Confraria do Santíssimo. 

[...] Porque publicamente fazia juramentos pouco respeitosos a N. 

Senhora, Bento Teixeira teve instaurados contra si processos da justiça 

eclesiástica e da civil (SIQUEIRA, 1978, p.149-150). 
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 Assessoravam o bispo em seus procedimentos o vigário-geral, o ouvidor 

eclesiástico e o clero em geral. O vigário-geral inclusive lhe servia de notário em suas 

diligências eclesiásticas. O vigário-geral e o ouvidor eclesiástico realizavam visitações e  

ouviam denúncias, em nome do Bispo. Como afirma Siqueira, o Bispo do Brasil 

acumulou, de certa maneira, trabalhos na administração civil, eclesiástica e inquisitorial, 

“triplicidade de funções a evidenciar a rarefação de elementos de escol para os serviços 

do Ultramar" (SIQUEIRA, p.152-156). 

 Na metrópole, atuava, ligado à Igreja Romana e também ao rei de Portugal, o 

representante máximo da hierarquia administrativa da Inquisição portuguesa: o 

Inquisidor-Geral, assessorado pelo Conselho Geral. Funcionavam, como órgãos 

subalternos da Inquisição, presos diretamente ao Inquisidor Geral e seu Conselho, os 

Tribunais. Desde 1536, funcionavam em Portugal os Tribunais de Lisboa, Évora, 

Coimbra, Porto, Lamego e Tomar. A partir de 1547, três foram extintos, sendo mantidos 

apenas os Tribunais de Évora, Lisboa e Coimbra, tendo cada um deles jurisdição sobre 

uma área do território português e seus domínios. Em 1560, foi criado ainda o Tribunal 

de Goa, que tinha jurisdição sobre os domínios portugueses da Ásia e da costa oriental 

da África. Siqueira considera que, entre eles, a peça mais importante da máquina 

inquisitorial portuguesa foi o Tribunal de Lisboa, “liana de mil ramificações”, que 

estendeu sua área de atuação primeiro às províncias da Extremadura e parte da Beira, 

depois a todas as conquistas da África até o Cabo da Boa Esperança, em seguida à ilha 

de Madeira, a todas as outras Ilhas portuguesas, e finalmente ao Brasil (SIQUEIRA, 

p.115-116; p.125). 

 A Mesa dos Tribunais funcionava, em sua sede, de maneira contínua, abrindo 

suas portas diariamente, com exceção apenas dos domingos e dias de guarda, em 

período matutino e vespertino. Funcionava ainda uma justiça itinerante, levada 

periodicamente por visitadores nomeados, por determinação do Conselho Geral do 

Santo Ofício, através de inspeções aos diversos pontos do território sob a jurisdição de 

cada tribunal. Essa justiça itinerante veio ao Brasil em 1591, 1618 e 1627, em visitas ao 

Nordeste, em 1605 e 1627, ao Sul, e, em 1763, ao Pará. Segundo Siqueira, outras 

visitações podem ter ocorrido durante a época colonial, e Comissários da Inquisição 

aqui residentes devem ter sido encarregados de inquirir determinadas áreas, como 

ocorreu com o jesuíta Francisco Carneiro, provincial da Companhia, que atuou na 

Bahia, em 1645 (SIQUEIRA, p. 122, p. 189). 
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Como relata Anita Novinzky, a perseguição aos cristãos-novos, como passaram 

a ser chamados os descendentes de judeus convertidos ao catolicismo, estimulou a 

criação da Inquisição portuguesa, que atuou amplamente contra os suspeitos de 

judaísmo tanto na metrópole, como no Brasil: 

Sabe-se que após a conversão forçada dos judeus de Portugal ao Catolicismo, 

em 1497, os então denominados cristãos-novos eram sempre suspeitos de 

manter sua crença na Lei de Moisés e praticar secretamente o Judaísmo. Os 

descendentes dos convertidos sofreram restrições em seus direitos 

econômicos, políticos e sociais. Eram considerados “impuros de sangue”, o 

que justificava, aos olhos dos portugueses cristãos velhos, as acusações e as 

penas que lhes foram impostas. Para os cristãos- novos foi instituído um 

Tribunal específico, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, com o objetivo 

de vigiar e punir a prática da religião e as tradições judaicas. Os cristãos-

novos foram alvo de um ódio sem precedentes na história, até então. A 

esperança de que poderiam viver no Brasil com mais liberdade, longe do 

Tribunal da Inquisição, levou os cristãos-novos a imigrar em massa. [...] Mas 

a Inquisição também estendeu suas atividades para o Novo Mundo. 

(NOVINSKY, 2011, p.145-146) 

A primeira visitação realizada pela Inquisição ao Brasil aconteceu no final do 

século XVI, prolongando-se de 1591 a 1595, e contemplou as Capitanias da Bahia, de 

Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. A texto da Comissão escrita pelo Inquisidor Geral 

determinava que o visitador deveria inspecionar o Bispado do Cabo Verde, o Bispado 

de São Tomé e o Bispado do Brasil, com todas as suas cidades e vilas, mas uma carta do 

Conselho Geral enviada ao visitador em abril de 1593 mudava a determinação inicial e 

mandava que ele concluísse mais brevemente a visitação ao Brasil e daqui partisse 

direto para Portugal: “vos mando que vades visitar logo a Capitania de Pernambuco a 

qual visitareis mais breve que for possivel e acabada vos embarcareis para este Reyno 

sem irdes visitar S. Tomé e Cabo Verde como levastes por instrução” (“Carta do 

Conselho ao Visitador”, 01/04/1593 apud SIQUEIRA, p.197-198). 

O  visitador mandado pelo Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendoça, chegou à 

Bahia em junho de 1591, aí residindo por dois anos, e partiu então para a Capitania de 

Pernambuco, onde chegou em setembro de 1593. No final de 1594, mudou-se para a 

Capitania de Itamaracá e, em janeiro de 1595, passou à Capitania da Paraíba, de onde 

retornou a Pernambuco e daí a Portugal. 

 Nas quatro Capitanias em que residiu, o visitador mandou fixar, nas portas das 

principais igrejas existentes, um Édito de Fé, que determinava que todos denunciassem 

e manifestassem tudo o que soubessem “de uista e de ouujda que qualquer pessoa tenha 

fejto, djtto, e cometido cõtra nossa santa fee catholica, e cõtra o que tem cree, e Insina a 
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santa Madre Igreja de Roma” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 7v-8r). Era ainda 

publicado um Édito da Graça, que concedia um período em que os indivíduos poderiam 

confessar suas culpas, demonstrando arrependimento, e não recebendo punição por elas.  

Nos Éditos de Fé, estavam listados todos os casos passíveis de punição pela 

Igreja Romana. Encabeçava a relação das culpas o judaísmo, sendo minuciosamente 

descritos os costumes judeus. Em seguida, eram citados o maometismo, o luteranismo, e 

então algumas ideias heréticas a respeito da eucaristia, do paraíso, inferno e purgatório, 

da confissão aos sacerdotes, da salvação da alma, do livre arbítrio etc., e algumas 

práticas que feriam os princípios da Igreja, como a bigamia, o casamento após voto de 

castidade, a onzena, a fornicação, as blasfêmias, não jejuar nos dias de jejum 

determinados. Eram citados ainda a feitiçaria, a Astrologia, a leitura e posse de livros 

proibidos pelo Tribunal da Inquisição, o falso testemunho perante a Mesa do Tribunal, 

e, por fim, atos “ilícitos e desonestos” praticados por confessores no ato da confissão 

sacramental e a sodomia. 

Aqui serão exemplificadas as culpas que expunham esses documentos do Santo 

Ofício, com fragmentos transcritos de um Edital da Inquisição da Jurisdição do Tribunal 

de Lisboa, publicado em fevereiro de 1659: 

[...] sob pena de excomunhão mayor, ipso facto incurrenda, cuja absoluição a 

nos reseruamos, que [...] venhão denunciar, & manifestar ante nòs o que 

souberem doas casos abaixo declarados. [...] 

Que algũa pessoa depois de baptizada, tenha, ou haja tido crença na ley de 

Moyses, depois do vltimo perdão geral, que se publicou em cinco dias do 

mez de Janeiro de 1605. não reconhecendo a christo Iesv nosso Redemptor 

por verdadeiro Deos & Messias prometido aos Patriarchas, & profetizado 

pelos Profetas, fazendo os ritus, & ceremonias Iudaicas, a saber, não 

trabalhando nos Sabados, mas antes vestindose nelles de festa, começando a 

guardar à sesta feira á tarde; abstendose sempre de comer carne de porco, 

lebre, coelho, & peyxe sem escama, & as mais cousas prohibidas na ley 

velha, jejuando o jejum do dia grande, que vem no mez de Setembro, com os 

mais que os Iudeos costumão jejuar, solenizando suas Pascoas, rezando 

orações Iudaicas, banhando seus defuntos; & amortalhãdoos com camisa 

comprida de pano nouo, & pondolhes encima hũa mortalha dobrada, & 

calçandolhes calções de linho, & enterrandoos em terra virgem, & 

[cort]ando-lhes as vnhas, & guardandoas, & comẽdo em mesas baixas, & 

pondose detras da porta por do, ou fazendo outro algum acto, que pareça ser 

em obser[va]ncia da dita ley de Moyses. 

Que algũ Christão depois de baptizado, siga, ou haja seguindo, em algum 

tempo a maldita seita de Mafamede, obseruando algũ dos preceitos do seu 

Alcorão. 

Que tenha, ou haja tido por boa a seita de Lutero, & Caluino, ou de outro 

algũ heresiarcha dos antigos, & modernos, condenados pela sancta Sè 

Apostolica.  

Negando, ou duidando, estar real, & verdadeiramente o corpo de Nosso 

Senhor Iesv Christo no Sanctissimo Sacramento da Eucharistia, & deuer ser 

venerado com a mesma adoração que he deuida a Deos. 
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Negando, ou duvidando haver Paraiso pera os bõs, & inferno pera os maos, & 

Purgatorio em que as almas que neste mundo não satisfazem inteiramente su- 

as culpas, são purgadas primeiro que vão gozar da bemauenturança. 

Negando, ou duvidando, que os suffragios da Igreja, como são missas, & 

esmolas, aproueitão as almas dos defunctos que estão no fogo do Purgatorio. 

Negando, ou duvindando serem as pessoas obrigadas por preceito diuino, a 

confessarem seus peccados aos Sacerdotes, affirmando que basta 

confessarense a Deos sòmente. 

Sentindo mal, ou duvidando de algũ dos artigos de nossa sancta Fé. 

Negando, ou sentido mal dos Sacramentos da sancta Madre Igreja assi como 

da Ordem, & do Matrimonio, celebrando, ou confessando sacramentalmente 

sẽ ter Ordens de Missa, ou casandose publicamente em face de Igreja depois 

de ter feito voto solemne de castidade, ou tomando Ordens sacras, ou casando 

segunda vez, sendo viuo o primeiro marido, ou molher. 

Dizendo, ou affirmando, que o homem nam tem liberdade para liuremente 

obrar, ou deixar de obrar bem, ou mal. 

Dizendo, que a Fè sem obras, basta para a saluação d‟alma, & que nenhũ 

Chistão baptizado, & que tenha Fè, pode ser condenado. 

Dizendo, & affirmando, que nam ha mais que nacer, & morrer. 

Negando, hauerem de ser venerados os Sanctos, & tomados por nossos 

intercessores diante de Deos. 

Negando a veneraçam, & reuerencia ás Reliquias, & Imagens dos Sanctos. 

Sentindo mal dos votos, Religioens, & ceremonias apporuadas pela santa 

Madre Igreja. 

Negando, ao Summo Pontifice, superioridade aos ouros Bispos, & a 

faculdade de conceder Indulgencias, & a ellas effic[ẽ]cia de aproueitarem as 

almas. 

Negando a obrigaçam dos jejuns, hos tempos ordenados pela Igreja. 

Affirmando, nam serem peccados mortaes, a onzena, ou fornicaçam simples. 

Sentindo mal da pureza da Virgem sanctissima Nosssa Senhora, nam crendo 

que foi Virgem antes do parto, no parto, & depois do parto. 

Se sabem, ou ouviram, que algũa pessoa faça feitiçarias, vzando mal a este 

fim de cousas sagradas, tendo pacto tacito, ou expresso com o diabo, 

inuocandoo, ou venerandoo. 

Se sabem, ou ouvirão, que algũa pessoa exercite a Astrologia Iudiciaria, lea, 

ou tenha liuros della, ou de qualquer outra arte de adeuinhar. 

Se sabem, ou ouvirão, que alguma pessoa, tenha, ou lea liuros prohibidos, 

ainda com pretexto de licenças que para isso hajam alcançado da sancta Sè 

Apostolica [...]. 

Se sabem, ou ouvirão, que algum Confessor secular, ou regular, de qualquer 

dignidade, ordem, condiçam, & preeminencia que seja haja comettido, 

solicitado, ou de qualquer maneira prouocado para sy, ou para outrem a actos 

illicitos, & deshonestos, assi homens, como molheres no acto da confissão 

sacramental, antes, ou depois delle immediatamente, ou com occasião, ou 

pretexto de ouuir de confissão, ainda que a ditta confissão se nam siga, ou 

fóra da confissão no confesionario, ou lugar deputado para ouuir de 

confissão, ou outro qualquer escolhido para este effeito, fingindo que ouuem 

de confissão. 

Se sabem, ou ouuirão, que algũa pessoa penitenciada pelo Sancto Officio, por 

culpas que nelle haja confessado, dissesse depois, que confessara falsamente 

o que nam hauia cometido, ou descobrisse o segredo que passara na 

Inquisição, ou detrahisse, & sentisse mal do procedimento, & recto ministerio 

do Sancto Officio. 

[...] 

Enffi denunciaràm se sabem de algũa pessoa, ou pessoas, que tiuerem 

cõmetido o nefando, & abominauel peccado de sodomia. 

[...] (EDITAL DA INQUISIÇÃO DA JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE 

LISBOA, 1659, ANTT, Armário Jesuítico, mç. 29, n.º 12). 
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No Edital, a prioridade e importância que é dada à „fé na lei de Moisés‟, como é 

designada a religião judaica, corrobora a ideia de que o alvo principal da Inquisição 

portuguesa eram os cristãos-novos, suspeitos da prática do judaísmo. Siqueira analisa 

que a Inquisição não fazia uma perseguição simplista por usos, costumes, liturgias 

recessivas nos cristãos-novos: “Quando os interrogatórios apuravam essas ocorrências, 

estavam a evidência alinhando sintomas para o diagnóstico do que lhes parecia a doença 

interior a ser combatida, curada ou eliminada para prevenir focos de infecção dos 

espíritos ainda indenes. [...] o que importava era que a crença não fosse judaica, que a 

consciência fosse cristã” (SIQUEIRA, 1978, p.201-202). 

A autora compara a visitação a uma “patrulha de vigilância”, que “oferecia 

misericórdia aos confitentes, e, ao mesmo tempo, sob ameaça, incitava os denunciantes. 

Um levantamento geral do momento dos espíritos. Uma operação de coleta de material 

para alimentação da máquina da justiça do Santo Ofício” (SIQUEIRA, 1978, p.183). 

Siqueira distingue os pecados, enquanto culpas da esfera dos confessionários, de 

heresias e apostasias, devendo essas ser confessadas perante o Santo Ofício, pois seriam 

uma ameaça à “integridade religiosa da sociedade”, afetando, portanto, a comunidade. 

Eram consideradas heresias “todas as doutrinas diretamente opostas às verdades 

reveladas por Deus e propostas como tais pela Igreja”, e apostasias, os atos que 

representassem a “renegação total da fé” (SIQUEIRA, 1978, p.204). 

Eram aplicados pelo Santo Ofício castigos morais, corporais e/ou espirituais, 

sendo que as penitências espirituais faziam sempre parte das sentenças. As penas físicas 

variavam entre açoites, degredo, galés, cárcere ou mesmo a morte. Entre as penas 

pecuniárias, estavam as contribuições para o Santo Ofício e o confisco de bens. Anita 

Novinsky avalia que os crimes de comportamento (crimes sexuais, blasfêmias) eram 

punidos no Brasil e as sentenças eram mais leves, enquanto todos os réus acusados de 

„crime contra a fé‟ (judaísmo, luteranismo) eram levados para Portugal. Entre os 

acusados pelo Tribunal no Brasil, apenas os cristãos-novos tiveram pena de morte 

(NOVINSKY, 2011). Dos processos instaurados durante a primeira e a segunda 

visitação, foram 17 os indivíduos acusados de judaísmo. Desses, 15 foram mandados 

para o Tribunal de Lisboa, juntamente com seus processos, por esses conterem heresia 

configurada ou forte presunção dela (SIQUEIRA, 1978). 
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Durante a primeira e a segunda visitações, realizadas ao Brasil nos séculos XVI 

e XVII, compareceram, perante a Mesa do Tribunal, 542 denunciantes e 218 

confitentes, sendo instaurados, a partir daí, 216 processos. O Tribunal de Lisboa, entre 

1540 e 1625,  reconciliou 2009 pessoas e matou outras 139 (SIQUEIRA, 1978). 
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4 UMA ANÁLISE DO ALFABETISMO NAS CAPITANIAS DE PERNAMBUCO, 

ITAMARACÁ E PARAÍBA  
 
 
 

A presente seção se detém em uma análise de níveis de alfabetismo nas 

Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, a partir das assinaturas recolhidas no 

Quarto Livro das Denunciações
47

 (1593-1595), no Terceiro Livro das Confissões
48

 

(1594-1495), e na segunda parte do Terceiro Livro das Denunciações
49

 (1594-1595), 

livros escritos nas capitanias referidas, que fazem parte do conjunto de nove livros 

produzidos pelo Tribunal do Santo Ofício na primeira visita ao Brasil, realizada ao final 

do século XVI. Os percentuais de assinantes e não assinantes presentes nos livros são 

apresentados e cruzados com diversas outras variáveis, como sexo, faixa etária, local de 

proveniência, etnia, condição religiosa, estrato sócio-ocupacional. Em seguida, são 

feitas algumas considerações sobre os resultados obtidos, a representatividade da 

amostra e o modo como os dados encontrados podem ser avaliados em um estudo 

comparativo do alfabetismo, tendo-se em vista os níveis de alfabetismo ocidental 

apresentados em outros estudos, comentados na seção 2. É realizada ainda uma análise 

da morfologia das assinaturas e dos sinais não alfabéticos deixados pelas testemunhas 

nos livros.   

 

 

4.1 O ÉDITO DE FÉ E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NAS CAPITANIAS DE 

PERNAMBUCO, ITAMARACÁ E PARAÍBA 

 

Em setembro de 1593, durante a primeira visitação do Tribunal da Inquisição 

Portuguesa ao Brasil, o visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, partiu 

da Bahia para a Capitania de Pernambuco, e, de lá, para as Capitanias de Itamaracá e da 

Paraíba. O visitador estava acompanhado pelo notário do Santo Ofício para esta 

visitação ao Brasil, Manuel Francisco, que tinha como missão registrar tudo o que se 

                                                 
47

O título presente no fólio 1 do livro é: “Qvarto livro das denvtiacões da primeira visitacão do sãcto 

officio da inqvisicam do brazil, a qual fez o Licenciado Heitor furtado de mendoça, por speçial 

Commissam de Sua Alteza”. Aqui será sempre referido como Quarto Livro das Denunciações. 

48
 O título completo é “Terceiro livro das reconciliacões e Confissões da Primeira Visitacão do Sãcto 

Officio da Inqsicão do Brazil a qual fez o Licenciado Heitor furtado de mendoca por special Commissão 

de Sua Alteza”, aqui sempre referido como Terceiro Livro das Confissões.  
49

 Trata-se do “Terceiro Liuro das Denuntiaçõis da Primeira Visitação do Sancto Officio da Inquisição, 

das Partes do Brazil: feita pello Licenciado Heitor furtado de mendoça, por sspecial Commissão do 

Cardeal ALBERTO Inqsidor Mór, etc.”, aqui sempre referido como Terceiro Livro das Denunciações. Os 

dados coletados do referido livro são referentes apenas à parte escrita nas Capitanias de Pernambuco, 

Itamaracá e Paraíba, de 1594 a 1595, já que a primeira parte é referente à Bahia. 
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passava nos depoimentos de pessoas residentes ou estantes nas referidas capitanias, 

perante a mesa do Tribunal. Após ter sido registrada em livro a denúncia ou a confissão 

feita, o notário solicitava à testemunha que assinasse o depoimento transcrito, como 

forma de confirmar e validar o registro. Nem todos, porém, seriam capazes de deixar 

sua assinatura, já que nem todos os que depunham sabiam assinar. Alguns punham, no 

lugar do nome, uma cruz. Outros, nem mesmo isso faziam; pediam ao notário para que 

por eles assinasse, declarando não saber assinar.  

Impulsionados pela obrigação de cumprir o édito de fé publicado, se 

apresentaram à Mesa do Tribunal da Inquisição sediada nas Capitanias de Pernambuco, 

Itamaracá e Paraíba, 348 indivíduos, para denunciar crimes contra a fé católica ou 

confessar as próprias culpas, aproveitando o tempo da graça, no qual todos os pecados 

confessados seriam perdoados. Às casas da morada do senhor visitador, compareceram 

pessoas de diversos estratos da população: homens, mulheres, brancos, mamelucos, 

mulatos, índios, negros, senhores de engenho, lavradores, artesãos, mercadores, padres, 

feitores, escravos, soldados, criados, cristãos-novos, cristãos-velhos, portugueses, 

brasileiros, africanos...  

Os diferentes estratos da população que iam depor possuíam certamente 

diferentes graus de letramento, de acesso às práticas de leitura e de escrita. No início de 

cada depoimento, eram registrados diversos dados pessoais (como naturalidade, idade, 

filiação, ocupação/profissão, local de residência), a partir dos quais se pode traçar o 

perfil social dos depoentes. Alguma informação sobre o nível de alfabetismo dos 

indivíduos é possível ser depreendida no momento final do depoimento, quando se fazia 

necessária a assinatura do documento. Nesse momento, aqueles que tinham pouco ou 

nenhum acesso à prática da escrita não assinavam seu depoimento, ou faziam, em lugar 

da assinatura, uma cruz ou outro sinal não alfabético. Os que tinham mais acesso às 

práticas de escrita demonstravam, através do traçado de sua assinatura, níveis 

diferenciados de execução gráfica, alguns registrando seu nome em um traçado seguro, 

com letras bem desenhadas e bastante ornadas, outros revelando grande dificuldade para 

desenhar as letras do primeiro nome, as quais se apresentavam tremidas, em módulo 

grande, sem ligações entre si. 
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4.2 METODOLOGIA DE RECOLHA DOS DADOS  

 

As informações sobre o perfil social dos depoentes e suas assinaturas, 

extraídas do início e do final de cada depoimento, foram recolhidas e catalogadas em 

fichas onde está apresentado cada um dos denunciantes/confitentes, com seus dados e a 

imagem facsimilar da sua assinatura (ou a ausência da assinatura), como é possível ver 

nos exemplos a seguir: 

 

 

Ficha 01: Ficha de Domingos Martins Santos (testemunha nº38) 

NÚMERO: 38 LOCALIZAÇÃO NO MANUSCRITO: fol. 40r 

NOME: Domingos Martins Santos  
 
CONDIÇÃO RELIGIOSA: Cristão-velho 
 
NATURALIDADE: Fazendo Algarve (Portugal)  
 
COR/ETNIA: Branco (por inferência) 
 
OCUPAÇÃO/PROFISSÃO: Pescador 
 
IDADE: 39 anos, pouco mais ou menos 
 
ESTADO CIVIL: Casado com Beatriz da Costa, cristã-velha 
 
 
FILIAÇÃO 

PAI: João Dias Santos (mareante) 
 
MÃE: Leonor Dias 
 

RESIDÊNCIA: Vila de Olinda, Rio de Jaguaribe, Freguesia da Matriz  
 
ASSINANTE: SIM 
 
ASSINATURA:  
 
 
 
 
 
 
 
NÍVEL DE EXECUÇÃO GRÁFICA DA ASSINATURA: MÉDIO/ALTO 
 
OBSERVAÇÕES: 
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Ficha 02: Ficha de Francisco Gonçalves (testemunha nº52) 

NÚMERO: 52 LOCALIZAÇÃO NO MANUSCRITO: fol. 50v 

NOME: Francisco Gonçalves 
 
CONDIÇÃO RELIGIOSA: Cristão-velho 
 
NATURALIDADE: Arrifana de Sousa (Portugal) 
 
COR/ETNIA: Branco (por inferência) 
 
OCUPAÇÃO/PROFISSÃO: Grumete da Nau de que é mestre Manuel Fernandes 
 
IDADE: 17 anos, pouco mais ou menos 
 
ESTADO CIVIL: Solteiro 
 
 
 
FILIAÇÃO 

PAI: Francisco Pires 
 
MÃE: Catarina Gonçalves 
 

RESIDÊNCIA: Vila de Olinda, Rua de João Afonso, vizinho de Lesa, “que aquj esta pera partir pera o 
Rejno”.  
 
ASSINANTE: NÃO 
 
SINAL:  
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
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Ficha 03: Ficha de Maria de Heredo (testemunha nº17) 

NÚMERO: 17 LOCALIZAÇÃO NO MANUSCRITO: fol. 20v 

NOME: Maria de Heredo (marja de heredo) 
 
CONDIÇÃO RELIGIOSA: Cristã-velha, que da parte de sua mãe tem raça de cristã-nova, porque sua mãe 
era filha de cristão-novo e de cristã-velha 
 
NATURALIDADE: Capitania de Pernambuco 
 
COR/ETNIA: Mameluca de segunda geração (por inferência) 
 
OCUPAÇÃO/PROFISSÃO:  
 
IDADE: 21 anos 
 
ESTADO CIVIL: Casada com Mateus de Freitas d´Azevedo, Alcaide-mor  da Capitania de Pernambuco  
 
 
 
FILIAÇÃO 

PAI: João Queixada (português, cristão-velho, mameluco, filho de homem branco e de 
brasila) 
 
MÃE: Leonor Reimoa (meio cristã-nova, filha de pai cristão-velho e de mãe cristã-nova) 
 

RESIDÊNCIA: Vila de Olinda, Freguesia da Matriz 
 
ASSINANTE: SIM 
 
ASSINATURA:  
 
 
 
 
 
 
 
NÍVEL DE EXECUÇÃO GRÁFICA DA ASSINATURA: BAIXO 
 
OBSERVAÇÕES: Ao final do testemunho, o notário escreveu: “e asignou cõ o senhor ujsitador aquj 
Manoel francisco notario do santo officjo nesta ujsitação o escreuj e tambem asignej por ella a seu rogo” 
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Ficha 04: Ficha de Joana Fernandes (testemunha nº13) 

NÚMERO: 13 LOCALIZAÇÃO NO MANUSCRITO: fol. 17v 

NOME: Joana Fernandes (Joana fernãdez) 
 
CONDIÇÃO RELIGIOSA: Cristã-velha  
 
NATURALIDADE: África 
 
COR/ETNIA: Não identificada  
 
OCUPAÇÃO/PROFISSÃO:  
 
IDADE: 50 anos, pouco mais ou menos 
 
ESTADO CIVIL: Casada com Álvaro Gonçalves Veludo (lavrador) 
 
 
 
FILIAÇÃO 

PAI: Antônio Mendes (africano) 
 
MÃE: Inês Fernandes (africana) 
 

RESIDÊNCIA: Vila de Olinda, abaixo da Matriz 
 
ASSINANTE: NÃO 
 
OBSERVAÇÕES: Ao final do testemunho, o notário escreveu: “e por não saber asignar eu notario a seu 
rogo asignej por ell[a] cõ o senhor ujsitador” 
 

 

 

a) Numeração  

 A numeração das fichas seguiu a ordem dos depoimentos tal como estão 

registrados nos livros, obedecendo-se à cronologia dos depoimentos
50

. Alguns 

indivíduos se apresentaram para depor duas vezes, ou até mais do que duas vezes; 

nesses casos, foi feita uma única ficha para o depoente, onde foram reproduzidas todas 

as assinaturas dos momentos em que ele se apresentou ao Tribunal. 

 

b) Localização no manuscrito 

 Aqui se indicou o fólio em que se iniciou o depoimento. Nas fichas das 

testemunhas do Quarto Livro das Denunciações, foi usada a mesma indicação da edição 

semidiplomática realizada. Nas fichas das testemunhas dos demais livros, que não 

                                                 
50

 Da mesma forma como se deu com a ordenação das fichas das testemunhas, que obedeceu a ordem de 

registro dos seus depoimentos nos livros da Inquisição, as tabelas aqui apresentadas também trazem a 

lista das testemunhas seguindo sempre a ordem em que essas aparecem nos referidos livros. 
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foram editados, fez-se uso da numeração já existente no manuscrito, posta pelo visitador 

no cabeçalho dos fólios, acrescentando-se a informação recto (r) ou verso (v). 

 

c) Nome 

 O registro dos nomes dos depoentes foi feito uniformizando-se sua grafia, de 

acordo com a ortografia atual
51

. Ao lado dessa grafia, entre parênteses, foi posta a forma 

presente no manuscrito, como foi escrita pelo notário do Santo Ofício, apenas 

desenvolvendo-se as abreviaturas. 

 

d) Condição religiosa 

 No campo „condição religiosa‟, foi registrada a informação de ser o depoente 

cristão-velho, cristão-novo, em parte cristão-novo ou cristianizado. Eram considerados 

cristãos-novos os judeus convertidos ao cristianismo e seus filhos, enquanto os cristãos-

velhos seriam os católicos que não possuíam qualquer ascendente judeu. Havia aqueles 

que eram em parte cristãos-novos, os quais possuíam alguma ascendência judaica: 

apenas o pai ou a mãe era judeu, ou pai ou mãe tinha algum ascendente judeu.  Eles 

poderiam se declarar de diversas formas: meio cristão-novo, em parte cristão-novo, 

cristão-velho que, da parte do pai (ou da mãe), tem raça de cristão-novo, cristão-novo 

pela parte de seu pai (ou de sua mãe), cristão-novo que tem alguma raça de cristão-

velho. Havia ainda, entre os que iam depor, aqueles que não eram cristãos-novos nem 

velhos: eram os indivíduos cristianizados, que foram batizados, filhos de pais “pagãos”, 

como era o caso dos índios. Alguns também não tinham a condição religiosa declarada, 

por motivos que se verão na análise dos dados. 

 

e) Naturalidade 

No campo „naturalidade‟, foi registrado o local de proveniência do depoente, 

tanto de um ponto de vista mais abrangente (ex: Brasil, Portugal, África etc.), quanto de 

um ponto de vista mais específico (ex: a vila, o distrito, o concelho, a capitania de 

proveniência etc.).  

 

                                                 
51

 Também com a ortografia atual foram referidas as testemunhas ao longo do presente estudo.  
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f) Cor/etnia 

Quando o indivíduo era branco, sua cor não era registrada. Nesses casos, o 

campo foi preenchido com a informação „branco (por inferência)‟. Quando estava 

expressa a cor ou etnia, esta poderia ser: índia, mameluca, preta (ou crioula), mulata (ou 

parda, ou mestiça).  

As índias – apenas pessoas do sexo feminino aparecem no corpus analisado – 

eram também designadas de „índia brasila‟, „negra brasila‟ e „escrava brasila‟.  

A designação „crioulo‟, como está expressa nos documentos, parecia ser a que a 

própria pessoa declarava, enquanto a designação „preto‟, usada para se referir ao mesmo 

indivíduo, parecia ser a escolhida pelo notário, como se pode notar nos exemplos:  

[...] pareçeo sen ser chamada domjngas fernãdez molher preta e por querer 

denuncjar cousa tocante ao santo officjo Recebeo Juramento dos santos euãoge 

lhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer 

en tudo uerdade e djxe ser crjola do cabo uerde filha de fernão do 

gil e de Sua molher gracja da guja pretos Ja defunctos escrauos [...] (Quarto Livro das 

Denunciações, fol. 201r, grifo nosso) 

[...] pareçeo sen ser chamada Mjcja uaz molher preta 

e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramẽto 

dos Sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual pro 

meteo djzer en tudo uerdade e disse ser crjola de San thome que lhe pa 

reçe ser de ydade de cjnquoenta annos moradora em tabatjnga 

desta capjtanja que foj escraua de Manoel rodriguiz e de Sua molher [...] (Quarto Livro 

das Denunciações, fol.199r, grifo nosso) 

Contrastando-se a informação da etnia declarada com a informação da etnia dos 

pais presente no campo „filiação‟, observa-se que as designações „crioulo‟ e „preto‟ se 

referem, provavelmente à etnia negra. Houve apenas uma pessoa que o notário afirmou 

ser „homem preto‟, que “disse ser criolo, nascjdo na cjdade do porto[...]” (Quarto Livro 

das Denunciações, fol. 81r), que era sabidamente cafuzo (e assim foi classificado nos 

dados coletados), por ser filho de índio e de „negra de Guiné‟. O outro cafuzo 

identificado no corpus, Lourenço Rodrigues, também não foi referido com essa 

designação. O notário declarou apenas que ele era “natural deste pernãobuco filho de 

Antonio luis homẽ pardo da ylha da madejra e de sua molher vjolante negra brasjlla” 

(Quarto Livro das Denunciações, fol. 242v). Ao lado do depoimento, lê-se a nota do 

visitador, que diz: “Testemunha | Lourenco rodriguiz mistisso | alfajate”. 

Os ditos „mulato‟, „pardo‟ ou „mestiço‟ parecem ser todos mulatos, de acordo 

com a informação da sua filiação‟: eram filhos de branco com negra, de branco com 

mulata ou de negro com mulata.  
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Quando alguém era chamado de „mameluco‟, observou-se, pela filiação, que 

poderia se tratar de um mameluco de segunda geração, que não era filho de índia com 

branco, e, sim, filho de mameluca com branco. Essa informação foi apresentada no 

campo „cor/etnia‟ da seguinte forma: „mameluco(a) de 2ª geração‟.  

 

g) Ocupação/profissão 

O campo „ocupação/profissão‟ possui uma grande diversidade, incluindo-se aí os 

diferentes estratos sociais: estiveram presentes padres, senhores de engenho, mestres de 

açúcares, lavradores, mercadores, meirinhos, estudantes, homens do mar, feitores, 

alfaiates, pescadores, escravos e tantos outros. As ocupações/profissões foram 

classificadas em 24 categorias, divididas em três grandes grupos: da grande burguesia, 

da pequena e média burguesia e do povo. Os agrupamentos das diversas ocupações 

seguiram a categorização elaborada por Siqueira (1978), em seu estudo sobre a 

Inquisição Portuguesa e a sociedade colonial brasileira, a qual será exposta mais 

adiante, no momento da análise dos dados. 

 

h) Idade 

A informação da idade, que quase sempre era mencionada nos documentos (só 

em dois casos não foi revelada, uma das vezes por não se saber), dificilmente era 

precisa e geralmente vinha acompanhada pela expressão “pouco mais ou menos”. 

 

i) Estado civil 

Neste campo, foi explicitado se o depoente era casado, viúvo ou solteiro. No 

caso dos religiosos, esse dado nunca era fornecido; entendeu-se, assim, que se tratava de 

uma ausência intencional, já que a informação seria facilmente depreendida por quem 

lesse os livros. Assim, esse campo, nas fichas dos religiosos, foi preenchido com o dado 

„solteiro (por inferência)‟. Nas fichas das mulheres, ao lado da declaração do estado 

civil, foi acrescentada a ocupação/profissão do marido, se fosse mulher casada ou viúva, 

já que muito raramente se davam informações sobre as ocupações femininas. A 

indicação da ocupação/profissão do marido será relevante na análise dos dados, como 

forma de classificar as mulheres em estratos socioeconômicos. 
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j) Filiação  

No campo „filiação‟, foram registrados, além dos nomes do pai e da mãe, sua 

etnia, ocupação/profissão, e condição religiosa, quando essas informações apareciam 

nos depoimentos. Foram registradas ainda as informações sobre os filhos que não foram 

fruto de casamento, como ocorre, por exemplo, nos casos dos nascidos de relações dos 

senhores com suas escravas, o que será relevante para se compreender o estrato social a 

que pertence o indivíduo. 

 

k) Residência 

  Todas as informações constantes nos depoimentos sobre o local de residência 

foram registradas nas fichas das testemunhas, tais como a rua, a vila, a freguesia e a 

capitania, e ainda se a pessoa residia na casa ou no engenho de outrem, informações que 

podem ser relevantes também para a análise do estrato social a que pertenciam os 

depoentes. A escrita dos nomes de lugares foi também uniformizada, seguindo-se a 

ortografia atual.  

 

l) Informações sobre as assinaturas 

 Quando o depoente não era assinante, podia se comportar de duas maneiras: 

fazendo uma cruz em lugar da assinatura ou declarando não saber assinar e pedindo ao 

notário que por ele assinasse. Dessa forma, as fichas dos não assinantes podem ser 

marcados de duas maneiras: 

-Para aqueles que fizeram a cruz, aparecem os campos: ASSINANTE, onde se 

informará que o depoente não é assinante, já que aqueles que fazem o desenho da cruz 

foram considerados incapazes de assinar; e SINAL, onde é reproduzido o sinal não 

alfabético que aparece no facsímile. 

-Para aqueles que não fizeram qualquer sinal não alfabético, aparece apenas o 

campo ASSINANTE, onde se informará que o depoente não é assinante; e, no campo 

OBSERVAÇÕES, mais abaixo, segue a informação que se encontra no registro do 

depoimento, como se vê no exemplo da Ficha 04, de Joana Fernandes, em que consta, 
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no campo OBSERVAÇÕES: Ao final do testemunho, o notário escreveu: “e por não 

saber asignar eu notario a seu rogo asignej por ell[a] cõ o senhor ujsitador”. 

 Nas fichas dos que sabiam assinar alfabeticamente, além do campo 

ASSINANTE, preenchido com o „SIM‟, aparece o campo ASSINATURA, onde é 

apresentada a assinatura tal como aparece no facsímile, e ainda o campo NÍVEL DE 

EXECUÇÃO GRÁFICA DA ASSINATURA, preenchido segundo a classificação 

apresentada na seção 4.5, às folhas 233 e 234, a saber: „NÍVEL MÉDIO/ALTO‟ ou 

„NÍVEL BAIXO‟. 

 

m) Observações 

 O campo OBSERVAÇÕES foi o espaço reservado para diversas informações 

adicionais. Nele foi reproduzido o trecho do depoimento (já exemplificado 

anteriormente) em que se pede ao notário para assinar pelo depoente, nos casos de não 

assinantes que não fazem a cruz. Foi nesse campo que se explicitou quando o 

testemunhante foi depor mais de uma vez. Foram anotadas também referências a livros, 

leituras, enfim, tudo que pudesse dar pistas de uma relação do indivíduo com a escrita e 

a leitura. Foram ainda citadas informações que pudessem ser relevantes sobre os que 

não assinaram, como a afirmação de que sabiam ler, ou ainda a declaração de que 

tinham alguma deficiência visual ou motora. Ao final dos depoimentos prestados por 

um escravo ou forro, o notário costumava acrescentar um comentário em que afirmava 

que a denúncia feita foi aceita, por se tratar de pessoa “ladjna e de bom entendjmento 

segundo mostra em suas pallavras e rezois”. Esse comentário, entre outros mais, foi 

reproduzido no campo „observações‟. 
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4.3 QUANTIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

 

Gráfico 1 – Percentual geral de assinantes e não assinantes 

 

 

 

Dos 348 indivíduos que compareceram à mesa do Tribunal para testemunhar, 

tendo seu depoimento registrado nos livros produzidos nas capitanias de Pernambuco, 

Itamaracá e Paraíba, 263 foram capazes de deixar seu nome escrito de próprio punho e 

85 não o foram, como se pode observar no Gráfico 1. Desses, 63 declararam não saber 

assinar, pedindo ao notário que por eles o fizesse, e 22 fizeram, no lugar de sua 

assinatura, o desenho de uma cruz ou de outro sinal não alfabético. Observa-se uma 

porcentagem geral de assinantes bastante elevada, mas que gera a necessidade de 

separação dos indivíduos por sexo, pelo motivo que se verá a seguir. 
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4.3.1 Homens x mulheres  

 

 

Gráfico 2 – Assinantes e não assinantes separados por sexo 

 

O número de mulheres presentes no corpus não é alto: corresponde a apenas 

21% das testemunhas; ainda assim, é possível fazer uma clara distinção entre a 

participação de depoentes do sexo masculino e do sexo feminino: a maioria dos que 

assinam são homens e a maioria dos que não assinam são mulheres.  

Vê-se, através do gráfico, que, dos 263 depoentes capazes de assinar o nome, 

258 eram homens e apenas 5 eram mulheres. A porcentagem de mulheres assinantes é 

inversa à dos homens; enquanto 92% dos homens assinam seu testemunho, 93% das 

mulheres não o fazem. Já entre os não assinantes, há uma baixa representatividade 

masculina – apenas 8% das testemunhas masculinas não foram capazes de assinar – e, 

inversamente, uma alta representatividade feminina, já que 93% das mulheres não 

assinaram. 

Os números encontrados apenas corroboram a realidade social já bem conhecida, 

que se perpetuou por séculos na história do Brasil e do mundo ocidental, em que as 

mulheres se encontravam à margem de práticas sociais como as práticas de leitura e 

escrita, aqui analisadas através dos índices de assinaturas.  
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Lobo e Oliveira (2013)
52

, em seu estudo sobre o alfabetismo na Capitania da 

Bahia em fins de quinhentos, encontraram percentuais de assinantes bem próximos aos 

aqui apresentados: 93,4% dos homens registraram seu nome e apenas 15,5% das 

mulheres o fizeram, um resultado em que também estão invertidos os percentuais de 

homens e mulheres assinantes (LOBO; OLIVEIRA, 2013, p. 14).  

O estudo de Marquilhas (2000), a respeito dos níveis de alfabetismo em 

Portugal, ao longo do século XVII, também a partir de fontes do Tribunal do Santo 

Ofício, quantificou, em seu corpus, um índice geral de 60,1% de assinantes, índice que 

sobe para 78,4%, quando contabilizados apenas os homens; entre as mulheres, apenas 

8,4% foram capazes de assinar. Os resultados foram mais baixos do que os apresentados 

no Gráfico 2, mas também não destoam dos aqui apresentados.  

O Gráfico 2 evidencia, além de uma parcela reduzida de mulheres a registrarem 

o seu nome nos livros da Inquisição, uma inibida presença feminina frente ao Tribunal 

do Santo Ofício: enquanto 280 homens compareceram para depor nas casas da morada 

do senhor visitador, apenas 68 mulheres o fizeram. Com relação à escassa presença de 

mulheres nos registros do Santo Ofício em Portugal, Marquilhas (2000) afirma que o 

recolhimento feminino fazia com que muitas mulheres portuguesas se esquivassem de ir 

testemunhar na Mesa do Santo Ofício, substituindo o testemunho presencial pelo envio 

de cartas de denúncia. O exemplo citado pela autora é o de Margarida de Azevedo e 

Vasconcelos, que escrevia, em sua carta de denúncia ao Tribunal de Lisboa, em 1648: 

“Pidimos a ese senado aseite como se foremos pesolmente e isto por seremos pesoas 

nobres e recolhidas” (ANTT, Inquisição de Lisboa, liv. 229, Cadernos do Promotor, 

fl.443r apud MARQUILHAS, 2000, p.47). 

No caso da visitação do Santo Ofício ao Brasil, pode-se pensar que a situação de 

recolhimento feminino teria também inibido a presença de mulheres perante o Tribunal 

da Santa Inquisição em terras brasileiras. Por esse ponto de vista, não se deve lamentar 

o pequeno número de mulheres denunciantes, uma vez que a sua baixa 

representatividade no corpus é também significativa, e está a expressar a realidade de 

inibição e recolhimento em que viviam as mulheres naquele momento, tolhidas não só 

das práticas de letramento, mas também do convívio social. 

                                                 
52

 O estudo de Lobo e Oliveira teve como corpus três livros produzidos na primeira visita da Inquisição à 

Bahia, a saber: o Primeiro Livro das Confissões, o Primeiro Livro das Denunciações e o Terceiro Livro 

das Denunciações. 
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 Diante de níveis de assinaturas tão diferenciados entre homens e mulheres, 

torna-se necessário, em toda a análise que se fará a seguir, diferenciar os assinantes e 

não assinantes do sexo masculino daqueles do sexo feminino. 

 

4.3.2 Os não assinantes  

 

Dos 22 homens denunciantes que não foram capazes de assinar seu nome para 

validar seu depoimento, 21 fizeram, no lugar da assinatura alfabética, uma cruz ou outro 

sinal não alfabético, e apenas um se declarou incapaz de assinar, pedindo ao notário que 

por ele assinasse. Trata-se de Francisco Afonso Varela, natural da Ilha da Madeira, que 

foi homem da governança da Capitania de Pernambuco. Declarou ter por volta de 80 

anos e estar cego havia quatro anos, sendo essa a razão de ser o único homem a não 

assinar ou deixar outro sinal no lugar do seu nome, como se pode perceber na 

finalização do depoimento registrado pelo notário no fólio 240v do Quarto Livro das 

Denunciações: 

 
e por elle seer Cego e djzer que não podja asignar a seu roguo a 

signej por elle aquj cõ o senhor vjsjtador Manoel francisco notarjo do santo 

officjo nesta vjsjtação o escreuj – 

       Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco 

                                                                                                                + 

 

O comportamento das testemunhas femininas quando não eram capazes de 

assinar através da assinatura alfabética mostrou-se bastante diferente do comportamento 

masculino. O gráfico que se segue expressa essa diferença encontrada no depoimento 

entre homens e mulheres: 
 

Gráfico 3 – Testemunhas que não assinaram separados por sexo 
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O que se observa dos dados extraídos dos livros da Inquisição é que, enquanto os 

homens incapazes de escrever seu nome faziam, em lugar da assinatura alfabética, a 

cruz ou outro sinal, as mulheres declaravam ao notário não saber assinar e solicitavam 

que ele assinasse em seu lugar. É o que ocorre no exemplo a seguir, extraído do 

depoimento de Ana Ferreira: 

 

 
 

Analisando a presença de homens e mulheres entre os que não assinaram seu 

depoimento, vê-se que, entre os 63 indivíduos que declararam não saber assinar e 

pediram ao notário para assinar em seu lugar, 61 eram mulheres e apenas um era 

homem, o qual, como já relatado anteriormente, não assinou declarando estar cego. Esse 

resultado, em que se contrasta a atitude de homens e mulheres diante da incapacidade de 

assinar, não é seguramente uma coincidência.  

Ribeiro da Silva (1986, p. 116), em sua análise dos níveis de alfabetismo na 

cidade do Porto, que teve como fonte livros de atas da Câmara de finais do século XVI a 

meados do século XVII, verificou que apenas os homens utilizaram assinaturas não 

alfabéticas, como a cruz. Ribeiro da Silva considera que “o saber ler e escrever 

constituía aos olhos da „opinião pública‟ da época uma qualificação social importante 

que quem possuía não deixava de exibir” (p.113). Conclui, assim, que, quando alguém 

assinava “de cruz”, era porque não sabia de fato assinar pelo alfabeto, nem também 

sabia escrever. Por outro lado, podemos dizer também que quem usava a cruz não se via 

forçado a se classificar declaradamente como não assinante, tendo que pedir ao notário 

para que por ele assinasse. Provavelmente, era isso que levava os homens a lançarem 

mão de uma assinatura não alfabética. 

Figura 24: Fragmento do depoimento de Ana Ferreira (QUARTO..., 1593-1595, fol. 224r) 
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A atitude presente apenas entre as mulheres de pedir ao notário para por elas 

assinar, que se opõe ao posicionamento observado entre os homens, que preferiam 

assinar de cruz, aponta para uma realidade já conhecida: diferentemente do que ocorria 

entre os homens, saber assinar e saber escrever não era algo que se esperava das 

mulheres no século XVI. Entre as mulheres, era absolutamente “natural” que não 

soubessem assinar. É possível, inclusive, que a atitude das mulheres, perante a mesa do 

Tribunal, fosse não de um comportamento ativo, propriamente rogando ao notário que 

por elas assinasse, e, sim, uma atitude passiva, confirmando a informação já esperada e 

provavelmente também sugerida pelo notário de que ele deveria assinar por elas.  

Os dados recolhidos por Marquilhas (2000, p. 116) nos depoimentos 

inquisitoriais portugueses do século XVII a fazem considerar o comportamento de 

homens e mulheres que não sabiam escrever um verdadeiro “ritual signatário”: 

enquanto os homens, com raras exceções, assinavam de cruz quando não podiam 

assinar, as mulheres nunca assinavam só “de cruz”, pois, mesmo que fizessem a cruz, o 

notário assinava ao lado desta. A autora cita ainda uma elucidativa passagem de um dos 

textos das comissões escritas pelos inquisidores, com instruções aos funcionários do 

Santo Ofício, em que se diz: “[...] não sabendo alguma das testemunhas assinar, assinara 

por ella a seu rogo o escrivão desta diligencia, sendo mulheres” (ANTT, Inquisição de 

Évora, liv. 233, Cadernos do Promotor, fls. 75r-77r apud MARQUILHAS, 2000, p. 

116, grifo nosso).  

Nos livros produzidos nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, 

pode-se constatar como era desigual o comportamento de homens e mulheres quando 

não sabiam assinar, perante o Tribunal, ao comparar os depoimentos a seguir.  

O primeiro é de Antônio da Concepção, declarado crioulo, filho de índio e de 

negra de Guiné, o qual, apesar de sua condição de escravo e de não saber escrever, faz 

questão de assinar o seu testemunho, com uma cruz:  
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Note-se que é tão baixa a credibilidade dos negros e escravos perante o Tribunal 

do Santo Ofício, que foi necessária a observação de que o denunciante era “homẽ mujto 

ladino e de bom entendjmento e rezão”, para que o visitador considerasse válido tomar 

nota do seu testemunho. 

O depoimento que podemos contrastar com o do escravo Antônio da Concepção 

é o de Maria de Heredo, brasileira, casada com Mateus de Freitas de Azevedo, alcaide 

mor da Capitania de Pernambuco, pertencente, portanto, à elite colonial pernambucana, 

que, ao final do seu testemunho, após já ter desenhado duas letras, sendo a primeira 

delas o „M‟ inicial do seu nome, mostrando-se capaz, assim, de mais do que fazer o 

desenho da cruz, tem sua assinatura acompanhada pela do notário, que ainda registra 

que assinou por ela “a seu rogo”: 

 

 

 

Marquilhas (2000, p. 117) chama a atenção para uma situação semelhante em 

seu corpus: “[...] não é raro encontrarem-se, tratando-se de testemunhas masculinas, 

desenhos de nomes penosamente executados; já quando testemunhavam mulheres, uma 

manifesta dificuldade gráfica permitia até que o esforço fosse interrompido e a 

Figura 25: Fragmento do depoimento de Antônio da Concepção (QUARTO..., 1593-1595, fol.81r) 

Figura 26: Fragmento do depoimento de Maria de Heredo (QUARTO..., 1593-1595, fol. 22r) 
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testemunha impedida de acabar a assinatura autógrafa”. É o que ocorre, por exemplo, 

em seu corpus, com a denunciante Maria Gualter, que, após desenhar um „g‟, um „a‟ e 

um „t‟, tem a assinatura substituída pela do notário, o qual, como afirma Marquilhas 

(2000, p.117), “não deixou de registar a atitude pretensiosa da sua representada: „por 

não saber assinar sem embargo de ter dito que sabia, assiney eu notario por ella‟”. 

Também em Pernambuco, vemos o imprevisto „atrevimento‟ de uma mulher que 

pega a pena deixada pelo notário do Santo Ofício, sendo incapaz de assinar o nome. A 

única mulher, entre as 63 depoentes que não sabiam escrever, que desenhou a cruz foi, 

surpreendentemente, Joana Afonso, natural da Ilha de São Tomé, declarada como 

“mulher preta”, filha de “gente preta, forra, crioula”. Era casada com André Fernandes, 

mulato, alfaiate, morador na Ilha de São Tomé, e veio degredada para o Brasil, acusada 

de adultério. Pertencente à camada de base da sociedade brasileira, que não gozava de 

prestígio ou credibilidade frente à Inquisição portuguesa, foi preciso o notário deixar 

registrado o comentário do Inquisidor sobre seu depoimento: “E Porquanto a djtta 

denuncjante acjma Joana afonso he molher mujto ladjna e de bom entendjmento 

segundo mostra em suas pallavras e rezois lhe mãodou o senhor vjsjtador tomar aquj 

esta djtta sua denuncjação e fazer aquj djsso esta declaração a qual com elle tornej 

asignar [...]” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 225r).  

 Talvez por se encontrar distanciada do recato e inibição próprios às mulheres da 

elite brasileira no século XVI, sua atitude diante da Mesa do Tribunal tenha sido tão 

segura, que parece não ter restado muito ao notário, a não ser registrar: “[...] por ella 

djzer que costuma asignar per sua mão e fazer por signal hũa Cruz, asignou aquj per sua 

mão e eu tambem Cõ ella e com o senhor vjsjtador [...]”. Aqui se repete o mesmo 

comportamento dos notários inquisitoriais dos tribunais portugueses dos Setecentos, 

descrito por Marquilhas e comentado anteriormente: ainda que a mulher assine de cruz, 

o notário não deixa de pôr ao lado a sua assinatura. 

É importante ainda ressaltar que a inabilidade para a escrita entre as mulheres 

que depunham junto ao Tribunal do Santo Ofício não significava que houvesse 

necessariamente uma incapacidade para a leitura – muitas mulheres aprendiam a ler, 

mas não a escrever. Nos Cadernos do Promotor da Inquisição de Lisboa, há o caso de 

Maria Gonçalves, viúva de um mareante, uma mestra de meninas, que não assinou seu 

depoimento, por não saber escrever. O exemplo é de Marquilhas, retirado dos Cadernos 

do Promotor da Inquisição trabalhados pela autora (ANTT, Inquisição de Lisboa, liv. 
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229, Cadernos do Promotor, fl. 169r e segs. apud MARQUILHAS, 2000, p. 118). 

Marquilhas associa o significado de „mestra‟ àquele presente no Vocabulario 

Portuguez, e Latino de Rafael Bluteau, que dizia que o conceito de „mestra‟ era o de 

„mulher que ensina meninas a ler, cozer, etc.‟, sem ser feita referência ao ensino da 

escrita. 

Já a portuguesa Maria de Faria, residente na Vila de Olinda, ao depor frente ao 

Tribunal da Santa Inquisição no Brasil, assinou sofrivelmente o seu primeiro nome, 

Maria: 

    

 

  A mesma Maria de Faria fez questão de dizer que sabia ler e lia „livros 

deuotos‟, como se vê no trecho seguinte, extraído do seu depoimento: 

 
[...] estando assim praticando 

por ser en quarta feira, de treuas quis ella denuncjãte praticar ẽ 

cousas espirjtuaĩs e porquãto sabe leer e tem lido liuros deuotos  

começou a djzer de como nosso senhor Jesu cristo en tal dja como aquelle 

sabendo que no dja segujnte de qujnta feira de endoenças avia de ser 

presso Se despedira da Sacratissima nossa senhora Sua maj [...] (Quarto 

Livro das Denunciações, fol. 69v, grifo nosso) 

 Vê-se, com esse exemplo, como as práticas de escrita entre as mulheres não 

acompanhavam, com o mesmo ritmo, as práticas de leitura, ao final do século XVI.  A 

esse respeito, Chartier (1991, p.117) afirma, ao tratar das práticas da escrita na 

sociedade europeia do Antigo Regime, que, mais do que para os homens, as taxas de 

assinaturas de mulheres não podem indicar a porcentagem de leitoras, já que muitas 

mulheres, até mesmo das camadas mais altas da população, eram ensinadas a ler, mas 

não a escrever, pois a escrita era vista como “inútil e perigosa para o sexo feminino”. 

 

Figura 27: Assinatura de Maria de Faria (QUARTO..., 1593-1595, fol.70r) 
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4.3.3 Origem geográfica e etnia 

 

 

Origem geográfica entre os homens 

 

Tabela 02 – Origem geográfica dos homens 

ORIGEM 

GEOGRÁFICA 
TOTAL DE 

TESTEMUNHAS 
ASSINANTES % 

NÃO 

ASSINANTES 
% 

PORTUGAL 177 160 91% 17 9% 

BRASIL 45 44 98% 1 2% 

AÇORES 9 9 100% 0 - 

MADEIRA 8 7 87% 1 12% 

ESPANHA 6 5 83% 1 17% 

OUTROS 9 8 89% 1 11% 

NÃO 

IDENTIFICADA 
26 25 96% 1 4% 

TOTAL 280 258 92% 22 8% 

 

Das 280 testemunhas do sexo masculino, mais da metade eram portugueses (177 

pessoas, que representaram 63% do total de homens depoentes), enquanto os homens 

nascidos no Brasil a testemunhar foram em número de 45 (16% das testemunhas). 

Apresentaram-se, além desses, 9 açorianos, 8 madeirenses, 6 espanhois e mais 9 

indivíduos de origens geográficas pouco representadas no corpus, estando presentes 

apenas um ou dois indivíduos de cada localidade, sendo cada uma delas menos de 1% 

do total de testemunhas. Entre eles, estavam sete europeus: dois alemães, dois italianos, 

um francês, um holandês e um flamengo
53

, sendo apenas um dos italianos não assinante; 

e ainda dois africanos: Antônio Nunes, lavrador, proveniente de Mazagão, e Luís 

Mendes de Toar, da cidade de Seita, secretário em casa de dom Jerônimo d’Almeida, 

com o qual veio de Angola para o Brasil, ambos assinantes. 

Contabilizaram-se ainda 26 pessoas cuja origem geográfica não foi identificada. 

Trata-se, em sua maioria, de depoentes registrados no Terceiro Livro de Denunciações,  

no qual constam os depoimentos fornecidos por cidadãos chamados pelo Santo Ofício 

                                                 
53

 A testemunha declarou ser natural de Aces e “flamengo de nação”, na fronteira entre Flandres e 

Alemanha, região que corresponde ao norte da atual Bélgica. 
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para declarar se seriam ou não de crédito as testemunhas que haviam denunciado 

perante o Tribunal. Nesses depoimentos, não eram registrados dados completos dos 

depoentes, e em 21 dos 26 depoimentos presentes apenas nesse livro, não é informada a 

origem geográfica. 

Os percentuais de portugueses e brasileiros que se revelaram capazes de assinar 

mostraram-se bastante equilibrados, sendo o índice de brasileiros assinantes um pouco 

maior que o dos portugueses: 98% dos brasileiros assinaram e 91% dos portugueses o 

fizeram, o que surpreende pelo fato de ser o Brasil uma colônia de Portugal, menos 

desenvolvida social e culturalmente do que a metrópole, nesse primeiro século de 

colonização. Entre os indivíduos das demais origens geográficas, constatam-se 

percentuais de assinantes também equiparados aos dos portugueses e brasileiros, se bem 

que, para as demais localidades, a quantidade de indivíduos é pouco expressiva, e os 

percentuais não devem ser tomados como valores precisos. Os 100% de assinantes entre 

os açorianos, por exemplo, devem-se provavelmente ao fato de não se ter uma amostra 

suficientemente representativa de testemunhas provenientes dos Açores. De qualquer 

forma, o que se observa, de maneira geral, são percentuais altos de assinantes entre os 

homens, seja qual for o local de proveniência. 

Lobo e Oliveira (2013), em seu estudo de níveis de alfabetismo em fontes 

inquisitoriais na Bahia, encontraram resultados referentes à origem geográfica das 

testemunhas bastante semelhantes. Entre os 244 homens presentes na amostra analisada, 

predominaram os de origem portuguesa – foram 151, representando 61,9% do total; 

atrás deles estiveram 49 brasileiros, 11 habitantes das ilhas atlânticas, 8 europeus de 

procedência distinta (quatro espanhois, três franceses e um grego) e ainda um africano 

indicado como “negro da Guiné, do gentio de Angola”. Os homens assinantes, entre os 

portugueses, foram 93%, percentual que coincidiu com a média geral do corpus 

analisado pelos autores, também de 93%; os brasileiros tiveram um percentual de 

testemunhas capazes de assinar um pouco acima da média, de 96%. Os autores 

concluem, a respeito desses dados, que se está diante, para ambos os casos, de 

“patamares de assinaturas que beiram a universalidade” (LOBO; OLIVEIRA, 2013, p. 

5). 

A respeito da origem geográfica das testemunhas no corpus aqui apresentado, é 

interessante constatar que o grande número de portugueses no corpus, bastante superior 

ao número de brasileiros, reflete um pouco da composição social da elite colonial no 
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século XVI, quando era bastante significativa a presença de portugueses, ainda que já se 

visse uma população nascida no Brasil, sobretudo fruto da união de portugueses com 

mulheres indígenas. Por outro lado, a predominância de portugueses no corpus revela 

que, na amostra de indivíduos que depuseram perante o Tribunal nas Capitanias de 

Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, uma grande parcela da população está sub-

representada, composta por índios brasileiros e negros africanos. 

 

Origem geográfica entre as mulheres 

 

Tabela 03 – Origem geográfica das mulheres 

ORIGEM 

GEOGRÁFICA 
TOTAL DE 

TESTEMUNHAS 
ASSINANTES % 

NÃO 

ASSINANTES 
% 

PORTUGAL 21 1 5% 20 95% 

BRASIL 38 4 11% 34 89% 

AÇORES 3 0 - 3 100% 

ESPANHA 2 0 - 2 100% 

SÃO TOMÉ 2 0 - 2 100% 

CABO VERDE 1 0 - 1 100% 

ÁFRICA 

CONTINENTAL 
1 0 - 1 100% 

TOTAL 68 5 7% 63 93% 

 

Entre as mulheres, a composição social em relação à origem geográfica mostrou-

se diferente daquela observada entre os homens: a maior parte das depoentes não foi 

proveniente de Portugal, e, sim, do Brasil. Compareceram à mesa da Inquisição 21 

portuguesas (apenas uma destas assinante) e 38 brasileiras (4 assinantes); além delas, 

três açorianas, duas espanholas, duas são tomenses, uma caboverdeana e uma natural da 

África, de local não especificado, todas elas não assinantes. Constatou-se, confrontando-

se portuguesas e brasileiras, uma menor capacidade para assinar entre as mulheres 

provenientes de Portugal;  por outro lado, a pequena representatividade das portuguesas 

no corpus pode estar se refletindo em percentuais não tão precisos de assinantes.  

Comparando-se o número de homens com o de mulheres denunciantes de acordo 

com a origem geográfica, observa-se que o número de depoentes homens provenientes 

de Portugal é bastante superior ao número de mulheres: são 177 homens contra 21 
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mulheres portuguesas. Assim, também entre os demais colonos europeus, é sempre 

maior a presença de homens que de mulheres nos livros da Inquisição: são 9 homens 

para 3 mulheres nos Açores, 8 homens e nenhuma mulher da Madeira, 6 homens e 2 

mulheres da Espanha, dois alemães, dois italianos, um francês, um holandês, um 

flamengo e nenhuma mulher proveniente dessas regiões, o que, para além do estado de 

recolhimento em que viviam as mulheres coloniais, parece refletir ainda a presença 

bastante reduzida de mulheres entre os imigrantes que vieram para o Brasil no século 

XVI. Entre os brasileiros denunciantes, o número de homens e mulheres mostrou-se 

equilibrado, ainda que os homens também superassem as mulheres em número: 

estiveram presentes 45 homens e 38 mulheres. Já as africanas, que somaram cinco, as 

provenientes de localidades da África, compareceram mais à mesa do Tribunal que os 

homens dessa região, que foram apenas dois. 

 

Etnia entre os homens 

 

Tabela 04 – Etnia entre os homens 

ETNIA 
TOTAL DE 

TESTEMUNHAS 
ASSINANTES % 

NÃO 

ASSINANTES 
% 

BRANCOS 255 235 92% 20 8% 

MAMELUCOS 13 13 100% 0 - 

MAMELUCOS DE 2ª 

GERAÇÃO 
4 4 100% 0 - 

MULATOS 2 1 50% 1 50% 

MULATOS DE 2ª 

GERAÇÃO 
1 1 100% 0 - 

CAFUZOS 2 1 50% 1 50% 

NÃO 

IDENTIFICADA 
3 3 100% 0 - 

TOTAL 280 258 92% 22 8% 

 

Como já se esperava, a maioria das testemunhas a depor é de etnia branca, única 

etnia não mestiça que se encontra representada entre os homens. Dos 255 homens 

brancos que depuseram, 235 (92%) foram capazes de assinar, percentual que coincide 

exatamente com a média geral de 92% de assinantes entre os homens. Não há registros 

de índios ou negros prestando depoimento, apenas mamelucos, mulatos e cafuzos. Os 

mamelucos apresentaram um percentual de assinantes mais alto que o dos brancos: dos 
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17 mamelucos presentes, quatro deles de segunda geração, todos assinaram seu nome – 

de onde se vê que a posição social dos filhos de brancos com índias, se não era igual à 

dos brancos, parecia ser semelhante. Lobo e Oliveira (2013) observaram também, nos 

percentuais de assinantes na Bahia, que, entre homens mamelucos, todos se mostraram 

capazes de assinar seus depoimentos. Foram 15 mamelucos presentes, ao lado de dois 

índios, que não assinaram, e 32 homens brancos brasileiros, todos assinantes. 

Não se encontrou, infelizmente, um número representativo de mulatos no 

corpus, realidade que, aliada à ausência de negros e índios a testemunhar, impossibilitou 

uma comparação da capacidade de assinar de acordo com a etnia. Os mulatos presentes 

foram apenas três, um mulato de 2ª geração, assinante, e dois mulatos de 1ª geração, dos 

quais um não foi capaz de assinar. Houve ainda dois cafuzos, um assinante e outro não 

assinante, e mais três homens de etnia não identificada. 

 

 



Tabela 05 – Etnia x origem geográfica entre os homens 

 

ETNIA  
PORTU 

GUESES 

BRASI 

LEIROS 

AÇORI 

ANOS 

MADEI 

RENSES 

ESPA 

NHOIS 

ALE 

MÃES 

ITALI 

ANOS 

FRAN 

CESES 

NAT. DE 

FLANDRES 

HOLAN 

DESES 

AFRI 

CANOS 

ORIGEM  

NÃO IDENT. 

BRANCOS 

Assinantes 156 (91%) 27 (96%) 9 (100%) 7 (88%) 5 (83%) 
2 

(100%) 
1 (50%) 

1 

(100%) 
1 (100%) 1 (100%) 

2 

(100%) 
23 (100%) 

Não assinantes 16 (9%) 1 (4%) 0 1 (12%) 1 (17%)  1 (50%) 0 0 0 0 0 

Total 172 28 9 8 6 2 2 1 1 1 2 23 

MAMELUCOS 

Assinantes  13 (100%)           

Não assinantes  0           

Total  13           

MAMELUCOS 

DE 2ª GERAÇÃO  

Assinantes  3 (100%)          1 (100%) 

Não assinantes  0          0 

Total  3          1 

MULATOS 

Assinantes 1 (100%)           0 

Não assinantes 0           1 (100%) 

Total 1           1 

MULATOS DE 

2ª GERAÇÃO 

Assinantes 1 (100%)            

Não assinantes 0            

Total 1            

CAFUZOS 

Assinantes 0 1 (100%)           

Não assinantes 1 (100%) 0           

Total 1 1           

ETNIA NÃO 

IDENTIFICADA 

Assinantes 2 (100%)           1 (100%) 

Não assinantes            0 

Total 2           1 

TOTAL  177 45 9 8 6 2 2 1 1 1 2 26 
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Como se pode observar dos dados extraídos na Tabela 05, entre os portugueses 

testemunhantes, compareceram 172 indivíduos de etnia branca, um mulato, um mulato 

de 2ª geração, um cafuzo e ainda dois indivíduos de etnia não identificada. Entre os 

brasileiros, veem-se 28 brancos, 13 mamelucos, três mamelucos de 2ª geração e um 

cafuzo. Os nove açorianos e os oito madeirenses presentes eram todos brancos. Também 

eram brancos os seis espanhois, dois alemães, dois italianos, o francês, o flamengo 

(natural de Flandres), o holandês e dois africanos de região não especificada. Observa-

se que os brancos estão muito à frente das testemunhas das demais etnias presentes, 

representando uma grande maioria entre os portugueses, além de serem a única etnia 

encontrada entre os depoentes das demais origens geográficas. Por outro lado, ainda que 

a etnia branca seja maioria também entre os brasileiros, no caso do Brasil já se encontra 

um equilíbrio entre o número de brancos depoentes, que foram 28, e os mamelucos, que 

somam 16. 

Dos 172 portugueses brancos presentes, 156 (91%) são assinantes e 16 (9%) não 

foram capazes de assinar. Entre os 28 brancos brasileiros, 27 (96%) assinaram seu 

depoimento e apenas um não o fez. Trata-se de Pero Mendes, pescador, natural da 

Capitania de Itamaracá, de 40 anos, pouco mais ou menos. O depoente fez o desenho da 

cruz em lugar da assinatura alfabética. 

Os dados da tabela evidenciam que a variável etnia não se constituiu um fator de 

desvantagem para a capacidade de assinar dos brasileiros em relação aos portugueses, 

uma vez que, ainda que a maioria de portugueses fosse de etnia branca, tanto os brancos 

quanto os mamelucos brasileiros se mostraram mais capazes de assinar do que os 

portugueses. A ausência de relevância da variável etnia para a capacidade de assinar só 

se deu devido à ausência de negros e índios no corpus, e à pequena representatividade 

dos mulatos, etnias que indubitavelmente puxariam para baixo a capacidade de assinar 

entre os brasileiros.  

Vejam-se, agora, os portugueses e brasileiros de etnias não brancas a depor: 
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Quadro 01 – Homens mamelucos, mulatos e cafuzos  

NOME ETNIA FILIAÇÃO 
ASSI 

NANTE 

ESTRATO SÓCIO-

OCUPACIONAL 

Pedro Álvares mameluco 
filho de homem da governança 

e sua escrava índia 
sim carpinteiro 

Manuel Lopes mameluco filho de homem branco e índia sim lavrador 

Miguel Pires Landim mameluco 
filho de homem branco e sua 

escrava índia 
sim 

mestre de fazer 

engenhos, dono de 

fazenda 

André de Miranda mameluco 
filho de homem da governança 

da Bahia e de índia forra 
sim soldado da Paraíba 

Gaspar Fernandes mameluco 
filho de senhor de engenho e de 

índia, escrava de outrem 
sim não tem ofício 

Julião de Freitas mameluco filho de tabelião e de índia forra sim cirurgião 

Francisco Barbosa mameluco 
filho de homem branco e índia 

forra 
sim não declarado 

Domingos da Costa mameluco filho de mareante e índia sim não tem ofício 

Pero Bastardo mameluco 
filho de ferreiro e de sua 

escrava índia 
sim lavrador de sua roça 

Pero d‟Albuquerque mameluco 

filho de Jerônimo 

d‟Albuquerque (“que o teve 

sendo solteiro”) e índia 

chamada Luzia ou Mécia 

sim lavrador de sua roça 

Antônio Rodrigues mameluco filho de lavrador e índia forra sim lavrador 

Salvador 

d‟Albuquerque 
mameluco 

filho de Jerônimo 

d‟Albuquerque e de Maria, 

índia forra  

sim não declarado 

Francisco Lopes mameluco 
filho de Diogo Lopes da Rosa e 

índia pagã 
sim 

tabelião do público e 

judicial na Cidade 

Filipeia 

Frutuoso de Moura 
mameluco  

(2ª geração) 

filho de dom Filipe de Moura e 

mameluca 
sim não declarado 

João Fernandes 
mameluco  

(2ª geração) 

filho de homem branco e 

mameluca 
sim não tem ofício 

Antônio Henriques 
mameluco  

(2ª geração) 

filho de mercador e lavrador e 

de filha de mameluca 
sim não declarado 

João Fernandes 
mameluco  

(2ª geração) 
filho de francês e de mameluca sim 

carreiro de carrear com 

bois 

João Álvares mulato filho de ourives e negra escrava não escravo 

Boaventura Dias 
mulato  

 

filho de branco e de negra de 

Guiné, escrava 
sim não declarada 

Manuel de Leão 
mulato 

(2ª geração) 

filho de homem branco que 

vivia por sua fazenda e mulher 

parda, sua mulher 

sim 
vaqueiro (e estereiro que 

já não usa o ofício) 

Antônio da Concepção cafuzo filho de índio e de negra não escravo 

Lourenço Rodrigues cafuzo 

filho de homem pardo da Ilha 

da Madeira e de índia, sua 

mulher 

sim alfaiate 

 

Os mamelucos, todos assinantes, são, em sua maioria, filhos de homens brancos 

com índias; há apenas quatro mamelucos de segunda geração, que tinham pai branco e 
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mãe mameluca. Do que se apreende dos dados pessoais fornecidos pelas testemunhas no 

início dos depoimentos, apesar da expressiva miscigenação que já se entrevê nos livros 

da Inquisição, parece ser raro o casamento de brancos com índias ou negras. A maioria 

dos mamelucos que depõem perante o Tribunal, que se declaram filhos de branco com 

índia, não afirmam ser fruto de um casamento. Nos depoimentos de descendentes de pai 

e mãe brancos, é usual o tipo de informação como o que se encontra no depoimento a 

seguir, de Simão Vaz, branco: “[...] djsse ser cristão uelho natural de portallegre filho de 

pedreanes, e de sua molher breatiz uaz lauradores defuntos [...]” (Quarto Livro das 

Denunciações, fol. 8v, grifo nosso). Já nos depoimentos de mamelucos, quando são 

fornecidos os dados sobre a filiação, não se declara que a mãe é mulher do pai e, muitas 

vezes, diz-se, inclusive, que a mãe é escrava do pai, como se vê no depoimento de 

Pedro Álvares, que disse “ser mamaluco natural desta Capitanja filho de Aluaro pirez 

dallegrete homẽ branco, e dos da gouernança desta terra, e de hũa sua escraua brasilla, 

chamada breatiz defunctos” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 137r, grifo nosso). 

Alguns dos pais dos mamelucos listados são homens de relevo social, como 

Jerônimo de Albuquerque, Filipe de Moura e outros que eram da governança, senhores 

de engenho ou mercadores. Havia ainda um pai tabelião, um ferreiro, um lavrador, e 

outros de ocupação não especificada. Os mamelucos apresentaram ocupações das mais 

diferenciadas: carpinteiro, lavrador, mestre de engenho, soldado, cirurgião, tabelião e 

carreiro. Alguns ainda afirmaram não ter ofício e outros não declararam sua ocupação. 

Os três mulatos presentes foram João Álvares, Boaventura Dias e Manuel de 

Leão, sendo apenas os dois últimos assinantes, ambos portugueses. Manuel de Leão, 

mulato de segunda geração, era filho de homem branco, que vivia de sua fazenda, e de 

sua esposa, que era mulata. Declarou ser por profissão esteireiro (que já não usava o 

ofício) e vaqueiro. Os outros dois mulatos, ambos de primeira geração, eram filhos de 

mulheres negras e escravas. Porém, diferentes caminhos conduziram esses dois homens, 

um ao letramento, o outro ao analfabetismo: Boaventura Dias, de ofício não declarado, 

era filho de um homem branco e de uma negra de Guiné, nasceu em Portugal, 

alfabetizou-se provavelmente ainda lá e veio para o Brasil; João Álvares, o mulato que 

não assinou seu depoimento, era brasileiro, filho de homem branco, ourives, e de uma 

negra escrava; de sua mãe, herdou a condição de escravo e analfabeto. 

Estiveram ainda presentes no Tribunal do Santo Ofício dois homens cafuzos. O 

primeiro, Antônio da Concepção, nascera na cidade do Porto, em Portugal, e era, 
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surpreendentemente, filho de um índio, com uma “negra de Guiné”. Terá provavelmente 

herdado os traços étnicos de sua mãe, pois foi descrito pelo notário do Tribunal como 

“homem preto”. Tinha, no momento da denunciação, 45 anos, e era escravo dos 

herdeiros de Bento Dias. Ao final de seu depoimento, fez uma cruz em lugar do nome, 

por não saber assinar. Lourenço Rodrigues, o outro cafuzo, descrito como “mistisso” 

pelo notário, era pernambucano. Filho de um mulato, natural da Ilha da Madeira e de 

sua mulher, uma índia chamada Violante, tinha dezenove anos e exercia o ofício de 

alfaiate; talvez, no seu ambiente de trabalho, tenha adquirido algum nível de 

alfabetismo, que lhe permitiu assinar o nome no livro da Inquisição, no momento em 

que foi denunciar uma blafêmea proferida por um mulato escravo de nome José. 

 

Etnia entre as mulheres 

 

Tabela 06 – Etnia entre as mulheres 

ETNIA 
TOTAL DE 

TESTEMUNHAS 
ASSINANTES % 

NÃO 

ASSINANTES 
% 

BRANCAS 42 2 5% 40 95% 

ÍNDIAS 2 0 - 2 100% 

MAMELUCAS 9 2 22% 7 78% 

MAMELUCAS DE 2ª 

GERAÇÃO 
5 1 20% 4 80% 

NEGRAS 3 0 - 3 100% 

MULATAS DE 2ª 

GERAÇÃO 
4 0 - 4 100% 

CAFUZAS 1 0 - 1 100% 

NÃO 

IDENTIFICADA 
2 0 - 2 100% 

TOTAL 68 5 7% 63 93% 

 

A composição étnica das mulheres que tiveram seu nome registrado nos livros 

da Inquisição é mais diversificada do que a masculina. Ainda se observam brancas em 

maioria (são 42), mas já são vistas duas índias e três negras, além das 14 mamelucas, 

quatro mulatas e uma cafuza, e mais duas mulheres de etnia não identificada. O número 

expressivo de mamelucas parece indicar o outro lado da situação da composição 

familiar brasileira no primeiro século de colonização: enquanto é reduzido o número de 

portuguesas vindas para o Brasil, é elevada a miscigenação entre colonizadores brancos 
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e índias brasileiras, o que irá gerar a integração de índias à população da colônia e uma 

população expressiva de mamelucos.  

O mesmo fenômeno que se deu com os homens mamelucos em relação aos 

brancos é notado entre as mulheres: as mamelucas de primeira e segunda geração não 

assinam, respectivamente, 78% e 80% dos depoimentos, percentuais que não apenas se 

equiparam, mas revelam uma maior capacidade de assinar entre as mamelucas do que 

entre as brancas, que deixaram de assinar em 95% das ocorrências. Já as negras, mulatas 

e a cafuza se revelaram todas incapazes de assinar. 

 

 



179 

 

Quadro 02 – Mulheres índias, mamelucas, negras, mulatas e cafuzas  

NOME ETNIA FILIAÇÃO 
ASSI 

NANTE 

ESTRATO SÓCIO-

OCUPACIONAL 

Mônica índia filha de pais pagãos não - 

Ízia Álvares índia filha de pais pagãos não 
forra, viúva de 

serralheiro 

Ana Lins mameluca 
filha de alemão e sua escrava 

índia 
não 

vive, com seu marido, 

por sua fazenda 

Isabel de Lamas mameluca 
filha de homem brancos e sua 

escrava índia 
não 

casada com mestre de 

açúcares, homem branco 

Maria Álvares mameluca 
filha de homem “branco e 

honrado” e sua escrava índia 
não viúva de homem branco 

Dona Joana 

d‟Albuquerque 
mameluca 

filha de Jerônimo 

d‟Albuquerque (mãe não 

declarada) 

sim 
casada com Álvaro 

Fragoso 

Maria Gonçalves mameluca 
filha de homem branco e de 

índia 
não viúva de escrivão 

Maria Fernandes mameluca 
filha de homem branco, 

carpinteiro e sua escrava índia 
não 

parteira, viúva de 

fiandeiro 

Caterina Fernandes mameluca 
filha de homem branco, cristão-

novo e índia 
sim 

casada com Manuel 

Rodrigues, que foi 

escrivão 

Domingas Gonçalves mameluca 
filha de homem branco e índia, 

sua mulher 
não casada com pescador 

Caterina 
Mameluca 

(2ª geração) 

filha de mameluca e de pai 

desconhecido 
não 

tem 13 anos e vive na 

casa de Agostinho de 

Holanda 

Maria de Heredo 
mameluca  

(2ª geração) 

filha de português mameluco e 

mãe meia cristã-nova 
sim 

casada com alcaide-mor 

da Capit. Pernambuco 

Cosma Martins 
mameluca  

(2ª geração) 

filha de Antônio Eanes e sua 

mulher, mameluca 
não casada com carpinteiro 

Caterina de Araújo 
mameluca  

(2ª geração) 

filha de Francisco de Caldas e 

Felipa Gonçalves, mameluca 
não 

casada com Pero 

d‟Albuquerque 

Isabel Fernandes 
mameluca  

(2ª geração) 

filha de homem branco, 

carpinteiro, e mameluca 
não 

casada com mameluco, 

tabelião 

Isabel Fernandes 
mameluca  

(2ª geração) 

filha de homem branco, da 

governança da Vila da 

Conceição 

não casada com lavrador 

Mécia Vaz negra natural de São Tomé não 
forra, que foi escrava de 

um ferreiro 

Domingas Fernandes negra 
natural de Cabo Verde, filha de 

escravos 
não 

forra, que foi escrava, 

casada com oleiro que a 

forrou 

Joana Afonso negra 
natural de São Tomé e Príncipe, 

filha de negros forros 
não 

casada com mulato, 

alfaiate, degradada ao 

Brasil por adultério 

Ângela Antônia 
mulata 

(2ª geração) 

portuguesa, filha de homem 

branco e mulher mulata 
não escrava 

Madalena de Calvos 
mulata 

(2ª geração) 

portuguesa, filha de mulato e 

mulher branca 
não 

casada com um 

pasteleiro 

Domingas Lopes 
mulata 

(2ª geração) 

portuguesa, filha de mulato e 

mulher branca 
não 

casada com mulato, que 

não tem ofício 

Bárbara Fernandes 
mulata 

(2ª geração) 

brasileira, filha de homem 

branco, pedreiro e mulata 
não 

casada com homem 

branco, lavrador 

Ana de Seixas cafuza 
brasileira, filha de mulato e de 

índia 
não 

casada com homem 

branco, trabalhador 
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Mônica e Ízia Álvares, as índias que depuseram junto ao Tribunal, ambas 

falantes do português, eram filhas de índios pagãos, que foram cristianizadas. Ízia 

declarou ser forra e viúva, que havia sido casada com um serralheiro. 

De todas as mulheres dos grupos étnicos não brancos, apenas as mamelucas 

revelaram algum nível de alfabetismo. Das 14 mamelucas presentes, três foram capazes 

de assinar seu depoimento: Joana d’Albuquerque, Caterina Fernandes e Maria de 

Heredo. Joana d’Albuquerque, “dona Joana”, como ela própria escreve em sua 

assinatura, era filha do ilustre Jerônimo d’Albuquerque, e sequer citou sua filiação 

materna. Caterina Fernandes era casada com um escrivão; em sua assinatura faz, com 

dificuldade, apenas um „f‟. Maria de Heredo, que também demonstra grande 

dificuldade ao assinar, era filha de homem mameluco, português, e mãe que dizia ser 

meia cristã-nova. Era casada com Mateus de Freitas d’Azevedo,  alcaide-mor da 

Capitania de Pernambuco. As três tinham em comum, portanto, o fato de pertencerem a 

famílias – fosse a família de origem, fosse a de seus maridos – situadas na elite social 

ou cultural pernambucana. 

As demais mamelucas, com exceção da garota de treze anos, eram casadas ou 

viúvas de homens de ofícios diversos: um vivia por sua fazenda, outro era mestre 

açúcar, um outro era fiandeiro, dois deles eram escrivães, havia um pescador, um 

carpinteiro, um tabelião, um lavrador. Maria Fernandes, apelidada de “a Fiandeira”, 

viúva de um fiandeiro, que, como as demais, não assinou seu depoimento, disse ser 

parteira, sendo a única mameluca que declarou um ofício. 

 As negras testemunhantes foram três, todas provenientes da África e falantes de 

português, e não apresentaram qualquer nível de alfabetismo. Mécia Vaz, natural de São 

Tomé, de 50 anos de idade, foi escrava de um ferreiro, Manuel Rodrigues e de sua 

mulher, e conquistou a alforria “dando escravos por si” ao genro de Manuel Rodrigues, 

com quem ela ficou depois do falecimento de Manuel Rodrigues. Domingas Fernandes, 

caboverdeana que declarou ser filha de escravos, havia sido também escrava e teve a 

alforria comprada por seu marido, um oleiro. Joana Afonso, de 40 anos, era filha de 

Antônio Afonso e Maria Afonso, forros, naturais de São Tomé, e casada com André 

Fernandes, mulato, alfaiate, morador na Ilha de São Tomé, que a acusou de adultério – 

motivo pelo qual ela veio degredada para o Brasil. Ela foi a única mulher que, ainda que 

analfabeta, deixou o desenho da cruz registrado nos livros da Inquisição, enquanto as 
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outras, sempre que não eram capazes de assinar, solicitavam ao notário que o fizesse por 

elas.  

As brasileiras, como também os brasileiros descendentes de negros, estão menos 

representados do que as portuguesas e portugueses dessas etnias: não se encontram, 

entre os homens brasileiros, mulatos nem negros denunciantes. Há apenas um cafuzo, 

Lourenço Rodrigues.  Entre as mulheres, as negras são todas africanas e, das quatro 

mulatas que testemunharam, apenas uma não era portuguesa, a brasileira Bárbara 

Fernandes, filha de homem branco, um pedreiro, com uma mulata, casada com um 

lavrador, também branco. Houve ainda uma brasileira cafuza, Ana de Seixas, que era 

filha de homem mulato com uma índia. Casada com um homem branco, que disse ser 

“trabalhador”, também não foi capaz de assinar seu testemunho. 

Das mulatas portuguesas, uma declarou ser escrava: Ângela Antônia, que era 

filha de um homem branco com mulher mulata. As demais afirmaram ser casadas, uma 

com um pasteleiro, a outra com homem mulato que não tinha ofício. Percebe-se uma 

diferença de atitude do notário em relação às quatro mulatas. Ângela Antônia, a única 

declarada escrava das três, teve escrita, no final de seu depoimento, a observação do 

notário de que: “[...] porquanto a djtta denuncjãte he molher que en seu fallar e 

[de]nuncjar mostra ser de rezão e de bom entendjmẽto como qualquer molher branca de 

bom saber lhe mãodou o senhor visitador tomar esta denuncjação neste liuro e fazer esta 

declaracão [...]” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 60r a 60v). As demais, apesar de 

serem mulatas, já se encontravam, provavelmente, em um patamar social não tão 

discriminado quanto o dos escravos, o que as eximia da declaração de que o visitador 

mandou tomar a denunciação pelo fato de as denunciantes mostrarem bom 

entendimento e razão. A mesma atitude discriminatória vê-se em relação ao escravo 

Antônio da Concepção, que, apesar de fazer de seu próprio punho uma cruz, tem 

também registrada ao final do seu depoimento a observação do notário: “[...] e asignou 

aquj cõ o senhor visitador e por elle ser homẽ mujto ladino e de bom entendjmento e 

rezão lhe mandou tomar aquj esta denuncjação [...]” (Quarto Livro das Denunciações, 

fol. 81r). 

Com relação ao casamento de mulheres de etnia não branca, pode-se observar 

que, se já se mostrou ser raro o matrimônio legal de brancos com índias, sendo a 

maioria dos mamelucos fruto de uniões não sacramentadas pela Igreja ou de relações 

não conjugais dos senhores com suas escravas, os matrimônios de brancos com 
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mamelucas, por outro lado, já parecem ser bem mais expressivos, como se pode 

constatar pelos dados expostos, em que se nota uma grande maioria das mamelucas 

casada legalmente. Veem-se também alguns matrimônios de brancos com mulatas, 

como a brasileira Bárbara Fernandes, casada com um lavrador. 

  Os matrimônios entre os colonizadores brancos e mulheres mestiças – 

mamelucas e mulatas – também irão se refletir nas denúncias prestadas junto ao 

Tribunal do Santo Ofício, em que se veem casamentos ilícitos de homens acusados de 

bigamia sendo denunciados. Francisco Gonçalves apresenta-se à Mesa do Tribunal, 

testemunhando que, na Rua do Rocha, na Vila de Olinda, “morão goncalo djaz e sua 

molher hũa mamaluca fazendo vida de casados de hũas portas adentro e os vee serem 

tidos por casados e reçebjdos ẽ face de Igreja” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 

50v). Esse Gonçalo Dias dissera ao denunciante que a sua ex-mulher havia morrido em 

Portugal, “no tempo do tabardilho”, porém, afirma o denunciante que “despois djsso 

estando elle denuncjãte ẽ casa do djtto goncalo djaz djxe perante elles a mamaluca que 

ora he molher do dj|to goncalo djaz que quando em portugal foj ho tabardjlho ja ella 

[aquj] estaua casada cõ o djtto goncalo djaz [...]”. (Quarto Livro das Denunciações, fol.  

50v). 

Diogo Gonçalves, piloto do Navio Concepção, denunciou que um seu 

conterrâneo, Belchior Pires, casado em Viana, sua terra natal, com “mulher virtuosa”, 

com a qual tinha filhos e viveu por muitos anos como legitimamente casados, veio ao 

Brasil fugido da cadeia pública em que estava preso por crime cometido, indo para a 

Capitania do Espírito Santo, “donde leuou cõsiguo hũa mulata em hũa canoa pera a 

capjtanja do Rio de Janeiro e ay se cassou com ella em façe de Igreja publjcamẽte e 

estiuerão casados ujuendo algum tempo [...] et elle testemunha fallou com ella sobre o 

djtto belchior pirez ser casa|do em vjana et ella lhe djsse que elle que lhe dizia que era 

veuvo [...]” (Quarto Livro das Denunciações, fol.  199r). 
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4.3.4 Condição religiosa  

 

Tabela 07 – Condição religiosa de homens e mulheres 

CONDIÇÃO RELIGIOSA HOMENS MULHERES 

CRISTÃO-VELHO 

Assinantes 196 (91%) 2 (5%) 

Não assinantes 19 (9%) 39 (95%) 

Total 215 41 

CRISTÃO-NOVO 

Assinantes 23 (100%) 1 (33%) 

Não assinantes 0 2 (67%) 

Total 23 3 

EM PARTE CRISTÃO-

NOVO 

Assinantes 15 (100%) 1 (9%) 

Não assinantes 0 10 (91%) 

Total 15 11 

CRISTIANIZADO 

Assinantes 0 0 

Não assinantes 0 2 (100%) 

Total 0 2 

CRISTÃO 

Assinantes 1 (100%) 0 

Não assinantes 0 1 (100%) 

Total 1 1 

NÃO DECLARADA 

Assinantes 21 (91%) 1 (11%) 

Não assinantes 2 (9%) 8 (89%) 

Total 23 9 

TEM DÚVIDA SE É 

CRISTÃO-NOVO 

Assinantes 1 (100%) 0 

Não assinantes 0 1 (100%) 

Total 1 1 

NÃO SABE A 

CONDIÇÃO 

RELIGIOSA 

Assinantes 1 (50%) 0 

Não assinantes 1 (50%) 0 

Total 2 0 

 

Dos 348 indivíduos que foram depor junto ao Tribunal, 256 (73%) declararam-

se cristãos-velhos, 26 (7%) declararam-se cristãos-novos e 26 (7%) disseram ter alguma 

ascendência de cristãos-novos, pela parte do pai ou da mãe. Também estiveram 

presentes mais oito testemunhas classificadas em quatro grupos, embora cada um deles 

não tivesse chegado a representar 1% do total. Foram eles: dois indivíduos 

cristianizados, que declararam haver se convertido ao cristianismo, dois que se 

declararam apenas „cristãos‟, dois que afirmaram ter dúvida se eram cristãos-novos e 

dois que declararam não saber sua condição religiosa. Houve, além dessas, 32 

testemunhas (9% do total) de condição religiosa não declarada. 

A ausência de um número mais expressivo de cristãos-novos entre os depoentes 

pode ser compreendida quando se tem em vista que os cristãos-novos se encontravam 

em uma posição de intimidação perante a Inquisição Portuguesa, já que eram os 



184 

 

primeiros suspeitos do principal crime que o Tribunal perseguia: o judaísmo. Foi grande 

a lista de pessoas que compareceram voluntariamente ao Tribunal, ou foram por ele 

chamados, para denunciar aqueles que não trabalhavam aos sábados, ou usavam roupas 

novas e lavadas nesse dia, ou conservavam outros hábitos judeus. Muitos desses 

denunciantes arrematavam seu depoimento afirmando ter suspeitado do acusado por se 

tratar de um cristão-novo.  

 Antão Martinez foi ao Tribunal denunciar seu vizinho Rodrigo d’Ávila, de quem 

era próximo, comendo e bebendo juntos frequentemente, o qual, nos sábados, dia de 

trabalho, vestia camisa lavada e calçava ceroulas lavadas, “do que elle denuncjante 

tomou roim suspejta contra o djtto Rodrigo daujlla por ser christão nouo” (Quarto 

Livro das Denunciações, fol.185v, grifo nosso). Diogo Gonçalves denunciou Diogo 

Fernandes e sua mulher Branca Dias, cristãos-novos, que, em dia de sábado, iam visitar 

o engenho às dez horas, “uestidos de festa cõ seus roupõis de frjsa [...] de noua e galante 

que não costumauão uestir na seman[a] et elle cõ camjsa lauada mujto alua, et ella cõ 

toucad[os] aluos e lauados e por ser sabbado et elles gente de sospej[ta] logo isto 

pareçeo mal a todos.” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 28r e fol. 28v). Bartolomeu 

Banha foi também ao Tribunal testemunhar palavras suspeitas que teria ouvido de 

Francisco Lopes Homem em conversa com João Mendes, ambos cristãos-novos, sobre 

açoitar uma cruz de prata, do que o denunciante afirmou que “por serem da nação 

segundo a conta em que elle os tem e são tidos lhe pareçerão mal as djttas pallavr[as] 

[...]” (Quarto Livro das Denunciações, fol.  64r a 64v). 

 Vê-se também um receio de declarar a ascendência judaica entre os que se 

afirmavam em parte cristãos-novos. Quando havia algum ascendente cristão-velho na 

família, os testemunhantes faziam questão de declarar que não eram completamente 

cristãos-novos, e, sim, em parte. Havia ainda aqueles que preferiam se declarar cristãos-

velhos e dizer ter alguma „raça‟ de cristão-novo, como Maria de Heredo, que disse ser 

cristã-velha, que, da parte de sua mãe, tinha raça de cristã-nova, já que sua mãe era filha 

de cristão-novo e de cristã-velha, e também Duarte de Sá, que afirmou ser cristão-velho 

que tinha raça de cristão-novo pela parte de sua mãe, não sabendo de que maneira. 

Houve também assinantes que disseram ter dúvida sobre sua condição religiosa, 

muito provavelmente por medo de declarar à Inquisição a ascendência judaica. Diogo 

do Couto, vigário da Igreja Matriz da Vila de Olinda e ouvidor da vara eclesiástica das 

Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, afirmou que tinha dúvida se tinha parte 
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de cristão-novo. Depois que deu seu depoimento e saiu, o visitador mandou o notário 

registrar no livro que diziam que o Diogo do Couto era cristão-novo da parte de seu pai, 

“pello que o senhor Bispo deste estado de seu proprio motu deu em escripto Comjssão a 

elle senhor [.] visitador pera que elle mesmo senhor ujsitador asista por ordjnarjo nos 

despachos desta visitação do santo officjo destas capitanjas de pernãobuco tamaraca et 

parayba [...]” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 174r), o que indica que o fato desse 

vigário ter ascendência judaica põe sobre ele suspeitas, o que requereria a supervisão do 

visitador no momento de se realizassem os despachos da visitação. Além do vigário, 

uma mulher, Ana Francisca, afirmou ter dúvida sobre sua condição religiosa. No seu 

caso, a dúvida se justificava, uma vez que era filha de um mercador chamado Guilherme 

de Colônia, que nunca conheceu, e de uma mulher que também desconhecia quem 

fosse. Ainda assim, no momento em que teve que declarar seu estado religioso, ela 

colocou-se no lado mais conveniente, afirmando ser, segundo lhe parecia, cristã-velha. 

Quando comparados os percentuais de cristãos-velhos e de cristãos-novos 

assinantes, observa-se que os cristãos-novos, tanto homens quanto mulheres, se 

mostraram mais capazes de assinar do que os cristãos-velhos: 100% dos cristãos-novos 

homens assinaram seu depoimento, enquanto 91% dos homens cristãos-velhos o 

fizeram. Também os homens que se declararam em parte cristãos-novos apresentaram 

100% de assinaturas. O percentual de mulheres assinantes foi de 5% entre as cristãs-

velhas e de 33%, entre as cristãs-novas. As mulheres em parte cristãs-novas assinaram 

em 9% das ocorrências. O número de testemunhas com ascendência judaica não foi, por 

outro lado, tão significativo, sobretudo entre as mulheres: 23 homens e apenas três 

mulheres declararam-se cristãos-novos e 15 homens e 11 mulheres disseram ser em 

parte cristãos-novos. Assim, é preciso olhar com certa cautela para os percentuais desses 

grupos religiosos, inclusive para os 100% de assinantes entre cristãos-novos; 

provavelmente, as porcentagens de cristãos-velhos assinantes foram mais exatas, pela 

maior representatividade que esses tiveram no corpus. 

O estudo de Lobo e Oliveira (2013) também constatou entre homens cristãos-

novos 100% de assinantes, e 95% de assinantes cristãos-velhos. Encontrou-se, por outro 

lado, um número igualmente reduzido de cristãos-novos a testemunhar: foram 15 

cristãos-novos contra 212 cristãos-velhos. Os autores encontraram uma presença um 

pouco maior de cristãs-novas e também observaram uma maior capacidade de assinar 

entre elas. Se, entre as cristãs-velhas na Bahia, se apresentaram 11 assinantes (12,6%) e 
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76 não assinantes (88,4%), entre as 6 cristãs-novas depoentes, a maioria assinou 

(66,7%) e apenas duas não assinaram.  

Os dois denunciantes que se declararam simplesmente „cristãos‟ eram, ao que 

tudo indica, cristãos-velhos. A primeira foi Leonor d'Albuquerque, de 13 anos de idade, 

natural de Pernambuco, filha de lavradores, que se declarou „cristã‟ e não assinou seu 

depoimento. Poderia se pensar na possibilidade de ter se declarado „cristã‟ por não saber 

se era cristã-nova ou cristã-velha, devido à sua pouca idade; porém, essa possibilidade é 

descartada, quando é incluída pelo visitador a nota ao lado do seu depoimento, em que 

se diz: “Testemunha Lianor dalbuquerquez cristã uelha”. A informação é ainda 

confirmada no depoimento que de Maria d’Albuquerque, irmã de Leonor, que se 

declarou filha de mesmo pai e de mesma mãe que a irmã e afirmou ser cristã-velha. 

O segundo denunciante a se declarar „cristão‟ foi o reverendo Damião da 

Fonseca, padre presidente do Mosteiro de São Bento da Vila de Olinda, que não 

forneceu dados sobre seus ascendentes, e deixou registrada sua assinatura ao final de 

seu depoimento. Na nota que vai ao lado do seu testemunho, que poderia ajudar a 

elucidar a questão, não há informação sobre a condição religiosa do testemunhante. Ao 

lado do início de cada depoimento, era comum a presença de uma nota em que se 

informava o nome da testemunha e se era cristão-novo ou cristão-velho. A nota ao lado 

do depoimento de Damião da Fonseca, porém, dizia: “Testemunha | o Padre frey 

Damião | da fonsequa Presidẽ | te de São Bento”. No caso dessa testemunha, a ausência 

da informação não parece significar um esquecimento, mas a omissão de uma 

informação óbvia, substituída pela informação de que o testemunhante era padre 

presidente do Mosteiro de São Bento. A possibilidade de um padre ser cristão-novo não 

está descartada, como atesta o caso já citado do padre Diogo do Couto, vigário da Igreja 

Matriz da Vila de Olinda, que dizia ter dúvida se era cristão-novo. Nesse caso, porém, é 

bastante claro o posicionamento do visitador, que mandou o notário registrar no livro 

que se dizia que Diogo do Couto era cristão-novo da parte de seu pai, e também do 

bispo que deu ao visitador o encargo de assistir aos despachos da visitação do Santo 

Ofício nas capitanias em que Diogo do Couto era ouvidor da vara eclesiástica, 

demonstrando uma incredulidade do visitador em relação a esse padre, que não se viu 

no depoimento do reverendo Damião da Fonseca.  

Duas testemunhas indígenas, ambas não assinantes, declararam que tinham sido 

batizadas e se tornado cristãs. Ambas foram classificadas, portanto, como 
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„cristianizadas‟. As notas que foram escritas ao lado dos depoimentos, inclusive, 

diziam: “Testemunha | Monica Brazilla” e “Testemunha | Izia Aluarez brazilla”, o que 

demonstra que, apesar de terem se convertido ao cristianismo, a informação que de fato 

importava ao Tribunal é que se tratava de índias. Mônica, nascida no „sertão‟ da 

Capitania de Pernambuco, declarou ser “filha de paj e maj pagãos mas sua maj et ella 

denuncjante sendo de ydade de quatro annos se fizerão cristããs e bautizar[ão] nesta ujlla 

[...]” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 26v); e Ízia Álvares, índia forra, disse ser 

“filha de gentio e de maj gentia que despois foj cristãã do qual sertão foj trazida pera a 

djtta bahia sendo moca pequena e na bahia foj baptizada e fejta cristãã” (fol. 82v). 

Apesar de se considerar livre, sendo filha de mãe livre, Mônica confessou que “en 

ca[sa] a nomeam e tem por escraua e como a tal lhe puserão f[er]retes nas façes [...]”, 

motivo pelo qual provavelmente o notário fez apenas para essa denunciante a 

observação de que “eu notario asignej por ella aquj a seu rogo cõ o senhor ujsitador o 

qual mandou fazer aquj mais esta declaração que porquanto a djtta denuncjãte he 

molher muito ladina e falla muj bem portugues e em suas pallauras e Razois mostra ter 

bom entendjmento lhe mandou tom[ar] esta denuncjação neste liuro [...]” (fol. 27v). Ízia 

Álvares se declarou forra, que “aforrou mujtos annos ha bastiam aluarez”, e seu 

depoimento foi aceito pelo Tribunal sem a declaração de que se tomou seu depoimento 

por ser ladina ou mostrar bom entendimento e razão. 

Estiveram ainda presentes 23 homens, sendo 21 desses assinantes, e nove 

mulheres, com uma única assinante, que não tiveram a sua condição religiosa declarada.  

Estes se encontram separados pela etnia na tabela a seguir: 
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Tabela 08 – Testemunhas de condição religiosa não declarada separadas por etnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De um total de 298 brancos testemunhantes, apenas 11 não tiveram sua condição 

religiosa declarada. Quatro deles eram sacerdotes: Frei Simão d'Assunção, sacerdote da 

Ordem de São Francisco da Custódia de Santo Antônio, Padre João Batista, natural de 

Holanda, pregador e confessor da Companhia de Jesus, ministro no Colégio da 

Companhia de Jesus em Pernambuco, Padre Rodrigo Soares, coadjutor da Igreja Matriz 

da vila de Olinda, e Padre João Vaz Salem, vigário da Igreja Matriz da Cidade Filipeia. 

Pode-se fazer aqui um paralelo entre a ausência de informação sobre a condição 

religiosa desses sacerdotes e a que se observou na nota ao lado do depoimento de 

Damião da Fonseca, já citado anteriormente, que se disse „cristão‟ em seu testemunho. 

É provável que aqui também a ausência da informação sobre a condição religiosa dos 

sacerdotes esteja significando a omissão de uma informação óbvia. Também nas notas 

que se põem ao lado de seus depoimentos se vê, em lugar da informação de ser cristão-

velho ou cristão-novo, a referência ao estrato social a que pertencem: “Testemunha frei 

ETNIA 

 

TESTEMUNHAS DE CONDIÇÃO 

RELIGIOSA NÃO DECLARADA 
 

TOTAL DE 

TESTE- 

MUNHAS HOMENS MULHERES 

TOTAL (DE 

CONDIÇÃO NÃO 

DECLARADA) 

 

BRANCOS 

Assinantes 11 (100%) 0 11 (100%) 239 

Não assinantes 0 0 0 59 

Total 11 
0 

11 298 

NEGROS 

Assinantes 0 0 0 0 

Não assinantes 0 3 (100%) 3 (100%) 3 

Total 0 3 3 3 

MAMELUCOS 

Assinantes 7 (100%) 1 (33%) 8 (80%) 15 

Não assinantes 0 2 (67%) 2 (20%) 7 

Total 7 3 10 22 

MAMELUCOS 

2ª GERAÇÃO 

Assinantes 1 (100%) 0 1 (100%) 5 

Não assinantes 0 0 0 4 

Total 1 0 1 9 

MULATOS 

Assinantes 1 (50%) 0 1 (50%) 1 

Não assinantes 1 (50%) 0 1 (50%) 1 

Total 2 0 2 2 

CAFUZOS 

Assinantes 1 (50%) 0 1 (33%) 1 

Não assinantes 1 (50%) 1 (100%) 2 (67%) 2 

Total 2 1 3 3 

MULATOS 

DE 2ª 

GERAÇÃO 

Assinantes 0 0 0 1 

Não assinantes 0 2 (100%) 2 (100%) 4 

Total 0 2 2 5 
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Simão frade de missa Capucho” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 234v); 

“Testemunha o Padre João Baptista framengo da Cõpanhia de jesus” (fol.  265v). 

Dos outros brancos que não tiveram a condição religiosa declarada, três eram 

estrangeiros: Filipe Cavalcante, italiano, filho de homem da governança da cidade de 

Florença, Cibaldo Lins, alemão, filho de gente nobre e fidalga da cidade de Augusta 

Vindelicorum (atual Augsburgo), na Alemanha, e Domingos Ortega, castelhano, 

soldado do rei na Paraíba. Dos demais, um, Cristóvão Dias Delgado, era português e 

trabalhava como feitor de seu irmão; os outros três tinham cargos na administração 

pública da Colônia: o português Antônio do Couto era escrivão dos defuntos e ausentes 

da Capitania de Pernambuco; Francisco Álvares Viegas, brasileiro, era escrivão dos 

órfãos da Capitania de Pernambuco; Feliciano Coelho de Carvalho, que não declarou 

sua naturalidade, era capitão e governador da Capitania de Itamaracá, onde, segundo 

afirma o notário do Santo Ofício no Quarto Livro das Denunciações, por motivo de não 

haver, na Capitania, ouvidor, juiz, vereador ou Câmara, o capitão e governador 

administrava “tudo o da Gouernança e da Justjça” (fol. 222r). Esses seriam, mais 

provavelmente, cristãos-velhos, devido aos cargos que ocupavam na administração. A 

ausência de declaração da condição religiosa dos dois últimos se deu, seguramente, 

devido ao caráter dos registros feitos no Terceiro Livro das Denunciações, na parte 

referente às Capitanias de Pernambuco, Itaramacá e Paraíba, nos quais eram apenas 

dadas informações sobre a credibilidade das testemunhas que haviam denunciado no 

Tribunal, anotadas com menos esmero do que nos outros livros. Além disso, as pessoas 

que prestaram depoimento nesse livro foram chamadas justamente por ter um lugar de 

relevo na sociedade, e geralmente ocupavam algum cargo na administração colonial; 

não seriam necessárias muitas informações a respeito deles, já que seus nomes e cargos 

já diriam o suficiente por eles. 

Vê-se ainda, pela tabela, que as três testemunhas negras, os três cafuzos e os dois 

mulatos registrados no corpus não tiveram sua condição religiosa identificada. Houve 

ainda dois mulatos de 2ª geração, dos cinco presentes no corpus, cuja condição religiosa 

também não foi declarada.  

 As três testemunhas negras, todas mulheres e africanas, não fazem qualquer 

referência à condição religiosa dos pais, apenas se referem ao fato de serem negros ou 

escravos. Uma delas, Mécia Vaz, ao afirmar que foi escrava de Manuel Rodrigues e 

Isabel Vaz, declarou desconhecer se esses eram cristãos-novos, provavelmente por ter 
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sido questionada sobre sua condição religiosa – o que certamente não foi feito com 

relação à dos seus genitores. As notas ao lado dos seus depoimentos comentam apenas 

sua condição social: “testemunha Joana afonso preta forra ladina” (Quarto Livro das 

Denunciações, fol.  224r), “testemunha Micia vaz molher preta forra.” (fol.  208r), 

“Testemunha Domingas fernandez molher preta forra” (fol. 210r). Não há, nos 

depoimentos, qualquer referência ao fato de terem sido cristianizadas, ainda que o que 

se esperasse dos escravos „ladinos‟ que foram até o Santo Ofício testemunhar é que 

tivessem sido convertidos ao cristianismo.  

  Os dois homens cafuzos testemunhantes, Antônio da Concepção e Lourenço 

Rodrigues, e a única mulher cafuza, Ana de Seixas, também não mencionaram sua 

condição religiosa ou a dos seus pais. Ao lado dos seus depoimentos, vão notas como as 

que foram feitas para as africanas: “Testemunha  Lourenco rodriguez  mistisso alfajate.” 

(Quarto Livro das Denunciações, fol. 251v); “Testemunha Antonio da Cõcepção, 

Escrauo.” (fol. 80v). Não é comentado também em seus depoimentos o fato de terem 

sido cristianizados. 

  Os mulatos João Álvares e Boaventura Dias também não declararam sua 

condição religiosa ou a de seus genitores. Porém, ao lado do depoimento de João 

Álvares, escravo de Isabel Caldeira, filho de João Rodrigues, homem branco, ourives, e 

de Beatriz Henriques, negra e escrava, declarou-se que era cristão-novo, o que não foi 

comentado em nenhum momento da redação de seu depoimento: “Testemunha João 

aluarez mullato Escrauo. de bom Entendimẽto. cristão nouo” (Quarto Livro das 

Denunciações, fol. 232r). Boaventura Dias era também filho de uma escrava negra e de 

um homem branco, que ele afirmou ser cristão-velho. Sabe-se, então, que não se tratava 

de um cristão-novo, mas não se pode afirmar se era considerado cristão-velho, já que 

era filho de uma escrava e nada afirmou a respeito de seu estrato sócio-ocupacional.  

  Dos mulatos de segunda geração, as mulheres que não declararam sua condição 

religiosa foram Domingas Lopes e Bárbara Fernandes. A nota referente ao testemunho 

de Domingas Lopes diz apenas: “testemunha Domingas lopez mullata. molher de 

matheus dãdrade  mullato.” (fol.  182v). Bárbara Fernandes, casada com um homem 

branco, lavrador, era filha de homem branco, que dizia ser pedreiro e cristão-velho. Já 

sua mãe era mulata e dela não se informava a condição religiosa, provavelmente por ser 

filha de uma negra da Guiné. 
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No que tange à declaração da condição religiosa, os mamelucos presentes no 

corpus tiveram um comportamento diferente do que se viu entre negros, cafuzos e 

mulatos. Se a maioria, entre negros e mulatos, não declarou sua condição religiosa, 

entre os mamelucos e mamelucos de 2ª geração, o mais comum foi se declararem 

cristãos-velhos, como pode ser visualizado a seguir: 

 

Tabela 09 – Condição religiosa dos mamelucos 

CONDIÇÃO RELIGIOSA MAMELUCOS 

 

MAMELUCAS 

MAMELUCOS 

DE 2ª 

GERAÇÃO 

MAMELUCAS 

DE 2ª 

GERAÇÃO 

CRISTÃO-

VELHO 

Assinantes 4 (100%) 0 2 (100%) 0 

Não assinantes 0 5 (100%) 0 3 (100%) 

Total 4 5 2 3 

CRISTÃO-

NOVO 

Assinantes 2 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 0 

Não assinantes 0 0 0 0 

Total 2 1 1 0 

EM PARTE 

CRISTÃO-

NOVO 

Assinantes 0 0 0 1 (50%) 

Não assinantes 0 0 0 1 (50%) 

Total 0 0 0 2 

NÃO 

DECLARADA 

Assinantes 7 (100%) 1 (33%)  1 (100%) 0 

Não assinantes 0 
2 (67%) 

 0 
0 

Total 7 3  1 0 

 

14 indivíduos, entre mamelucos e mamelucas de 1ª e 2ª geração, depoentes nos 

livros da Inquisição analisados, declararam-se cristãos-velhos; apenas 4 declararam-se 

cristãos-novos; 2, em parte cristãos-novos; e 11 não declararam sua condição religiosa. 

Os denunciantes que informaram serem cristãos-velhos ou novos declaravam a condição 

religiosa do ascendente de etnia branca, geralmente o homem; apenas nos casos dos 

mamelucos de 2ª geração, se encontram filhos de homem mameluco com mulher 

branca, sendo esse pai mameluco, por sua vez, filho de branco com índia. Maria de 

Heredo, por exemplo, tinha raça de cristã-nova da parte de sua mãe, Leonor Reimoa, 

mas se declarou cristã-velha, por ser filha de João Queixada, que disse ser cristão-velho 

e mameluco, filho de homem branco e de índia. 

Ao serem analisados os depoimentos de testemunhas mamelucas, parece não 

haver qualquer motivo para uns terem declarado sua condição religiosa e outros não o 

terem feito. Entre os que não tiveram a condição religiosa declarada, veem-se também 

filhos de branco com índia, para os quais, em alguns casos, há inclusive a informação de 

que o pai era cristão-velho. Miguel Pires Landim, que não declarou sua condição 
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religiosa, disse ser filho de Álvaro Pires d’Alegrete, cristão-velho, homem branco, e de 

uma sua escrava índia chamada Beatriz (Quarto Livro das Denunciações, fol. 140v). Já 

dona Joana d’Albuquerque, filha de Jerônimo d’Albuquerque e de mãe não declarada, 

não informou sua condição religiosa nem também a do seu pai (fol. 141v).  

 

 

4.3.5 Faixa etária das testemunhas 

 

Tabela 10 – Faixa etária das testemunhas, separadas por sexo 

 

FAIXA ETÁRIA HOMENS MULHERES 
TOTAL DE 

DENUNCIANTES 

ATÉ 10 ANOS 

Assinantes 0 0 0 

Não assinantes 0 1 (100%) 1 (100%) 

Total 0 1 1 

ATÉ 20 ANOS 

Assinantes 20 (87%) 0 20 (67%) 

Não assinantes 3 (13%) 7 (100%) 10 (33%) 

Total 23 7 30 

ATÉ 30 ANOS 

Assinantes 69 (92%) 1 (5%) 70 (74%) 

Não assinantes 6 (8%) 18 (95%) 24 (33%) 

Total 75 19 94 

ATÉ 40 ANOS 

Assinantes 93 (94%) 2 (9%) 95 (79%) 

Não assinantes 5 (6%) 21 (91%) 26 (21%) 

Total 98 23 121 

ATÉ 50 ANOS 

Assinantes 54 (95%) 2 (15%) 56 (80%) 

Não assinantes 3 (5%) 11 (85%) 14 (20%) 

Total 57 13 70 

ACIMA DE 50 

ANOS 

Assinantes 16 (76%) 0 16 (64%) 

Não assinantes 5 (24%) 4 (100%) 9 (36%) 

Total 21 4 25 

NÃO SABE A 

IDADE 

Assinantes 0 0 0 

Não assinantes 0 1 (100%) 1 (100%) 

Total 0 1 1 

IDADE NÃO 

DECLARADA 

Assinantes 6 (100%) 0 6 (100%) 

Não assinantes 0 0 0 

Total 6 0 6 

TOTAL 

Assinantes 258 (92%) 5 (7%) 263 (76%) 

Não assinantes 22 (8%) 63 (93%) 85 (24%) 

Total 280 68 348 

 

 

Os depoentes que mais se apresentaram ao Tribunal sediado nas Capitanias de 

Pernambuco, Itamaracá e Paraíba tinham entre 31 e 40 anos. Esse grupo, juntamente 
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com o grupo de 41-50 anos, foram os que apresentaram os maiores níveis de 

assinaturas, de 79%, o primeiro, e 80% o segundo, sendo que, entre os homens, houve, 

nessas faixas etárias, 94% e 95% de assinantes, respectivamente. Também estiveram 

bastante presentes testemunhas da faixa etária dos 20 anos (grupo de até 30 anos), que 

teve 74% de assinantes. Os menos representados foram os depoentes até 20 anos de 

idade e acima de 50 anos, que também tiveram níveis mais baixos de assinaturas, de 

67% e 64%, respectivamente. Houve apenas uma testemunha de até 10 anos, uma garota 

que o Inquisidor avaliou que não poderia ter mais que dez anos. 

A partir da análise dos dados expostos na tabela, não se pode falar, em relação 

aos homens, em uma mudança em direção à aquisição da capacidade de escrever, ou 

mesmo o contrário, já que não se vê uma maior aquisição da escrita entre os mais 

novos, em relação aos mais velhos, ou ainda um decréscimo dessa aquisição dos mais 

velhos para os mais novos. O que se observa justamente são duas faixas etárias 

medianas, dos homens de 31 a 40 anos e de 41 a 50 anos, a assinar mais.  

Entre as mulheres, embora o número de testemunhas de cada faixa etária seja 

pequeno (houve apenas uma depoente até 10 anos, sete até 20 anos, 19 até 30 anos, 23 

até 40 anos, 13 até 50 anos e apenas 4 acima de 50 anos), vê-se  o mesmo fenômeno 

observado entre os homens:  as mulheres de 31 a 40 anos e 41 a 50 anos revelaram-se as 

mais capazes de assinar, com percentuais de assinantes de 9% e 15%, respectivamente, 

sendo esses dois os únicos grupos de mulheres com percentuais de assinantes superiores 

à média geral feminina, que é de 7%. 

Dos 21 homens acima de 50 anos registrados no corpus, 16 (76%) assinaram seu 

depoimento e 5 (24%) não o assinaram. Uma hipótese que poderia ser levantada é a de 

que testemunhas com uma idade mais avançada poderiam apresentar alguma deficiência 

motora ou visual que as impossibilitasse de escrever, ainda que soubessem fazê-lo. 

Entretanto, 4 desses denunciantes, todos eles portugueses, não mencionaram qualquer 

dificuldade que os impossibilitasse de assinar seu depoimento, e fizeram um sinal não 

alfabético de próprio punho em lugar da assinatura; provavelmente, não sabiam de fato 

assinar. Foram eles: Diogo Gonçalves, dono do Engenho do Salvador, que disse ter 

mais de 70 anos e assinou com uma cruz; Fernão Rodrigues, lavrador, que afirmou ter 

63 anos, pouco mais ou menos; Brás da Mata, mestre de obras, que tinha 55 anos, e 

Luís Gomes, vaqueiro, de 60 anos de idade, que fez no lugar da assinatura um sinal não 

alfabético diferente da cruz. Apenas Francisco Afonso Varela, que afirmou ter 80 anos, 
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pouco mais ou menos, e foi dos da governança da terra, disse estar cego há cerca de 4 

anos, não fez a cruz ou outro sinal e pediu ao notário para por ele assinar, como se 

encontra registrado ao final do seu depoimento: “e por elle seer Cego e djzer que não 

podja asignar a seu roguo asignej por elle aquj cõ o senhor vjsjtador Manoel francisco 

notario do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj –  Heitor furtado de mendoça    

Manoel francisco” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 249v). 

Com relação ao percentual encontrado no total de depoentes (masculinos e 

femininos) até 20 anos de idade, de 67% de assinantes, mais baixo que os percentuais de 

assinantes das demais faixas etárias, poderia se aventar a hipótese de que, entre eles, 

estariam mais presentes os jovens nascidos no Brasil, e isso talvez abaixasse o 

percentual de assinantes até 20 anos de idade, contando-se que a oferta de escolarização 

aos meninos no Brasil seria menor do que em Portugal, nesse momento. Assim, para 

analisar melhor esse aspecto, foi feita uma análise em que se separaram os depoentes 

naturais de Portugal e os brasileiros, de acordo com cada faixa etária Os dados 

encontrados vão expostos a seguir: 
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Tabela 11 – Portugueses e brasileiros separados por faixa etária 

 

IDADE PORTUGUESES BRASILEIROS 
TOTAL DOS 

DENUNCIANTES
47

 

ATÉ 10 ANOS 

Assinantes 0 0 0 

Não assinantes 0 1 (100%) 1 (100%) 

Total 0 1 1 

ATÉ 20 ANOS 

Assinantes 11 (69%) 8 (62%) 20 (67%) 

Não assinantes 5 (31%) 5 (38%) 10 (33%) 

Total 16 13 30 

ATÉ 30 ANOS 

Assinantes 45 (80%) 16 (62%) 70 (74%) 

Não assinantes 11 (20%) 10 (38%) 24 (26%) 

Total 56 26 94 

ATÉ 40 ANOS 

Assinantes 68 (91%) 12 (48%) 95 (79%) 

Não assinantes 7 (9%) 13 (52%) 26 (21%) 

Total 75 25 121 

ATÉ 50 ANOS 

Assinantes 25 (76%) 7 (64%) 56 (80%) 

Não assinantes 8 (24%) 4 (36%) 14 (20%) 

Total 33 11 70 

ACIMA DE 50 

ANOS 

Assinantes 11 (65%) 0 16 (64%) 

Não assinantes 6 (35%) 1 (100%) 9 (36%) 

Total 17 1 25 

NÃO SABE A 

IDADE 

Assinantes 0 0 0 

Não assinantes 0 1 (100%) 1 (100%) 

Total 0 1 1 

IDADE NÃO 

DECLARADA 

Assinantes 1 (100%) 1 (100%) 6 (100%) 

Não assinantes 0 0 0 

Total 1 1 6 

TOTAL 

Assinantes 161 (81%) 48 (58%) 264 (76%) 

Não assinantes 37 (19%) 35 (42%) 84 (24%) 

Total 198 83 348 

 

O percentual de portugueses e de brasileiros assinantes abaixo de 21 anos é 

bastante parecido: 62% entre os brasileiros e 69% entre os portugueses, o que indica que 

não se confirma a ideia de que o número de assinantes brasileiros estaria colocando para 

baixo a porcentagem geral de assinantes.  

Entre os portugueses com até 20 anos, encontraram-se duas moças e 14 rapazes. 

Entre os brasileiros dessa faixa etária, foram contadas 5 moças e 8 rapazes. 

A porcentagem de 69% de assinantes portugueses, bastante próxima à média 

geral de assinantes menores de 21 anos de todas as origens geográficas, de 67%, não 

parece estar influenciada pela presença de moças, já que estas foram apenas duas, contra 

13 rapazes. As mulheres portuguesas, ambas não assinantes, foram Maria Mateus, de 16 

anos, natural da cidade do Porto, casada com um sapateiro, e Francisca Rodrigues, de 

                                                 
47

 Estão incluídos, no total dos denunciantes, os indivíduos de todos os locais de proveniência que 

figuram no corpus. 
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20 anos de idade, filha de mareante, casada com Francisco Afonso, calafate. Além 

delas, três rapazes não assinaram seu testemunho: Francisco Gonçalves, grumete de 

uma nau, que tinha por volta de 17 anos; Domingos Lopes, de 20 anos, que era feitor de 

uma fazenda; e Francisco Rabelo, também feitor. 

Entre os brasileiros menores de 21 anos, parece que a presença feminina fez com 

que fosse reduzido o percentual de assinantes: todos os 8 rapazes assinaram seu 

testemunho, e os 5 não assinantes foram moças. Os dados de cada um estão descritos na 

tabela a seguir: 
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Quadro 03 – Brasileiros e brasileiras com até 20 anos de idade 

NOME ASSINAN 

TE 
IDADE COR/ 

ETNIA 

OCUPAÇÃO/ 

PROFISSÃO 

ESTADO 

CIVIL 
RESIDÊNCIA 

Domingos 

Fernandes 

SIM 

 

16 para 

17 anos 
Branco 

Estudante no 

Colégio da 

Companhia da 

Vila de Olinda 

Solteiro Vila de Olinda 

Pero 

Fernandes 
SIM 15 anos Branco Estudante Solteiro 

 

Vila de Olinda, Rua de 

João Eanes (em casa do 

seu pai) 
 

Gaspar do 

Casal Moço 
SIM 20 anos Branco - Solteiro 

 

Jaboatão, Freguesia de 

Santo Amaro (em casa 

dos seus pais) 
 

Francisco 

Camelo 
SIM 17 anos Branco - Solteiro 

 

Vila de Iguaraçu (em 

casa dos pais) 
 

Arnal de 

Olanda 
SIM 

19 anos 

 
Branco - Solteiro 

 

Cabo de Santo 

Agostinho (“esta 

debajxo do poder dos 

djttos seu paj e maj”) 
 

João 

Fernandes 
SIM 20 anos Mameluco Não tem ofício Solteiro 

 

Freguesia de Iguaraçu 

(em casa do seu 

padrasto) 
 

Lourenço 

Rodrigues 
SIM 

19 anos 

 
Cafuzo Alfaiate - 

 

Vila de Olinda, 

Ladeira da Matriz 

João 

Fernandes 
SIM 

20 anos, 

pouco 

mais ou 

menos 

Mameluco 

de 2ª 

geração 

Carreiro de 

carrear com 

bois 

Solteiro 

 

Freguesia de Santo 

Amaro (em casa do seu 

cunhado) 
 

Jerônima 

Baracha 
NÃO 20 anos Branca - Casada - 

Cosma 

Martins 
NÃO 

18 anos, 

pouco 

mais ou 

menos 

Mameluca 

de 2ª 

geração 

 

- 
Casada Itamaracá 

Ana d‟Oliveira NÃO 

13 anos, 

pouco 

mais ou 

menos 

Branca - 
Solteira 

 

 

Freguesia de São 

Lourenço (na casa da 

sua mãe e do seu 

padrasto) 
 

Maria 

d‟Albuquerque 
NÃO 

16 anos, 

segundo 

lhe 

parece 

Branca - Casada 
Termo de Iguaraçu 

 

Leonor 

d‟Albuquerque 

 
NÃO 13 anos Branca - Solteira 

 

Capitania de 

Pernambuco (em casa 

de seus pais, debaixo de 

sua administração) 
 

 

Rapazes brasileiros 

Dos rapazes denunciantes brasileiros menores de 21 anos, dois declararam ter 

um ofício, Lourenço Rodrigues, cafuzo, de 19 anos, que disse ser alfaiate, e João 

Fernandes (o segundo a denunciar), que tinha cerca de 20 anos e era carreiro de carrear 
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bois. Os demais, 5 brancos e um mameluco, não declararam ter uma profissão e 

afirmaram viver na casa de seus pais, “debaixo de sua administração”. Dois deles, Pero 

Fernandes e Domingos Fernandes, os mais jovens, afirmaram ser estudantes. Domingos 

Fernandes, que tinha de 16 para 17 anos, disse estudar no Colégio da Companhia da 

Vila de Olinda. Pero Fernandes, de 15 anos, não disse onde estudava, mas é possível 

que tenha estudado no mesmo Colégio da Companhia, já que também residia na Vila de 

Olinda, onde estava instalado o Colégio. O único homem do corpus que declarou ser 

estudante e que não se encontrava na faixa etária de 11 a 21 anos foi Antônio Pereira 

Trancoso, de 24 anos, natural da Vila de Monção, em Portugal, que disse ser estudante 

no Colégio da Companhia da Vila de Olinda. Os demais rapazes, se não tiveram aulas 

de ler e escrever no Colégio da Companhia, talvez pela distância que havia de suas 

casas até a Vila de Olinda, já que residiam em outras freguesias, provavelmente tiveram 

aulas com mestre de ler e escrever, como os já referidos anteriormente, Bento Teixeira, 

residente no Cabo de Santo Agostinho, ou Fernão Rodrigues, residente na Capitania de 

Itamaracá.  

 

Moças brasileiras 

Das cinco moças brasileiras listadas, nenhuma foi capaz de assinar seu nome. As 

duas mais novas, de cerca de 13 anos, eram solteiras e disseram viver em casa de seus 

pais, debaixo de sua administração. As três mais velhas, Jerônima Baracha, de 20 anos, 

Cosma Martins, de 18 anos, pouco mais ou menos, e Maria d’Albuquerque, que tinha 

16 anos, segundo lhe parecia, já se encontravam casadas. A situação dessas brasileiras, 

incapazes de assinar, corrobora o que já se observou na história do letramento no Brasil: 

as aulas de ler e escrever no primeiro século de colonização eram destinadas apenas aos 

rapazes, informação confirmada pelos relatos de mestres no primeiro século de 

colonização em Pernambuco, Bento Teixeira e Fernão Rodrigues, os dois professores 

de ler e escrever citados anteriormente, que se declaravam „mestres de ensinar moços‟. 

As aulas particulares citadas, recorrentemente, pelas mulheres que prestaram 

depoimento na Capitania de Pernambuco eram as aulas de costura dadas por Branca 

Dias e suas filhas em sua casa, na rua de Palhais, na Vila de Olinda. Isabel Frasoa, de 

45 anos, cristã-velha, natural de Pernambuco, filha de Francisco Frasão, dos da 

governança da Capitania, afirmou que tempos atrás esteve, juntamente com muitas 

moças de fora, na casa de Branca Dias por três ou quatro meses, aprendendo a coser e a 
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lavrar (desenhar em bordado) (Quarto Livro das Denunciações, fol.  25r). Maria Lopes, 

de 43 anos de idade, mais ou menos, filha de Domingos Lopes, também dos da 

governança da terra, disse que havia cerca de trinta e cinco anos que, sendo ela garota 

de mais ou menos oito anos, ia aprender a coser e a lavrar em casa de Diogo Fernandes 

e sua mulher Branca Dias, pelo tempo de um ano, com uma filha deles chamada Inês 

Fernandes, que era então solteira, “a qual era mestra de Insinar mocas de lavrar e coser” 

(Quarto Livro das Denunciações, fol.  83r). Para as aulas, iam, inclusive, garotas bem 

novas, e também garotas mestiças. Ana Lins, mameluca, filha de alemão e de índia, de 

38 anos, mais ou menos, disse que, sendo garota de cinco anos, o seu pai a pôs em casa 

de Diogo Fernandes e Branca Dias, “pera nella ser doutrjnada et Insinada a coser e a 

laurar e en casa dos sobredjttos [...] esteue ella denuncjãte aprend[en]do ate ser de ydade 

de ojto annos pouco mais ou menos [...]” (fol. 30v). Maria Álvares, mameluca natural 

da Capitania de Pernambuco, declarou que, sendo moça de doze ou treze anos, aprendeu 

a lavrar e coser com Branca Dias e suas filhas por uns dois anos (fol. 117v a 118r).  

As aulas de costura dadas por Branca Dias, ao que parece, a tornaram o 

principal alvo das denúncias feitas perante a Inquisição na Capitania de Pernambuco. O 

conhecimento dos seus hábitos judeus se deu sobretudo através das moças que 

visitavam a sua casa para aprender a coser e a lavrar, algumas delas indo pessoalmente 

às casas da morada do visitador do Santo Ofício para testemunhar que, no período em 

que estiveram na casa de Branca Dias, a viam preservar costumes judeus nos dias de 

sábado, usando roupa nova e lavada e se escusando de ensinar a costura às moças nesses 

dias. 

O único denunciante de menos de 11 anos de idade foi uma garota chamada 

Catarina, mameluca, natural da Capitania de Porto Seguro, levada por um tio, que disse 

que ela teria 13 anos, enquanto o Visitador avaliou que ela não poderia ter mais que 10. 

Catarina não assinou seu depoimento e teve em seu testemunho a observação anotada 

pelo notário, a mando do Visitador, de que não se poderia dar crédito ao seu 

depoimento, pelos motivos que declarava:  

[...] como a djtta testemunha he mujto pequenjna moca  

que não pareçe de ydade de treze annos de que seu tio djz que  

ella he e pareçe de mujto menos, e não pareçe poder ora  

ser mais que de dez annos, e he segundo algũas pessoas nesta  

mesa djxerão quãdo a referjrão neste casso, mujto menti 

rossa e assim nesta mesa no seu fallar mostrou ser uarja  

e Jnconstante no que dezia porque despois de djzer hũa  

Cousa desdezia Como atras fica escripto pello que parecja  
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não se lhe poder dar credjtto [...] (Quarto Livro das Denunciações, fol.131v) 

  

4.3.6 Estado civil  

 

Tabela 12 – Estado civil das testemunhas, separadas por sexo 

 

A maioria de depoentes no corpus foi de homens solteiros: 120 dos 280 homens 

que testemunharam eram solteiros, 112 eram casados, 13, viúvos e 35 não tiveram o 

estado civil declarado. Os homens solteiros e os casados apresentam percentuais de 

assinantes bem próximos, de 92% e 91%, respectivamente; os viúvos, que estão em 

número bem mais reduzido no corpus, apresentam um percentual mais baixo de 

assinantes, de 85%.  

Se a presença de homens solteiros e casados está equilibrada, sendo os solteiros 

em número um pouco maior que os casados, as mulheres que foram depor eram em sua 

grande maioria casadas: 52 casadas, contra apenas quatro solteiras. Houve ainda oito 

viúvas e quatro mulheres de estado civil não declarado. Entre as poucas solteiras que 

depuseram, todas não assinantes, estavam as duas garotas de 13 anos de idade já citadas 

entre as mulheres da faixa de 11-20 anos, que disseram viver na casa de seus pais. 

Chamavam-se Ana d’Oliveira e Leonor d’Albuquerque, ambas naturais de Pernambuco 

e filhas de lavradores; ambas declararam-se „donzelas‟. Já Joana Mendes tinha 22 anos 

e era natural da Capitania de Itamaracá; declarou-se solteira e, assim como as anteriores, 

ESTADO CIVIL HOMENS MULHERES 
TOTAL DE 

DENUNCIANTES 

SOLTEIROS 

Assinantes 111 (92%) 0 111 (90%) 

Não assinantes 9 (8%) 4 (100%) 13 (10%) 

Total 120 4 124 

CASADOS 

Assinantes 102 (91%) 4 (8%) 106 (65%) 

Não assinantes 10 (9%) 48 (92%) 58 (35%) 

Total 112 52 164 

VIÚVOS 

Assinantes 11 (85%) 1 (12%) 12 (57%) 

Não assinantes 2 (15%) 7 (88%) 9 (43%) 

Total 13 8 21 

NÃO 

DECLARADO 

Assinantes 34 (97%) 0 34(87%) 

Não assinantes 1 (3%) 4 (100%) 5 (13%) 

Total 35 4 39 

TOTAL 

Assinantes 258 (92%) 5 (7%) 263 (76%) 

Não assinantes 22 (8%) 63 (93%) 85 (24%) 

Total 280 68 348 
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não assinou seu depoimento. Entre as solteiras, estava ainda Ângela Antônia, escrava de 

Antônio de Andrade, mulata, que tinha 30 anos, mais ou menos.   

As casadas apresentaram um percentual de assinantes de 8%, bem próximo à 

média geral feminina, de 7%. Entre as viúvas, o percentual de assinantes foi mais alto, 

12%, embora nesse caso os dados sejam exíguos para uma melhor avaliação: foram 

depor apenas oito viúvas. Ainda assim, de um modo geral, os dados de mulheres 

casadas e adultas a assinar mais que as jovens e solteiras parecem indicar que as 

mulheres aprendiam a ler tardiamente, já adultas e casadas. 

 

 

4.3.7 Estrato sócio-ocupacional das testemunhas 

 

 A primeira ideia para uma categorização sócio-ocupacional dos testemunhantes 

foi fazer uso da proposta apresentada por Marquilhas (2000) para a sua análise de níveis 

de alfabetismo entre portugueses no século XVII, o que tornaria viável o contraste dos 

resultados encontrados pela autora com os aqui apresentados. A categorização da autora 

tomou como base a elaborada por Rodríguez e Bennassar (1978) em estudo do 

alfabetismo na Espanha dos séculos XVI ao XVIII, reelaborando-a em alguns pontos e 

chegando a uma hierarquização da estrutura social em seis grupos, listados a seguir:  

 

Quadro 04 – Categorização socioprofissional proposta por Rita Marquilhas 

1- clero e religiosos;  

2- nobres (“dom” ou “dona”, “fidalgo”, “cavaleiro”) com exclusão dos que tinham acesso aos ofícios de 

administração local, criados de grandes famílias, letrados, estudantes, profissões liberais, ofícios 

superiores da administração central, senhorial, corporativa e periférica da coroa, funções comerciais 

elevadas, familiares do Santo Ofício; 

3- funções comerciais menores, mesterais, pilotos, mareantes, ofícios subalternos; 

4- lavradores e proprietários (os que declaravam “viver de sua fazenda”), gente nobre “da governança”, 

cidadãos, ofícios superiores da administração local; 

5- criados, jornaleiros, braceiros, aprendizes, soldados, trabalhadores do campo, pescadores, escravos e 

mendigos; 

6- classe social ou profissão não especificadas. 
 

Fonte: MARQUILHAS, 2000, p.114. 

 

 A tentativa de aplicação da proposta aos dados encontrados nas fontes do Santo 

Ofício em terras brasileiras mostrou que a classificação utilizada para a sociedade 

portuguesa seiscentista não se adequava perfeitamente à estrutura social brasileira. Uma 

outra categorização, feita por Siqueira (1978), em seu estudo historiográfico da 



202 

 

sociedade colonial brasileira e a sua relação com o Tribunal do Santo Ofício alocado no 

Brasil, mostrou-se mais favorável à análise dos dados encontrados, sobretudo porque 

possuía a enorme vantagem de sistematizar a hierarquização social a partir dos mesmos 

dados aqui trabalhados: o perfil sociológico das testemunhas do Tribunal da Inquisição 

na sua primeira visitação ao Brasil. Foram feitos apenas pequenos ajustes necessários.  

 Siqueira dividiu a sociedade colonial brasileira em três grandes grupos: 

O primeiro grupo, da grande burguesia, abarcava os senhores de engenhos e 

grandes comerciantes, “partícipes da mesma concepção de vida, donos das tendências 

autoritárias, que transmitiam por herança seus bens e suas profissões” (1978, p.76), e 

ainda o alto clero, que também era comum possuir terras ou engenhos.  

No segundo grupo, da pequena e média burguesia, um grupo bastante 

heterogêneo, encontravam-se artesãos, assalariados, burocratas, homens do mar, 

pequenos lavradores, liberais, mercadores de loja e clero médio e baixo. Em cada um 

desses grupos, incluía-se uma grande lista de profissionais: 

-Entre os artesãos, estavam alfaiates, calafates, carpinteiros, chapineiros, 

costureiros, cozinheiros, entalhadores, ferreiros, imaginários, oleiros, ourives, 

serralheiros e outros. 

-Entre os assalariados, havia banqueiros, caixeiros, contadores, feitores, mestres 

de açúcar, purgadores, mestres de naus, marinheiros, pilotos... 

-Entre burocratas, viam-se alcaides-mores, almotacéis, almoxarifes, carcereiros, 

contadores da fazenda del-Rei, demarcadores de terras, desembargadores, escrivães, 

gente da governança, juízes, meirinhos, ouvidores, provedores, procuradores, etc.  

 -Os homens do mar eram os donos de naus e capitães de embarcação.  

 -Os classificados como pequenos lavradores se intitulavam donos de roça, 

lavradores e trabalhadores de enxada e foice. 

 -Entre os liberais, estavam: advogados, bacharéis, cirurgiões, licenciados, 

estudantes, físicos, médicos, mestres de ler e escrever e letrados. 

 -Além destes, havia os mercadores de loja e o clero médio e baixo. 

No terceiro grupo, estava o povo, “a massa indefinida e informe da plebe, e os 

escravos responsáveis por todo o trabalho das lavouras e das fábricas” (SIQUEIRA, 

1978, p.77). Encontravam-se, entre indivíduos responsáveis por pequenos ofícios: 

boticários, canoeiros, confeiteiros, carreiros, cortadores de carne, barbeiros, vendeiros, 

ferradores, hortelãos, línguas, pedreiros, pescadores, pasteleiros, parteiras, padeiros, 

camareiros, criados, pajens, mulheres do mundo, taverneiros, vinhateiros, „trabalhadores 
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de soldada‟. Somavam-se a estes os escravos. Neste terceiro grupo, foram ainda 

incluídos pela autora os sem ofício e os de ofício não declarado. 

 

 A primeira modificação necessária da categorização feita por Siqueira foi a 

inserção de categorias em que foram incluídas as mulheres. A sua classificação incluía 

apenas aquelas mulheres que possuíam ofícios – raríssimas em toda a documentação 

inquisitorial. Siqueira (p.82) explica que, das 1212 mulheres registradas nas folhas dos 

livros da Inquisição na primeira visitação ao Brasil, apenas 16 aparecem exercendo 

algum ofício: três costureiras, uma tecedeira, uma padeira, duas vendeiras, duas 

parteiras e sete „mulheres do mundo‟. 

 Entre as 63 mulheres testemunhantes de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, 

indicaram uma ocupação duas vendedeiras, uma padeira, uma parteira, e uma 

denunciante que afirmou viver, juntamente com o marido, de sua fazenda. Houve ainda 

as que se declararam escravas ou ex-escravas. As demais mulheres mencionavam 

geralmente a ocupação do marido, quando eram casadas. Essa particularidade do perfil 

social declarado pelas mulheres depoentes, que não afirmavam ter ofício e faziam 

referência à qualidade ou profissão do marido, levou Marquilhas a classificar as 

mulheres presentes em seu corpus no grupo socioprofissional que estas indicavam como 

do marido. Assim, as esposas de letrados foram classificadas no segundo grupo de sua 

categorização socioprofissional, as de mareantes no terceiro grupo, as de lavradores no 

quarto grupo e as dos pescadores no quinto grupo. 

 Na categorização que foi aqui adotada, para que fosse possível incluir todas as 

mulheres testemunhantes na análise sócio-ocupacional, não apenas aquelas que 

declararam uma profissão, e torná-las visíveis entre os grupos elencados, para que não 

sumissem entre as ocupações de seus maridos ou enviesassem os dados de assinantes 

masculinos, sempre superiores aos femininos, e, finalmente, para retratar de maneira um 

pouco mais precisa o lugar das mulheres na sociedade colonial – que não foi, nunca, o 

mesmo lugar de seus maridos, e disso são evidência os baixíssimos níveis de assinaturas 

entre mulheres –, foram incluídos sub-grupos em que estavam as mulheres em cada um 

dos três grupos sociais sistematizados por Siqueira. Dessa forma, no grupo de 

indivíduos da grande burguesia, estão listados, além dos senhores de engenho, 

mercadores e alto clero, as mulheres da grande burguesia, entre estas, donas de engenho 

ou fazenda e também as esposas de senhores de engenho e mercadores. Entre indivíduos 

da pequena e média burguesia, estão igualmente, além dos grupos de artesãos, 
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assalariados, burocratas e outros, já listados, o grupo de mulheres da pequena e média 

burguesia, em que se encontram, por exemplo, aquelas que viviam de sua fazenda ou de 

sua indústria e ainda as esposas de homens da pequena e média burguesia. Entre 

testemunhantes do povo, passaram a figurar, além de homens de pequenos ofícios e 

escravos, um grupo de mulheres do povo. 

 Outro ponto que mereceu modificação foi a inserção de grupos de pessoas que 

possuíam dupla ocupação. Como afirma Siqueira (1978, p.78-9), “[...] a rarefação 

demográfica foi a responsável pela bivalência e até polivalência funcional. Aparecem 

referidos nos papéis da Inquisição: pedreiros que eram ao mesmo tempo caldereiros; 

carpinteiros-marceneiros; caldereiros-donos de curral; torneiros-lavradores; cuteleiros-

mercadores; alfaiates-lavradores [...]”. 

 Marquilhas (2000, p.112-3) usou como critério para classificar os que exerciam 

mais de uma atividade eleger o cargo ou profissão mais recente, o que tornaria 

desnecessária a criação de uma categoria única para os casos de ambiguidade social e 

funcional, categoria que, para a autora, daria origem a um grupo muito heterogêneo. O 

critério da atividade mais recente, entretanto, deixou de fora uma parte de 

testemunhantes que exerciam simultaneamente as duas atividades, ou possuíam um 

cargo ao mesmo tempo em que desempenhavam um ofício. Esses casos foram 

resolvidos pela autora encaixando-se os testemunhantes na atividade que parecia ser a 

mais relevante para a definição do seu papel social, como na situação dos lavradores 

que exerciam um ofício mecânico, quando se optou pelo ofício mecânico, por decorrer 

de uma especialização não necessária ao exercício da lavoura, ou nos casos dos 

testemunhantes que possuíam uma profissão e eram também familiares do Santo Ofício, 

o que lhes conferia um estatuto fiscal e jurídico privilegiado, e, portanto, foram 

classificados no grupo 2 da categorização de Marquilhas, como familiares do Santo 

Ofício, ao lado dos nobres. 

 Para a categorização aqui utilizada, dividida em três grandes grupos, foi possível 

criar uma solução para o problema da classificação dos indivíduos de dupla ocupação, 

através da criação de categorias específicas para eles, mas sem o problema de torná-los 

demais heterogêneos, já que foram feitos subgrupos para cada um dos três grandes 

grupos, a saber: indivíduos de dupla ocupação da grande burguesia; indivíduos de dupla 

ocupação de distintos estratos sociais (grande burguesia e pequena e média burguesia); 

indivíduos de dupla ocupação da pequena e média burguesia; indivíduos de dupla 
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ocupação de distintos estratos sociais (da pequena e média burguesia e do povo); e 

indivíduos de dupla ocupação do povo. 

Outra modificação realizada na categorização de Siqueira foi referente ao 

terceiro grupo citado pela autora, no qual estavam incluídos, além dos pequenos ofícios 

e os escravos, os sem ofício e os de ofício não declarado. Os dois últimos foram 

separados em uma quarta categoria, dos „Demais‟, em que estão, além das testemunhas 

que se declararam sem ofício ou dos que não tiveram um ofício declarado, as mulheres 

solteiras sem ofício ou cujo marido não tinha ofício declarado. Ainda a respeito das 

modificações realizadas, resta dizer que os donos de fazenda foram incluídos na 

categoria dos senhores de engenho e os trabalhadores de enxada e foice não foram 

considerados do mesmo estrato sócio-ocupacional dos lavradores, e sim entre os 

pequenos ofícios. Aqueles denominados por Siqueira de „pequenos lavradores‟ foram 

aqui chamados apenas de „lavradores‟, já que se viu que não eram necessariamente 

pequenos proprietários de terra. Na tabela a seguir, encontra-se a categorização com as 

adaptações citadas e os percentuais de assinantes encontrados: 
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 Tabela 13 – Estratos sócio-ocupacionais das testemunhas 

 

 Somados os homens assinantes da grande burguesia, tem-se, em um total de 23 

homens, 22 assinantes (96%). Os homens da pequena e média burguesia são 165, sendo 

CATEGORIAS SOCIAIS ASSINANTES 
NÃO 

ASSINANTES 

GRANDE BURGUESIA:   

Senhores de engenho / donos de fazenda 6 (86%) 1 (14%) 

Mercadores 11 (100%) 0 

Alto clero - - 

Mulheres da grande burguesia 0 3 (100%) 

Indivíduos de dupla ocupação da grande burguesia - - 

Indivíduos de dupla ocupação de distintos estratos sociais 

(alta burguesia e pequena/média burguesia) 
5 (100%) 0 

Mulheres cujo marido tinha dupla ocupação, de alta e 

pequena/ média burguesia 
1 (33%) 2 (67%) 

PEQUENA E MÉDIA BURGUESIA:   

Artesãos 22 (76%) 7 (24%) 

Assalariados 21 (87%) 3 (13%) 

Burocratas 31 (97%) 1 (3%) 

Homens do mar 1 (100%) 0 

Lavradores 39 (97%) 1 (3%) 

Liberais 9 (100%) 0 

Mercadores de loja - - 

Clero (médio e baixo) 20 (100%) 0 

Vive de sua fazenda 2 (100%) 0 

Mulheres da pequena / média burguesia 3 (8%) 33 (92%) 

Indivíduos de dupla ocupação da pequena/média burguesia 5 (100%) 0 

Indivíduos de dupla ocupação de distintos estratos sociais 

(da pequena e média burguesia e do povo) 
3 (100%) 0 

Mulheres cujo marido tinha dupla ocupação, de pequena e 

média burguesia e do povo 
0 3 (100%) 

POVO:   

Pequenos ofícios 26 (79%) 7 (21%) 

Escravos 0 2 (100%) 

Mulheres do povo 0 10 (100%) 

Indivíduos de dupla ocupação do povo - - 

DEMAIS:   

Sem ofício 6 (100%) 0 

Não declarado 51 (100%) 0 

Mulheres solteiras sem ofício ou cujo marido não tem 

ofício declarado 
1 (8%) 12 (92%) 

TOTAL 263 (76%) 85 (24%) 
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que 153 desses (93%) assinaram seu depoimento. Entre os homens do povo, que eram 

35 no total, 26 (74%) assinaram. Vê-se, assim, um decréscimo da capacidade de assinar 

entre os homens, da elite colonial em direção ao povo, encontrando-se os da pequena e 

média burguesia com um percentual de assinantes idêntico à média geral masculina, de 

92%. Por outro lado, dados mais detalhados, como os que se encontram na tabela, 

revelam que a capacidade de assinar não era sempre tão hierarquizada como sugerem os 

dados gerais citados dos três grandes estratos sociais – grande burguesia, 

pequena/média burguesia e povo. Observa-se, por exemplo, que os senhores de 

engenho, que se encontravam na mais alta camada da composição social da colônia, 

tiveram 86% de assinantes. Já os trabalhadores assalariados, indivíduos da 

pequena/média burguesia, tiveram um percentual de testemunhas capazes de assinar que 

se equipara ao dos senhores de engenho, de 87%. 

 Entre as mulheres, vê-se também um decréscimo na capacidade de assinar, 

quando contrastadas as mulheres reunidas em cada um dos grandes grupos sociais: entre 

as da grande burguesia, uma em seis assinou seu depoimento (o que corresponde a 

17%); entre as da pequena/média burguesia, em um total de 39 mulheres, três assinaram 

(8%); finalmente, entre as mulheres do povo, das dez presentes, nenhuma assinou (0%). 

 Para além desses dados gerais, em que se nota uma clara diferença entre os 

níveis de alfabetismo encontrados nos três grandes grupos sociais em que foram 

separadas as testemunhas, é preciso atentar para o fato de que, na sociedade, essas 

fronteiras sociais não se encontravam tão bem delimitadas. Sabe-se, por exemplo, que, 

entre os senhores de engenho, se encontravam muitos homens da governança da terra; 

faziam parte, portanto, de duas esferas: da grande burguesia e dos burocratas, que foram 

classificados dentro da pequena/média burguesia. Outro aspecto para o qual é preciso 

atentar é a existência de uma diversidade grande de subgrupos dentro desses três 

grandes grupos sociais. A pequena e média burguesia reúne, em uma mesma classe, por 

exemplo, desde artesãos e assalariados a lavradores e o clero, grupos que possuem 

características bastante diferentes. Assim, também a posição social de um escravo era, 

muitas vezes, bastante diferente daquela em que se encontravam os indivíduos que 

possuíam pequenos ofícios, sendo que ambos foram reunidos na terceira grande 

categoria social, a do povo. Tendo isso em vista, faz-se necessária uma análise mais 

detalhada dos percentuais de assinantes encontrados em cada um dos grupos sociais 

presentes na categorização utilizada.  
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Senhores de engenho 

Quadro 05 – Senhores de engenho 

Nome 
Origem 

geográfica 
Idade Etnia 

Condição 

religiosa 

Estrato sócio-

ocupacional do 

pai 

Assinante 

Diogo 

Gonçalves 
Português 

Mais de 

70 anos 
Branco 

Cristão-

velho 
Lavrador Não  

Bernardo Gil Brasileiro 25 anos Branco 
Cristão-

velho 
Não declarado Sim 

Cristóvão Vaz 

de Bom Jesus 
Português 52 anos Branco 

Cristão-

velho 
Não declarado Sim 

Duarte de Sá Português 38 anos Branco 
Em parte 

cristão-novo 

Tabelião do 

Público Judicial 
Sim 

Domingos 

Bezerra 
Português 68 anos Branco 

Cristão-

velho 

Não declarado 

(gente nobre) 
Sim 

Paulo Bezerra Português 42 anos Branco 
Cristão-

velho 
Não declarado Sim 

Nun‟Álvares Português 60 anos Branco 
Cristão-

novo 
Alfaiate Sim 

 

Entre os senhores de engenho, estavam seis portugueses e um brasileiro, 

Bernardo Gil, o mais novo entre eles, de 25 anos. Eram todos brancos, cinco cristãos-

velhos, um cristão-novo e um em parte cristão-novo. O único que não assinou, e fez a 

cruz no lugar do nome, foi Diogo Gonçalves, o mais velho do grupo, que disse ter mais 

de 70 anos e ser filho de lavrador. Esse Diogo Gonçalves declarou viver “no termo desta 

ujlla [de Olinda] no seu engenho do salvador de que elle he senhorjo [...]” (Quarto 

Livro das Denunciações, fol. 28r). Entretanto, no seu depoimento, afirmou que, 40 anos 

atrás, havia trabalhado, “cõ outros mujtos trabalhadores”, “cõpanhejros” seus (fol. 28v), 

na fazenda de Diogo Fernandes e sua mulher Branca Dias, do que se pode imaginar 

que, ao chegar ao Brasil, esteve inicialmente em uma posição social inferior, 

provavelmente trabalhando na lavoura, e só posteriormente teria se tornado senhor de 

engenho, por caminhos que não é possível aqui precisar. A sua ascensão social não o 

levou, porém, a aprender a escrever. 
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Mercadores 

 
 

Quadro 06 – Mercadores 

NOME 
ORIGEM 

GEOGRÁFICA 
IDADE ETNIA 

CONDIÇÃO 

RELIGIOSA 

ESTRATO 

SÓCIO-OCUPA- 

CIONAL DO PAI 

ASSINANTE 

Francisco Dias 

Soares 
Português 34 anos Branco Cristão-novo Lavrador Sim 

André Pedro 
Flamengo (nat. 

de Flandres) 
31 anos Branco Cristão-novo 

Tratante de 

cervejas 
Sim 

Antão Martins Português 25 anos Branco Cristão-velho Não declarado Sim 

Pero de Morais 

Sampaio 
Português 20 anos Branco Cristão-novo Mercador Sim 

Lopo 

Rodrigues 

Martins 

Português 27 anos Branco Cristão-velho Tratante Sim 

Miguel Dias 

de Paz 
Português 21 anos Branco Cristão-novo Mercador Sim 

Cristóvão Luís Português 25 anos Branco Cristão-novo Mercador Sim 

Baltasar André Português 26 anos Branco Cristão-velho Pescador Sim 

Manuel 

Barroso 
Português 31 anos Branco Cristão-velho - Sim 

Fulgêncio 

Cardoso 
Português 35 anos Branco Cristão-velho 

Vivia por sua 

fazenda 
Sim 

Manuel 

d‟Azevedo 
Português 19 anos Branco 

Meio cristão-

novo 
Mercador Sim 

 

Entre os mercadores presentes, todos assinantes, não houve nenhum brasileiro; 

apareceram dez portugueses e um natural de Flandres. Eram todos brancos e a sua faixa 

etária estava nas casas dos 20 e dos 30 anos; houve ainda um de 19 anos. Seis entre 

onze declararam ascendência judaica, o que confirma a forte relação, já comentada na 

seção 3, dos cristãos-novos com o comércio. Seis afirmaram ter pai negociante, 

indicando que os negócios não raro eram passados de pai para filho: André Pedro disse 

que o pai era tratante de cervejas, Pero de Morais Sampaio, Miguel Dias de Paz, 

Cristóvão Luís e Manuel d’Azevedo afirmaram que o pai era mercador, e Lopo 

Rodrigues Martins disse que o pai era tratante. Alguns deles, que se declararam 

„estantes‟ no Brasil, residentes na Europa, estariam, provavelmente, entre os grandes 

mercadores europeus, exportadores de mercadorias vendidas no Brasil e compradores  

de produtos aqui produzidos. Outros, que se declararam residentes no Brasil, seriam 

provavelmente os comerciantes da terra, que compravam e estocavam grandes lotes da 

mercadoria que chegava com as frotas de navios, revendendo-a ao longo do ano.  

 

 



210 

 

Indivíduos de dupla ocupação (grande burguesia e pequena/média burguesia) 

Não apareceram, nos livros da Inquisição analisados, indivíduos de dupla 

ocupação da grande burguesia. Denunciaram cinco indivíduos de dupla ocupação de 

distintos estratos sociais (possuíam uma ocupação da grande burguesia e outra da 

pequena/média burguesia), todos assinantes, listados na tabela a seguir.  

  

Quadro 07 – Indivíduos de dupla ocupação – Grande burguesia e pequena/média burguesia 

NOME 
ORIGEM 

GEOGRÁFICA 
IDADE ETNIA 

CONDIÇÃO 

RELIGIOSA 

ESTRATO 

SÓCIO-OCUPA 

CIONAL DO PAI 

ASSINANTE 

Miguel Pires 

Landim 
Brasileiro 43 anos Mameluco 

Não 

declarada 
Não declarado Sim 

Agostinho 

de Holanda 
Brasileiro 38 anos Branco 

Cristão-

velho 
Não declarado Sim 

Antônio de 

Andrade 

Caminha 

Português 33 anos Branco 
Cristão-

velho 
Não declarado Sim 

Brás Correia 

Dantes 
Português 35 anos Branco 

Cristão-

velho 
Não declarado Sim 

Jorge Tomás Português 32 anos Branco 
Cristão-

novo 
Mercador Sim 

 

  

 Veem-se, entre os cinco assinantes, dois brasileiros e três portugueses. Miguel 

Pires Landim, o único que não era branco, era filho de Álvaro Pires d’Alegrete, homem 

branco, cristão-velho, com Beatriz, uma índia, escrava de seu pai. Era mestre de  fazer 

engenhos e também dono de fazenda. Agostinho de Holanda, também brasileiro, era 

alcaide-mor da vila de Iguaraçu e senhor de engenho. Antônio de Andrade Caminha, 

dono de fazenda, também era homem da governança.  Brás Correia Dantes e Jorge 

Tomás eram ambos lavradores e mercadores. 

   

 

Mulheres da grande burguesia e de dupla categorização (grande e pequena/média 

burguesia) 

 Entre as mulheres testemunhantes da grande burguesia, ou que se enquadravam 

em dupla categorização sócio-ocupacional da grande e também pequena/média 

burguesia, estavam: 
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Quadro 08 – Mulheres da grande burguesia e de dupla categorização  

(grande e pequena/média burguesia) 

NOME 
ORIGEM 

GEOGRÁFICA 
IDADE ETNIA 

CONDIÇÃO 

RELIGIOSA 

ESTRATO 

SÓCIO-OCUP. DO 

PAI OU MARIDO 

ASSINANTE 

Joana 

Mendes 
Brasileira 22 anos Branca 

Em parte 

cristã-nova 
Dono de engenho Não 

Isabel 

Antunes 
Portuguesa 27 anos Branca Cristã-velha Tratante Não 

Maria da 

Fonseca 
Brasileira 22 anos Branca 

Meio cristã-

nova 
Mercador Não 

Maria de 

Paiva 
Brasileira 32 anos Branca 

Em parte 

cristã-nova 

Senhor de 

engenho e alcaide-

mor da Vila de 

Igaraçu 

Não 

Brasia 

Monteira 
Brasileira 40 anos Branca Cristã-velha 

Dono de fazenda e 

da governança da 

Capitania de 

Pernambuco 

Não 

Maria 

Lopes  
Brasileira 43 anos Branca Cristã-velha 

Dono de engenho 

e da governança 

da terra 

Sim 

 

 Das seis mulheres listadas, cinco são brasileiras. Joana Mendes era solteira e 

vivia na casa de seu pai, que declarou ser dono de engenho. Isabel Antunes, a  única 

portuguesa, e Maria da Fonseca eram casadas com negociantes. Maria de Paiva, Brasia 

Monteira e Maria Lopes eram esposas de donos de engenho ou fazenda, que se 

enquadravam também entre os burocratas, por serem homens da governança da terra. 

Entre as depoentes da elite colonial, apenas assinou, ainda que com muita dificuldade, 

Maria Lopes, brasileira, de 43 anos de idade, que declarou ser cristã-velha. Vê-se, 

portanto, que não se encontram concentradas nesse grupo as mulheres assinantes do 

corpus. 

  

Lavradores 

Na categoria da pequena/média burguesia, o grupo mais representado foi o dos 

lavradores, que teve um grande percentual de assinantes: foram 39 assinantes (97%) 

entre 40 lavradores presentes. O percentual de assinantes entre lavradores, próximo a 

100%, e mais alto que a média geral de assinantes masculinos, de 92%, é bastante 

impressionante; por outro lado, não deve ser subestimada a posição social que esses 

indivíduos ocupavam no Brasil quinhentista. Ao que tudo indica, pelo menos em sua 

grande maioria, os lavradores não eram trabalhadores rurais, e, sim, donos ou 

arrendatários de terra, colonos que teriam, portanto, recursos para os investimentos na 
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produção açucareira, como a aquisição de muitos escravos e do gado necessário para o 

trabalho na lavoura.  

Um exemplo da alta posição social que poderiam alcançar indivíduos desse 

estrato da população está em Cibaldo Lins, que se declarou, no depoimento prestado ao 

Tribunal da Inquisição, „lavrador de suas roças e canaviais‟. Vê-se, no panorama social 

traçado na Introdução da edição de 1929 das Denunciações de Pernambuco (p.XVII), 

que os Lins estavam entre os principais da Capitania de Pernambuco, sendo Cibaldo 

Lins filho de gente nobre e fidalga de Augusta Vindelicorum (atual Augsburgo, na 

Alemanha), e casado com Brites de Albuquerque, filha de Jerônimo de Albuquerque, 

que estava entre os homens mais importantes da Capitania de Pernambuco. 

Chartier (1991), ao abordar as diferenças nos níveis de assinantes a partir dos 

ofícios e da condição social, baseado nos dados encontrados por Cressy para a Inglaterra 

do século XVII, comenta que, entre os lavradores, os yeomen, que seriam pequenos 

proprietários rurais, o número de assinantes era de sete ou oito homens entre dez, 

enquanto “na base da escala” estariam os grupos sociais em que, “na melhor das 

hipóteses um homem entre quatro assina”: operários da construção, pescadores, 

pastores, pequenos meeiros e trabalhadores agrícolas, os labourers (CHARTIER, 1991, 

p.117-118). Vê-se aí uma diferenciação entre o lavrador, enquanto proprietário rural, e o 

operário ou trabalhador agrícola, que estaria em uma posição social bem inferior à do 

primeiro. Com relação ao Brasil colonial, nota-se que a função de operário ou 

trabalhador agrícola seria majoritariamente ocupada pelos inúmeros escravos, que 

plantavam, colhiam e transportavam a cana, administrados ou auxiliados por alguns 

poucos trabalhadores livres, como os feitores e os marinheiros.  

Marquilhas (2000) irá diferenciar o estatuto dos lavradores de Coimbra, entre os 

quais apenas assinaram 48,3%, do estatuto dos lavradores do centro-sul, que 

apresentaram níveis de assinaturas de 68 e 66%. A autora considera que, se tivessem 

emigrado para o sul, muitos dos lavradores de Coimbra passariam para o grupo dos 

criados e trabalhadores; muitos dos seus filhos, inclusive, declararam ocupar-se de 

serviço doméstico. A autora faz, entretanto, a ressalva de que uma situação diferente 

desta seria a abordada por Silva (1993), para o concelho de Oeiras, entre 1738 e 1811. 

Esse autor constatou que haveria dois sistemas diferentes de organização dos grupos 

domésticos: um, em que o chefe de família era lavrador, no qual os filhos se mantinham 

na casa paterna, para herdar sua chefia ou integrar, caso fossem solteiros, o grupo de 
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trabalho da casa, e outro, em que o chefe de família era um trabalhador, sendo que, 

nesses casos, os filhos, “pressionados pelo desequilíbrio entre rendimento e consumo 

familiar”, tinham frequentemente que sair para trabalhar como criados (SILVA, 1993, 

apud MARQUILHAS, 2000, p.123-124).  

No caso das famílias brasileiras que tinham como chefe de família o lavrador, 

não apenas filhos, mas também outros agregados viviam geralmente à sua sombra, 

muitos deles figurando entre indivíduos sem ofício ou que não declararam ofício nos 

livros da Inquisição, a respeito dos quais se verão alguns exemplos, no momento em 

que se tratar de tais categorias. 

 

Burocratas 

 

Entre os grupos mais representados nos livros da Inquisição analisados, está, em 

seguida ao dos lavradores, o grupo dos burocratas, com 32 testemunhas, 31 delas (97%) 

assinantes. O único que não assinou seu depoimento foi Francisco Afonso Varela, que 

declarou não poder fazê-lo por estar cego havia cerca de quatro anos. 

Entre as testemunhas classificadas como burocratas, encontravam-se os 

indivíduos da mais alta elite da Colônia, podendo-se então compreender o tão alto 

percentual de assinantes entre eles. Doze se declararam homens da governança  da terra, 

alguns ainda afirmando que eram “dos principais da terra”. Vê-se que outros eram 

também da governança, pelos cargos que desempenhavam: Pero Lopes Lobo era capitão 

locotente da Capitania de Itamaracá, Feliciano Coelho de Carvalho era capitão e 

governador da Capitania de Itamaracá, João de Pais era capitão e alcaide-mor da Barra 

do Cabo. Havia ainda nesse grupo um juiz, um contador e inquiridor no Juízo 

Eclesiástico, um tesoureiro e dois escrivães dos defuntos e dos ausentes, um escrivão da 

fazenda d‟el rei, alfândega e almoxarifado, dois tabeliães do público e judicial, um 

escrivão dos órfãos. Pelo que se depreende dos depoimentos, vê-se que esses homens da 

elite se alternavam no desempenho dos cargos burocráticos. Simão Rodrigues Cardoso, 

que afirmou ser dos principais da terra, declarou que já foi capitão e ouvidor; Bento 

Luís, dos da governança da Vila de Olinda, disse que no momento exercia o cargo de 

vereador; Pero d'Albuquerque, também dos da governança, era no momento juiz 

ordinário na Vila de Iguaraçu; Antônio Lopes, que já havia sido escrivão do eclesiástico, 
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disse que era dos da governança da Vila de Olinda e no momento exercia o cargo de 

almotacel. 

Foram ainda incluídos no grupo dos burocratas dois nobres, Antônio Rodrigues 

Leitão e Bartolomeu Lins. Sua inserção nesse grupo se deu devido ao fato de que grande 

parte dos homens da governança eram nobres portugueses. Antônio Rodrigues Leitão 

disse ser cavaleiro fidalgo da casa d‟el rei “e em seu serviço residente na Paraíba”. 

Bartolomeu Lins, declarou ser “da gente nobre e patrícios de Ulma”, na Alemanha. 

A respeito dos níveis bastante elevados de alfabetismo entre burocratas e 

liberais, pode-se dizer que Marquilhas também chegou a percentuais altos, embora não 

tão altos como os encontrados aqui, e, em sua classificação, não se encontra também um 

grupo perfeitamente equivalente ao aqui abordado. O segundo grupo de sua 

classificação englobou nobres, cidadãos, criados de grandes famílias, letrados, 

estudantes, profissões liberais, ofícios elevados da administração central, senhorial, 

corporativa e periférica da coroa, mercadores e familiares do Santo Ofício. Os 

resultados por ela encontrados foram de 87,5% de assinantes no Tribunal de Coimbra, 

92,3% no Tribunal de Lisboa e 93,7% no Tribunal de Évora. Nesse grupo, poderia se 

enquadrar uma boa parte daqueles que foram classificados aqui entre os burocratas e 

também entre os liberais. Por outro lado, seria difícil separá-los daqueles que se 

enquadrariam no quarto grupo, onde se encontravam, além dos lavradores e dos que 

viviam de sua fazenda, a nobreza local e ofícios elevados da administração local, sendo 

que estes apresentaram, nos dados de Marquilhas, níveis consideravelmente mais baixos 

de assinaturas: 48,3% em Coimbra, 68% em Lisboa e 66% em Évora. 

 

Artesãos 

Os 29 artesãos que compareceram à Mesa do Tribunal para depor apresentaram 

níveis de alfabetismo significativamente menores do que os de lavradores e burocratas: 

76% dos artesãos presentes assinaram, percentual bem mais baixo que a média geral de 

homens assinantes, que foi de 92%, o que parece evidenciar a posição social dos 

artesãos, mais baixa que a dos dois grupos sociais citados. Entre as testemunhas, 

encontram-se: 11 carpinteiros (7 deles assinantes), 7 sapateiros (5 assinantes), 4 

alfaiates (3 assinantes), um ferreiro e um aprendiz de ferreiro (ambos assinantes), um 

oleiro e um aprendiz de oleiro (ambos assinantes), um torneiro (assinante), um pintor e 
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imaginário (assinante) e um seleiro (assinante). Alguns deles declararam ser 

empregados de outrem, como o português Gaspar Manuel, que afirmou ser „alfaiate 

obreiro‟ do alfaiate Cristovão Martins, ou Antônio João, também português, sapateiro 

obreiro de Antônio Dias e com ele residente. Os carpinteiros diziam, com certa 

frequência, residir em algum engenho ou fazenda, onde eram empregados. Bento 

Álvares residia na fazenda de Vicente Correia, Pero Lucas era morador no engenho de 

Francisco de Bairros, e João Antônio era carpinteiro na fazenda de Pero da Cunha. 

 

Assalariados 

Testemunharam 24 indivíduos classificados entre os assalariados, 87% destes, 

assinantes (cinco pontos percentuais abaixo da média geral de assinantes masculinos, de 

92%). Entre eles, não houve sequer um brasileiro; além dos portugueses, estavam 

apenas um açoriano, dois naturais da Madeira e um africano. A maioria deles trabalhava 

de feitor (eram 11, sendo 9 deles assinantes). Havia, além deles, 3 purgadores de açúcar 

(todos eles assinantes), 2 mestres de açúcar (ambos assinantes), 3 marinheiros 

(assinantes), 1 mareante (assinante), 1 trabalhador que se intitulou de „homem do mar‟ 

(assinante), 1 grumete de navio (não assinante) e um piloto de navio (assinante). O 

africano que depôs, Luís Mendes de Toar, disse ser secretário e veador em casa de dom 

Jerônimo d'Almeida, com o qual veio de Angola ao Brasil. Chama a atenção, entre os 

dados, o percentual de feitores assinantes (82%). Como se viu na seção anterior, o feitor 

poderia desempenhar amplas funções, auxiliando na administração da fazenda ou de 

outros bens. Francisco Ferras, português residente na Vila de Iguaraçu, afirmou 

trabalhar na cobrança dos dízimos do rei, como feitor de Cristóvão Pais d’Altero, que 

era rendeiro dos dízimos do rei. Cristóvão Dias Delgado disse que era feitor de seu 

irmão, Francisco Dias Delgado, lavrador, residente nas terras de Pero Dias da Fonseca. 

 

Clero (médio e baixo) 

Entre os indivíduos da pequena/média burguesia, estiveram também bem 

representados os membros do clero, que foram 20, todos assinantes. O alto percentual 

de assinantes entre os religiosos já é algo bastante esperado e atestado em outros 

estudos, como o de Marquilhas (2000, p.123), que quantificou 99,2% de assinantes do 

clero e religiosos em fontes do Tribunal da Inquisição em Coimbra, 99% no Tribunal de 
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Lisboa e 100% no Tribunal de Évora. Também nos documentos do Tribunal da 

Inquisição de Toledo, na Espanha, estudados por Rodríguez e Bennassar, foram 

encontrados 98,5% de assinantes entre membros do clero e religiosos (RODRÍGUEZ E 

BENNASSAR, 1978 apud MARQUILHAS, 2000, p.130). Em documentos do tribunal 

eclesiástico na diocese de Norwich, na Inglaterra, Cressy encontrou dados semelhantes 

para assinantes entre membros da Igreja, que foram unidos na mesma categoria dos 

profissionais liberais, apresentando 100% de assinantes (CRESSY, 1980 apud 

MARQUILHAS, 2000, p. 133). 

 A seguir, encontra-se a listagem dos religiosos que depuseram no Tribunal da 

Inquisição alocado nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba: 
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Quadro 09 – Religiosos entre as testemunhas 

NOME 
NATURALI-

DADE 
IDADE ETNIA 

CONDIÇÃO 

RELIGIOSA 

ESTRATO 

SÓCIO-OCUP. 

DO PAI  

ASSINAN 

TE 

Jorge 

Fernandes 
Português 57 anos Branco Cristão-velho Lavrador Sim 

Gaspar 

Manuel 
Açoriano 31 anos Branco Cristão-velho Não declarado Sim 

Amaro 

Gonçalves 
Português 65 anos Branco Cristão-velho Não declarado Sim 

Pero Cabral Brasileiro 44 anos Branco Cristão-velho 

Dos da 

governança da 

terra 

Sim 

Antônio André 
Não 

identificada 
50 anos Branco Cristão-velho 

Mestre e piloto 

de naus 
Sim 

Jerônimo Brás Português 31 anos Branco Cristão-velho Sombreireiro Sim 

Domingos 

Madeira 
Português 33 anos Branco Cristão-velho 

Vivia por sua 

fazenda, dos da 

governança da 

terra 

Sim 

Manuel 

Correia 
Açoriano 41 anos Branco Cristão-velho 

Dos principais e 

da governança 

da terra 

Sim 

Simão 

d‟Assunção 
Português 27 anos Branco Não declarada Não declarado Sim 

João Vaz 

Salem 
Português 41 anos Branco Cristão-velho 

Escrivão das 

„sissas‟ e 

direitos reais 

Sim 

Damião da 

Fonseca 
Português 33 anos Branco Cristão Não declarado Sim 

Honório 

Cabral 
Português 27 anos Branco Cristão-velho Não declarado Sim 

João Batista Holandês 42 anos Branco Não declarada Não declarado Sim 

Pero Leitão Português 40 anos Branco Cristão-velho 

Moço da câmara 

do infante dom 

Luís 

Sim 

Diogo do 

Couto 
Brasileiro 36 anos Branco 

Tem dúvida se 

é em parte 

cristão-novo 

Não declarado Sim 

Frei Jorge Português 40 anos Branco Cristão-velho Não declarado Sim 

Rodrigo 

Soares 
Brasileiro 33 anos Branco Não declarada Não declarado Sim 

Ambrósio 

Guardes 
Brasileiro 40 anos Branco Cristão-velho Não declarado Sim 

João Vaz 

Salem 

Não 

identificada 

Não 

declarada 
Branco Não declarada Não declarado Sim 

Simão de 

Proença 

Não 

identificada 
44 anos Branco Cristão-velho Não declarado Sim 

 

 

 Dos 20 homens do clero denunciantes, todos brancos, apenas quatro eram 

brasileiros: Pero Cabral, Diogo do Couto, Rodrigo Soares e Ambrósio Guardes. Esse 

Diogo do Couto era vigário da Igreja Matriz da Vila de Olinda e ouvidor da vara 

eclesiástica das Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. Ele foi citado 

anteriormente, na análise da condição religiosa dos depoentes, por haver declarado que 
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tinha dúvida se tinha parte de cristão-novo – informação que foi desmentida pelo 

visitador após a saída dessa testemunha, quando Heitor Furtado de Mendonça mandou 

registrar no Livro das Denunciações que “djzem que he christão nouo da parte de seu 

paj e que os christãos nouos nesta terra se tinhão pera elle” (Quarto Livro das 

Denunciações, fol. 174r). Afora este, 14 testemunhas declararam-se cristãos-velhos, 

quatro não informaram sua condição religiosa e um afirmou apenas ser „cristão‟, frei 

Damião da Fonseca, presidente do Mosteiro de São Bento da Vila de Olinda, que 

provavelmente era cristão-velho, tendo seu caso já comentado na análise da condição 

religiosa. O estrato sócio-ocupacional dos pais dos religiosos era dos mais variados: 

havia, entre eles, lavrador, gente da governança, mestre de naus, sombreireiro, escrivão 

das sissas e direitos reais e moço da câmara do infante dom Luís. 

 

Liberais 

 Os profissionais liberais foram 9, todos eles assinantes – o que se entende 

quando se vê que entre eles estavam juristas, professores e estudantes. Os juristas foram 

dois: Jorge Barbosa Coutinho, açoriano, jurista e advogado, e André Magro de 

Oliveira, jurista graduado em leis, natural de Portugal. 

  Os mestres de ensinar a ler e escrever foram três: Bento Teixeira, Fernão 

Rodrigues da Paz e Antônio de Brito, mestres leigos, não vinculados ao ensino 

religioso, já citados na seção 3, por darem notícia da existência de escolas particulares 

nesse período tão recuado da história do Brasil. 

  Três estudantes estiveram presentes nas casas da morada do senhor visitador: 

Domingos Fernandes, Pero Fernandes e Antônio Pereira Trancoso. Domingos 

Fernandes era natural do Rio de Janeiro e filho de alfaiate; estudante no Colégio da 

Companhia na vila de Olinda, afirmou que, seis a sete atrás, havia tomado aulas com 

Bento Teixeira. Pero Fernandes, natural da Capitania de Pernambuco, era filho de 

ferreiro. Antônio Pereira Trancoso, que também estudava no Colégio da Companhia, 

era natural da Vila de Monção, em Portugal, e filho de Ana Vaz Pereira, da gente 

principal e da governança da terra. 

Além dos juristas, mestres e estudantes, integrou o grupo dos liberais um 

cirurgião, o mameluco Julião de Freitas, residente na Capitania de Itamaracá, filho de 
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Gaspar de Freitas, homem branco, cristão-velho, tabelião nesta Ilha de Itamaracá, e de 

Catarina, índia forra. 

 

Indivíduos que viviam de sua fazenda 

 

 Duas testemunhas, ambas assinantes, declararam viver de sua fazenda. 

„Fazenda‟ aqui parece não se referir exclusivamente  à propriedade rural, mas também 

ao conjunto de bens do indivíduo, se bem que, no Brasil quinhentista, as duas coisas se 

encontravam bastante ligadas. Os dois denunciantes citados eram portugueses. Antônio 

do Souto era cristão-velho, branco e declarou que seu pai vivia igualmente por sua 

fazenda. Belchior da Rosa era cristão-novo, também branco, filho de médico e declarou 

“não ter ofício e viver nesta terra por sua fazenda, limpamente, com quatro cavalos na 

estrebaria”. A respeito desse Belchior da Rosa, foi afirmado, no Prefácio da edição 

conjunta de 1984 do Quarto Livro das Denunciações e Terceiro Livro das Confissões, 

que ele era rico e foi ele quem escreveu e assinou o testamento de Jerônimo de 

Albuquerque, já citado anteriormente, que era dos homens mais importantes da 

Capitania de Pernambuco (PRIMEIRA..., 1984, Prefácio). 

 

Homens do mar 

 Houve apenas um representante da categoria „homens do mar‟, na qual deveriam 

ser incluídos apenas os donos de naus e capitães de embarcações: Gaspar Gonçalves, o 

Ventureiro, português, que era dono da nau chamada Nossa Senhora da Esperança, e 

assinou ao final do seu depoimento. Os demais trabalhadores do mar –  três 

marinheiros, um grumete de navio, um piloto de navio e outro trabalhador do mar, que 

se nomeou „homem do mar‟, mas não era dono ou capitão de embarcação – foram 

classificados entre os assalariados, de acordo com a proposta de Siqueira. 

 

Indivíduos de dupla ocupação da pequena/média burguesia e de distintos estratos 

sociais (da pequena/média burguesia e do povo) 

 Entre os indivíduos de dupla ocupação da pequena/média burguesia, foram 

denunciar dois alfaiates que disseram já não usar do ofício e desempenhar outro, um de 

guarda do varadouro da Vila de Olinda e o outro de lavrador de mandioca. Estiveram 
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ainda presentes dois lavradores que tinham deixado suas antigas ocupações, um de 

feitor e o outro de carpinteiro. Além desses, denunciou o licenciado Diogo de Bahia, 

sacerdote de missa que usava de advogado nos auditórios da Vila de Olinda e era ainda 

promotor da justiça do Santo Ofício nesta visitação ao Brasil. Todos eles assinaram seu 

depoimento. 

 Os que declararam duas ocupações, uma delas classificada como da 

pequena/média burguesia e a outra do povo, foram três, todos assinantes: Domingos 

Fernandes, que tinha um ofício de carpinteiro de carros, categorizado entre os artesãos, 

e era ainda criado de soldada de Francisco Vaz Soares; João Pires, que declarou ser 

grumete do mar e também pajem; e Domingos Loução, lavrador de seus mantimentos e 

pescador. 

 

Mulheres da pequena/média burguesia e de dupla categorização (pequena/média 

burguesia e do povo) 

 O número mais significativo de mulheres no corpus foi entre indivíduos da 

pequena/média burguesia. Foram 36 mulheres presentes, apenas 3 (8%) delas 

assinantes, média próxima à média geral feminina, de 7% de assinantes. 

 Das não assinantes, nove eram casadas com lavradores, duas eram solteiras e 

filhas de lavradores, uma era mulher de homem do mar, uma disse viver com seu 

marido de sua fazenda e outra disse viver com o marido de sua indústria, oito eram 

mulheres de artesãos (um calafate, um serralheiro, um alfaiate, um sapateiro, um oleiro 

e três carpinteiros), uma era mulher de um jurista, duas eram casadas com mestres de 

açúcar e seis eram casadas com burocratas (um ouvidor, um juiz, um tabelião e três 

escrivães, sendo que um deles já não trabalhava). 

 As três mulheres que assinaram, ainda que com grande dificuldade, seu 

depoimento foram: Maria de Heredo, casada com Mateus de Freitas d’Azevedo, 

alcaide-mor da Capitania de Pernambuco, brasileira, em parte cristã-nova, filha de 

mameluco com mulher branca; Maria de Faria, cristã-velha, portuguesa, branca, que 

afirmou que o marido não tinha ofício e com ele vivia por sua indústria; e Catarina 

Fernandes, brasileira, cristã-nova, filha de homem branco com índia brasileira, casada 

com Manuel Rodrigues, que foi escrivão e já não tinha ofício.  
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 Houve ainda três mulheres que se encontravam ligadas a duas categorias sócio-

ocupacionais, as três não assinantes: Maria de Escobar, portuguesa que exercia o ofício 

de padeira, casada com um piloto de navegação que se encontrava ausente “nas partes 

da Índia” há muitos anos; Domingas Fernandes, negra que foi escrava, tendo sido 

alforriada pelo seu marido, Manuel Martins, homem branco, oleiro de Aveiro; e Maria 

Fernandes, a Fiandeira, que era parteira, mameluca, viúva de Gaspar Fernandes, que 

era fiandeiro. 

 

Pequenos ofícios 

 Os trabalhadores de pequenos ofícios apresentaram um percentual elevado de 

assinantes, sobretudo quando se leva em consideração que eles se encontravam na base 

da população: 79% das 34 testemunhas assinaram; apenas sete (21%) não o fizeram. O 

percentual de assinantes foi 13% abaixo da média geral de assinantes masculinos, de 

92%.  

 Entre os depoentes, estavam: sete soldados, cinco pescadores, cinco criados, 

cinco pedreiros, quatro carreiros, três vaqueiros, dois boticários, um bombardeiro, um 

barbeiro, um vinhateiro, um pajem e um trabalhador de enxada e foice. Os trabalhadores 

que não assinaram foram: o soldado Rodrigo Sequeira, de 28 anos de idade, filho de 

lavradores, natural de Menal, em Portugal; o pedreiro mestre de obras Brás da Mata, 

português, de 55 anos de idade; o castelhano João de Paris, de 30 anos, bombardeiro do 

forte do Cabedelo, na Paraíba, que fez no lugar da assinatura um sinal não alfabético 

diferente da cruz; o pescador Pero Mendes, de 40 anos de idade, brasileiro natural da 

Capitania de Itamaracá, filho de lavradores; e dois vaqueiros, que deixaram também 

sinais não alfabéticos em lugar do nome: Luís Gomes, português e filho de lavrador, de 

60 anos de idade, e o italiano Francisco Cortes, vaqueiro do curral de João Pais. 

 

Escravos 

 O número de escravos que compareceram para depor foi muito baixo, apenas 

dois – ausência que pode ser entendida pela condição social em que estes se 

encontravam, sempre presentes, a desempenhar “múltiplos e generalizados papéis” na 

sociedade, como afirmou Mattos e Silva (2004), mas, ainda assim, à margem da 
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sociedade branca, cristã e letrada que predominava, não em número, mas em poder, nas 

principais vilas da colônia brasileira. 

 Os resultados encontrados entre os escravos são poucos, mas sintomáticos; os 

dois homens que foram depor não se mostraram capazes de assinar seu depoimento – 

era o que se esperaria, de maneira geral, entre indivíduos que eram excluídos do 

processo de educação formal, sabendo-se, entretanto, que teria havido raros casos de 

letramento entre escravos – é o que atesta Oliveira (2004), que tornou pública a 

existência de cartas escritas por escravos nos séculos XVIII e XIX. Para esse autor, a 

prática da escrita estava presente entre escravos mais valorizados, que possuíam 

geralmente ofícios que exigiam uma certa especialização, como o de carpinteiro e o de 

aprendiz de alfaiate. Também relações mais próximas e de afetividade entre senhores e 

escravos pareciam pesar para que estes tivessem um tratamento diferenciado, podendo 

ser, nesses casos, alfabetizados (OLIVEIRA, 2004, p. 144-146). Os primeiros registros 

encontrados até agora de escrita entre negros no Brasil datam, portanto, do século 

XVIII, sendo o mais recuado deles a escrita deixada pela ex-escrava Rosa Maria 

Egipcíaca da Vera Cruz (OLIVEIRA; LOBO, 2012). 

 Aos treze de janeiro de 1594, compareceu ao Tribunal na Capitania de 

Pernambuco Antônio da Concepção, que afirmou ter nascido em Portugal, na cidade do 

Porto, e disse, surpreendentemente, ser filho de índio e de „negra de Guiné‟. Era escravo 

dos herdeiros de Bento Dias e contou, em seu depoimento, que já juntava dinheiro para 

se forrar, tendo acordado com seus senhores que com noventa mil réis compraria sua 

liberdade – do que se pode inferir que exercia alguma atividade que lhe proporcionava 

uma renda. 

 João Álvares foi o segundo escravo registrado no Quarto Livro das 

Denunciações. Depôs na Capitania da Paraíba e afirmou ser natural da cidade de Elvas, 

em Portugal. Era mulato, filho de João Rodrigues, homem branco, ourives, e da negra 

Beatriz Henriques, escrava, de quem herdou sua condição social, ainda que fosse filho 

de homem branco. 

 

Mulheres do povo 

As mulheres da mais baixa categoria social foram dez, nenhuma delas capaz de 

assinar seu testemunho. Duas eram escravas, Ângela Antônia, filha de mulata e homem 
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branco, portuguesa, e Mônica, índia, nascida na Capitania de Pernambuco, filha de pais 

pagãos, que afirmou que, ainda que em casa a nomeassem por escrava e como tal lhe 

tivessem posto ferretes na face, “cõtudo ella uerdadejramente não he escraua mas he 

forra et liure, e assim ho era sua maj forr[a] e liure que por sua propria uontade a trouxe 

do sertão a esta ujlla” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 26v). Houve ainda uma 

denunciante natural de São Tomé, que era forra, Mécia Vaz, mulata, que havia sido 

escrava de um ferreiro e sua mulher e conquistou sua alforria “dando escravos por si”. 

Domingas Gonçalves, brasileira, mameluca de segunda geração, era esposa de um 

pescador. Ana de Seixas, também brasileira, filha de homem mulato e de índia, era 

casada com um trabalhador de ofício não especificado. 

As demais mulheres do povo que foram testemunhar eram todas portuguesas: 

Madalena de Calvos, filha de homem mulato e mulher branca, esposa de um pasteleiro; 

Maria Álvares, branca, mulher de um boticário; Luzia Lourenço, branca, esposa de um 

barbeiro, filha de lavradores; Ana Francisca, de etnia não identificada, esposa de um 

pedreiro, filha de um mercador que nunca conheceu e de mãe desconhecida; e Antônia 

da Costa, a Beicinha, vendedeira, branca, filha de um padre que a teve sendo solteiro. 

 

Testemunhas que não tinham ofício 

 Entre os denunciantes não enquadrados nas categorias anteriores, seis – todos 

assinantes – afirmaram não ter ofício. Pelo que indicam alguns dos dados fornecidos por 

essas testemunhas, elas pareciam, pelo menos a maioria delas, encontrar-se em uma 

posição social em que não era necessário exercer qualquer atividade. André Caldeira, de 

37 anos, era filho de gente da governança da terra; Lourenço Teixeira, de 22 anos, 

morava em casa de seu irmão, que era meirinho da alfândega na Vila de Olinda; Gaspar 

Fernandes, mameluco, de 23 anos, era filho de senhor de engenho em Pojuca; João 

Fernandes, mameluco, de 22 anos, vivia em casa de seu padrasto. Além destes, que 

eram solteiros, testemunharam também Domingos da Costa, mameluco, de 29 anos, 

casado, filho de mareante, e Francisco Gonçalves, de 61, mais ou menos, viúvo, filho 

de lavrador. No caso desses dois últimos, que não afirmaram viver em casa de outrem, 

poderia ser levantada a possibilidade de viverem de sua fazenda, já que as duas coisas 

podiam estar ligadas, como se viu no depoimento de Belchior da Rosa, o qual, como já 

se disse anteriormente, era rico, e declarou “não ter offjcjo e viver nesta terra per sua 
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fazenda limpamente, cõ quatro cauallos na estrebarja” (Quarto Livro das Denunciações, 

fol. 17v). 

  

Testemunhas de ofício não declarado 

  Um número bastante alto de depoentes não declarou uma ocupação ou profissão: 

51 pessoas, todas elas alfabetizadas. Uma parte desses não tinha provavelmente ofício, 

encontrando-se em uma situação social semelhante à do grupo dos que declararam não 

ter ofício, sendo membros da elite da colônia ou vivendo em casa de parentes ou 

conhecidos. Álvaro Pires, de ofício não declarado, era filho de Álvaro Pires d´Alegrete, 

dos da governança da terra. Gaspar Fragoso era filho de cidadão e gente da governança 

de Florença e casado com Isabel Bela, dos da governança da Vila de Olinda. Antônio 

Martins vivia na fazenda do seu tio Fernão Martins. Gomes Rodrigues Milão disse ser 

filho de mercador e viver em casa de seu irmão Manuel Cardoso Milão, também 

mercador. Francisco Camelo era filho de Jorge Camelo, juiz da Vila de Iguaraçu, e 

afirmou que vivia com os pais. João da Rocha Paris morava no engenho do seu tio 

Francisco da Rocha Paris. Vicente Mendes, natural da cidade de Évora, em Portugal, 

residia na casa de Luís de Figueiredo, “seu natural”, também vindo da cidade de Évora 

para o Brasil. Antônio de Aguiar, em casa de seu tio Jorge Tomás, “o Grande”. 

Domingos de Sequeira, na fazenda de seu primo Antônio de Andrade Caminha. Tomé 

de Gouveia era casado com Branca Fernandes, filha de gente da governança da 

Capitania de Itamaracá. Antônio Ozores Pereira era filho de gente principal e da 

governança da terra. Arnal de Holanda era filho de donos de engenho e afirmou estar 

“debajxo do poder dos djttos seu paj e maj”.  

  Muitos outros declararam uma condição semelhante à destes. Alguns tinham 

inclusive um destaque na sociedade, como Filippo Cavalgante, referido na Introdução 

de edição de 1929 das Denunciações de Pernambuco como fidalgo estrangeiro, “da 

melhor prosápia”, de “tronco de imensa progênie”. Disse-se ainda que, das pessoas 

principais da Capitania por esse tempo, poucas tinham o relevo histórico que ele 

possuía, o que se explica pelas informações dadas no trecho abaixo: 

Cerca de 1578 diz delle seu compatricio e conhecido Felippe Sasseti, que 

perambulava em Portugal, em carta a um amigo de Florença: „É homem de 

grande autoridade e que se impõe a todos, até mesmo ao governador. Dizem 

tem grande estado, com muitos pagens e cavallos, e gasta por annos mais de 

cinco mil escudos. Seu negocio é de engenhos de assucar”. Teve um ou mais 
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engenhos: de um, chamado Araribe ou Araripe, situado no termo de 

Itamaracá, além da cerca de Iguaraçú, tem-se noticia [...]. (PRIMEIRA..., 

1929, p. XVI-XVII). 

 Também Jorge Leitão d’Albuquerque, da linhagem dos Albuquerque, dos 

principais da Capitania de Pernambuco, não declarou ofício. Igualmente a ele, Álvaro 

Fragoso, referido na Introdução das Denunciações de Pernambuco de 1929 como um 

português “bem nascido” (p.XV), não afirmou ter ocupação; ele era casado com Joana 

d’Albuquerque, filha de Jerônimo de Albuquerque, e vivia com ela em casa de seu 

sogro. De Frutuoso de Moura, sabe-se que era filho de dom Filipe de Moura, capitão 

locotente governador da Capitania de Pernambuco, que pela segunda vez administrava 

Pernambuco, com intervalo de poucos anos. Sobre ele se dizia que “devia ser das 

pessoas de consideração da Capitania, das que se podiam intitular de participantes da 

governança da terra.” (PRIMEIRA..., 1929, p.XI).  

Vê-se também que muitos dos próprios senhores de engenho não declararam 

ocupação ou ofício, mas puderam ser assim classificados quando afirmavam residir em 

seu próprio engenho, informação que pôde ser confirmada na lista de senhores de 

engenho entre 1579 e 1620 referidos na documentação inquisitorial, fornecida por 

Siqueira (1978, p. 333-339). 

  Outros não tão abastados teriam também deixado em aberto a informação sobre 

sua ocupação ou profissão, como Manuel Fernandes ou Gaspar Moreira, filhos de 

lavradores, ou os irmãos Antônio Leitão e Gaspar do Casal Moço, ambos residentes em 

casa de seu pai, Gaspar do Casal, lavrador, situada no Engenho de Domingos de 

Castro. Muitos outros não fornecem quaisquer pistas sobre sua condição social, não 

informando o estrato sócio-ocupacional dos pais ou o local de sua residência, se em 

fazenda ou engenho próprio, se em casa de alguém. Destes, não se pôde levantar 

hipóteses sobre o motivo de não terem declarado ocupação ou profissão. 

 

 

Mulheres solteiras sem ofício ou casadas cujo marido não tem ofício declarado 

 

 

Entre treze as mulheres que não tinham ofício ou cujo marido não tinha ofício 

declarado, houve também algumas que seriam de família abastada, como Isabel Frasoa, 

filha de Francisco Frasão, homem da governança da terra, ou dona Joana 
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d'Albuquerque, a já citada filha de Jerônimo d’Albuquerque, dos principais da Capitania 

de Pernambuco, única desse grupo que assinou o nome ao final do seu testemunho.  

De outras mulheres, não se pode afirmar o estrato sócio-ocupacional em que se 

encontravam, já que não se sabe qual seria a posição social do marido. Maria 

Salvadora, por exemplo, declarou que o marido não tinha ofício, e era filha de oleiro. 

Domingas Fernandes, filha de Francisco Fernandes, o Longo, mareante, nada afirmou 

sobre a ocupação de seu marido. Assim também Maria d'Albuquerque, filha de 

lavrador, não declarou ofício de seu esposo. Francisca Fernandes Silva, presa na cadeia 

pública da vila, afirmou que seu pai, que era biscainho, não tinha ofício, e que seu 

marido igualmente não tinha ofício, “o qual ha mais de ujnte annos que se absentou 

delle e nunca maĩs delle teue recado [...]” (Quarto Livro das Denunciações, fol. 180r), 

tendo-o por morto. Nessa mesma categoria, encontra-se a garota Catarina, de pai 

desconhecido, que apenas afirmou viver em casa de Agostinho de Holanda, não se sabe 

em que condição. Dona Joana d’Albuquerque, a única depoente da categoria a assinar, 

não declarou o ofício do seu marido, Álvaro Fragoso; por outro lado, sabe-se que era da 

mais alta elite da colônia, já que declarou ser filha de Jerônimo d’Albuquerque. 

 

 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS APRESENTADOS E OS 

ESTUDOS SOBRE O ALFABETISMO NA EUROPA 

 

 

 

Os resultados encontrados nas fontes pesquisadas, referentes às Capitanias de 

Pernambuco, Itamaracá e Paraíba em finais do século XVI, revelaram 92% de 

assinantes entre os homens, percentual ainda mais alto do que os 78,4% alcançados nos 

tribunais em Portugal no século XVII, apresentados por Marquilhas (2000). São 

resultados bastante surpreendentes, sobretudo quando se tem em vista que o percentual 

de assinantes para a colônia portuguesa, no primeiro século de colonização, foi bem 

mais elevado do que aqueles encontrados para o centro letrado europeu, durante os 

séculos XVII e XVIII, apresentados por Chartier (1991), já comentados na seção 2. Os 

dados são, por outro lado, bastante semelhantes aos alcançados por Lobo e Oliveira 

(2013), com as fontes da Inquisição na Bahia, onde 87% dos homens registraram seu 

nome.  

Sem dúvida, as capitanias brasileiras não seriam mais letradas do que os países 
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mais desenvolvidos da Europa, ou do que a sua metrópole, ao final do primeiro século 

de colonização – ou mesmo em qualquer período posterior da história do Brasil. Em 

respeito a essa realidade, será relevante tecer alguns comentários sobre a 

representatividade da amostra analisada e a composição social brasileira de finais de 

Quinhentos, contrastando-a à realidade europeia, com o objetivo de melhor explicar os 

resultados encontrados.  

 

Nos tribunais da Inquisição alocados nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e 

Paraíba, estiveram presentes 348 testemunhas, um número que sem dúvida representa 

uma amostra significativa da população (1,7%), tendo-se em vista os dados de Anchieta, 

que estimavam 20.275 indivíduos, somando-se os habitantes da Capitania de 

Pernambuco e de Itamaracá. Vê-se, por outro lado, que, na amostra analisada, não 

compareceram igualmente homens e mulheres, sendo que as mulheres, que eram, em 

sua grande maioria, analfabetas, representaram apenas 21% do total das testemunhas. A 

disparidade com relação às etnias representadas nos três livros analisados chega a ser 

gritante: há apenas 1% de negros, menos de 1% de índios, 8% de mamelucos de 

primeira e segunda geração, menos de 2% de mulatos de primeira e segunda geração, 

menos de 1% de cafuzos, 1% de etnia não identificada e uma esmagadora maioria de 

brancos, que representou 86% do total de testemunhas. Quando está se tratando das 

testemunhas masculinas, a representatividade das etnias não brancas é ainda menor, já 

que as três testemunhas negras presentes no corpus eram mulheres, não assinantes; as 

duas testemunhas de etnia indígena, ambas não assinantes, eram também mulheres; das 

sete de etnia mulata, quatro eram mulheres e três eram homens; além desses, houve 

apenas mais dois homens cafuzos, entre os três depoentes dessa etnia. Ainda que os 

dados sobre essas testemunhas tenham enriquecido em muito a análise, vê-se que, em 

relação ao percentual geral de testemunhas e ao número de negros e índios existente na 

Colônia, eles são pouco expressivos.  

Segundo a estimativa de Anchieta para a população da Capitania de Pernambuco 

em 1585, apresentada na seção 3, cerca de metade da população era constituída por 

escravos negros (10.000 negros), e, na outra metade, somavam-se 8.000 brancos e 2.000 

índios. Observa-se, assim, que o percentual total de assinantes masculinos encontrado, 

de 92%, não é referente à população masculina em geral da Capitania, e, sim, aos 

homens portugueses e seus filhos homens brasileiros, estando aí incluídos os 

mamelucos, os quais se mostraram tão capazes de assinar quanto os brancos, no corpus 
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analisado. Tomando-se a estimativa de Anchieta, de 8.000 brancos, considerando-se que 

aí estariam incluídas também as mulheres, vê-se que os homens letrados estariam, 

provavelmente, na casa dos 20% ou dos 30%, em uma população estimada em 20.000 

indivíduos
48

.  Se fosse tomada a estimativa de Francisco Soares, para 1590, teria que ser 

considerado ainda mais baixo o percentual de homens assinantes na população, tendo-se 

em vista que esse autor considerou que seriam 11.000 brancos, entre homens e 

mulheres, em uma população de 31.000 indivíduos, sendo 18.000 os negros estimados e 

2.000, os índios
49

. 

Pelo que se observou, a aparente disparidade dos resultados de assinantes aqui 

apresentados com os dados para a Europa letrada, como os compilados por Chartier 

(1991), não parece se confirmar. O percentual de indivíduos capazes de assinar o nome 

para o geral da população brasileira não terá sido alto, ao final dos Quinhentos; mas foi, 

de fato, alto, entre homens brancos e mamelucos residentes nas Capitanias de 

Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. É isso o que os dados apontam, com uma amostra 

representativa desse estrato da população.  

Os resultados encontrados na presente análise, contrastados àqueles citados a 

respeito da Europa letrada, confirmam o que havia sido comentado na seção 2, a 

respeito do estudo de Houston (1992): é preciso avaliar com cautela as fontes de 

pesquisa analisadas para se realizar um estudo comparativo do alfabetismo. Se é 

inevitável, nos estudos sobre o alfabetismo, a comparação dos dados encontrados nas 

diferentes localidades, é, por outro lado, inviável uma comparação irrestrita dos dados, 

sem um olhar detido sobre as sociedades abordadas. Chartier, em sua abordagem 

comparativa do alfabetismo ocidental durante a Era Moderna, irá utilizar, entre tantos 

outros, os dados apresentados por Rodríguez e Bennassar, que se debruçaram sobre as 

fontes da Inquisição na Espanha. Para utilizar esses dados, contrastados aos de outras 

localidades da Europa, é necessária a ressalva, feita por Chartier, de que as porcentagens 

de assinantes encontradas nas fontes inquisitoriais espanholas “não podem indicar uma 

taxa global de assinantes válida para a população castelhana total”, já que oito entre dez 

depoentes eram homens, e cerca de um entre dois deles seria um notável. 

Transpondo a análise de Chartier para as fontes da Inquisição no Brasil de finais 

                                                 
48

 Para calcular os percentuais citados, considerou-se que o número de homens estaria entre a metade dos 

8.000 brancos (ou seja, 20% de uma população de 20.000 indivíduos) – representando as mulheres, no 

máximo, metade da população branca – e os 8.000 brancos, que representam 40% dessa população. 
49

 Partindo-se da estimativa de Francisco Soares, de 11.000 brancos em uma população de 31.000 

indivíduos, os homens letrados seriam em número maior que 17% da população (que representa metade 

dos 11.000 brancos) e menor que 35% (correspondente ao total dos 11.000 brancos). 
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de Quinhentos, pode-se dizer que, com relação à representatividade de homens e 

mulheres no corpus, ocorreu exatamente o mesmo que se deu nas fontes espanholas: a 

presença das mulheres perante a Inquisição em Pernambuco, Itamaracá e Paraíba esteve 

na casa dos 20%, como já se comentou anteriormente. Quanto aos estratos sociais 

representados no corpus, viu-se que as etnias não brancas, que seriam provavelmente 

maioria da população colonial no Brasil, estavam subrepresentadas. O mesmo não se 

pode dizer, porém, das profissões e ocupações exercidas pelos depoentes. Sem dúvida, a 

elite colonial estaria melhor representada nas fontes inquisitoriais do que estaria, de 

fato, presente na sociedade, o que se pode explicar pela própria aproximação desse 

estrato da população com a administração civil, eclesiástica e inquisitorial na colônia. 

Por outro lado, vê-se, nos depoimentos prestados nessa primeira Visitação, uma 

quantidade significativa de indivíduos que não faziam parte da elite a depor: 29 

artesãos, 24 assalariados e 33 trabalhadores de pequenos ofícios, grupos que não faziam 

parte de uma elite econômica e não desempenhavam cargos burocráticos na 

administração colonial, como os senhores de engenho, mercadores, lavradores e 

burocratas (grupos em que se viu 7, 11, 40 e 32 indivíduos a depor, respectivamente), e 

também não faziam parte de uma elite cultural, como o clero e os profissionais liberais 

(que foram 20 e 9 indivíduos a testemunhar, respectivamente); no entanto, tanto 

artesãos, quanto assalariados e trabalhadores de pequenos ofícios apresentaram 

percentuais bastante altos de assinantes. O que se observa, portanto, nos resultados 

apresentados sobre o alfabetismo em Pernambuco, Itamaracá e Paraíba no primeiro 

século de colonização é uma capacidade geral para assinar entre os homens brancos, 

fossem eles de uma elite social, econômica e cultural ou não, e o que surpreende nesses 

dados é que o mesmo não se observa nos estudos referentes ao alfabetismo na Europa. 

Um dos estudos citados na seção 2, ilustrativo da relação entre estratificação social 

e alfabetismo na Europa foi o de Urban (1977 apud HOUSTON, 1992), que constatou, 

na Polônia do século XVI, níveis de alfabetismo de cem por cento entre os nobres, 

membros do clero e profissionais, os quais constituíam menos de um por cento da 

população, e de apenas 2% entre os agricultores, que representavam três quartos da 

população. Um outro estudo foi o Chartier, que observou, nas cidades de Béziers e 

Narbonne, entre 1575 e 1593, um percentual de assinantes de 93% entre os burgueses, 

de apenas 3% entre agricultores e de 10% entre pequenos agricultores. Cressy 

encontrou, na diocese rural de Norwich, de 1580 ao longo dos Seiscentos, uma 

porcentagem de alfabetizados de 100% para membros da Igreja e profissões liberais, de 
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98% para a pequena nobreza, de 65% para pequenos proprietários rurais, de 56% para 

comerciantes e mesteirais, de 21% para lavradores e de 15% para servidores (CRESSY, 

1986 apud MARQUILHAS, 2000, p. 133). 

Nas assinaturas deixadas nos livros da Inquisição aqui analisados, os artesãos e 

pequenos ofícios, que revelaram os percentuais de assinantes mais baixos de todos os 

grupos sócio-ocupacionais masculinos (com exceção dos escravos), de 76% e 79%, 

respectivamente, não estiveram tão afastados dos senhores de engenho, que assinaram 

em 86% dos casos, ou mesmo dos burocratas, em que se teve 97% de assinantes, do 

clero e dos mercadores, que assinaram em 100% dos depoimentos. Os lavradores, que 

nas fontes europeias apresentam um desempenho geralmente bastante baixo nos níveis 

de alfabetismo, nas fontes inquisitoriais brasileiras assinaram mais do que os senhores 

de engenho, equivalendo-se a burocratas, mercadores e ao clero: foram 97% os 

lavradores capazes de assinar.  

Os dados parecem indicar que, se a população brasileira era, por um lado, formada 

por uma maioria de índios e africanos, que compunham a base da população colonial, o 

que não se observa nos países da Europa, os homens brancos do primeiro século de 

colonização brasileira não desempenhavam tão diversificadas atividades quanto os 

europeus dessa etnia. Se eram lavradores, seriam eles, em sua grande maioria, os donos 

de terra ou arrendatários, e não pequenos agricultores a trabalhar em sua própria 

lavoura, enquanto os trabalhos braçais ficavam a cargo dos escravos; esses, sim, 

desempenhariam múltiplos e generalizados papeis na sociedade colonial brasileira, 

como já foi apontado por Mattos e Silva (2004). Parece bastante sintomático, a esse 

respeito, o caso dos brancos que trabalhavam como criados em Portugal e que, 

chegando ao Brasil, constatavam que aqui se tratava de uma função desempenhada por 

negros e mulatos, e buscavam outra ocupação. Com relação aos trabalhadores 

assalariados, os artesãos e os pequenos ofícios, ainda que esses não fizessem parte da 

elite, exercitando atividades mais diversificadas, que requeriam, por vezes, esforço 

físico, nota-se que eles desempenhavam geralmente ofícios especializados, que não 

poderiam ou não se desejava que fossem exercidos pelos escravos, mas que geralmente 

contavam com o auxílio desses, como era o caso dos ferreiros, oleiros, mestres de 

açúcar, pilotos e outros, ou ofícios que envolviam a administração do trabalho feito 

pelos escravos, como seria o caso dos marinheiros das barcas, dos feitores, dos 

pedreiros e dos vaqueiros, ou ainda cargos que requeriam certa confiança, como os dos 
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soldados e bombardeiros. Eles eram, provavelmente, um item raro, em uma colônia em 

construção. A isso se deve somar o fato de que grande parte deles era natural de 

Portugal, vinda para o Brasil para desempenhar essas funções, e a condição de imigrante 

em um lugar distante da sua terra natal poderá também ter influenciado para que esses 

indivíduos aprendessem a ler e escrever, ou ao menos soubessem assinar o nome. 
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4.5 ANÁLISE DA MORFOLOGIA DAS ASSINATURAS E SINAIS NÃO 

ALFABÉTICOS 

 

 A análise da morfologia das assinaturas e dos sinais não alfabéticos presentes 

nos documentos tomará como base o estudo de Petrucci (1978), já abordado na seção 2, 

sobre os registros de escrita deixados no caderno de contas de Maddalena, que são 

classificados pelo autor segundo dois tipos de escrita, a italiana de chancelaria e a 

mercantil, e três diferentes níveis de execução gráfica: puro, usual e elementar. Tendo-

se em vista ser a natureza do objeto aqui analisado – as assinaturas e os sinais não 

alfabéticos – diferente daquele analisado por Petrucci, constituído por registros mais 

extensos de escrita, não se tomará a classificação desse autor sem algumas modificações 

necessárias.  

Em primeiro lugar, não será feita uma classificação dos tipos de escrita, uma vez 

que, nas assinaturas, os dados de escrita são reduzidos, não sendo possível tirar deles 

informações suficientes para caracterizar o tipo de escrita utilizado. Sem a categorização 

do tipo de escrita utilizado, não é possível também copiar o modelo de três níveis de 

execução de Petrucci sem adaptá-lo, já que a caracterização dos níveis puro, usual e 

elementar de execução se encontra diretamente ligada ao tipo de escrita utilizado, 

conforme já se viu na seção 2. Em um nível „puro‟ de execução, por exemplo, como a 

própria nomenclatura sinaliza, tem-se um registro de escrita com grande aderência ao 

modelo “normal” do sistema de escrita utilizado, e pouca interferência de outros 

modelos  de escrita, de onde se tem que esse nível „puro‟ de execução não é o mesmo 

para cada modelo de escrita e, se não se sabe o sistema de escrita que está sendo 

utilizado, não há como determinar também uma maior ou menor aderência a tal modelo, 

nem sinalizar as interferências de outros modelos.  

Se os escreventes do tipo italiana de chancelaria com nível puro de execução 

apresentam na escrita traços característicos desse modelo, como: módulo médio, leve 

inclinação à direita, traçado delicado, escasso uso de ligações, uso de „et‟ e do „s‟ de 

forma maiúscula, uso normal do „r‟ cursivo reto que se liga só à esquerda; os usuários 

da escrita mercantil com nível puro de execução tendem a utilizar com desenvoltura o 

sistema abreviativo, os símbolos monetários e de contas, e ainda apresentam um 

panorama gráfico heterogêneo, alternando-se módulos grandes e pequenos, ductus 

cursivo e semicursivo, curso fortemente inclinado e curso reto, abundância e escassez de 
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ligações, variação nas formas de algumas letras, como o „e‟, o „r‟, o „f‟, o „s‟ e o „u/v‟. 

De forma semelhante, observam-se diferenças nos níveis usual e elementar, de acordo 

com o tipo de sistema de escrita empregado. 

Embora não seja possível uma transposição direta da classificação de Petrucci, 

ainda se pôde tirar proveito da sua descrição dos níveis de escrita, utilizando-se alguns 

elementos de sua análise, os quais, acrescidos de outros elementos, auxiliaram a compor 

uma classificação que não está vinculada ao sistema de escrita usado pelo redator. Não 

foi utilizada a nomenclatura da classificação de Petrucci, já que ela relaciona, de certa 

forma, o nível de execução ao sistema de escrita utilizado, quando trata de um nível 

„puro‟ de execução como um registro gráfico com pouca interferência de outros 

modelos de escrita, ou ainda quando o nível „elementar‟ ou „elementar de base‟ é 

geralmente referido como „elementar de base mercantil‟ ou „elementar de base itálica‟. 

Assim, optou-se pela utilização de uma nomenclatura mais neutra, desvinculada de 

relação com o sistema de escrita.  

Fez-se necessário ainda fundir os níveis médio e alto de execução gráfica, uma vez 

que, nas assinaturas, os dados de escrita são reduzidos para uma diferenciação segura 

desses dois níveis de execução; vê-se ainda que algumas características típicas de um ou 

outro nível de execução podem se confundir na escrita das assinaturas. Seria de se 

esperar, por exemplo, que, em um nível alto de execução gráfica, se encontrasse um 

traçado cuidadoso, bem ornamentado, com uma letra bela e legível; porém, sabe-se que 

há indivíduos bastante letrados que executam suas assinaturas de forma apressada e 

pouco cuidadosa, executando letras às vezes mal traçadas e também ilegíveis; por outro 

lado, há redatores que não possuem um nível de letramento alto, mas que executam 

vagarosamente uma assinatura com letras bem feitas, ou ornam com muitas laçadas e 

outros elementos as suas assinaturas, de maneira que passam a impressão de grande 

segurança em seu traçado, quando contrastados com assinantes às vezes mais letrados, 

porém mais contidos nos ornamentos.  

Dessa forma, ficou assim estabelecida a classificação dos níveis de execução das 

assinaturas presentes nos livros da Inquisição: 

 

-Nível médio ou alto de execução gráfica: utilização da escrita com segurança e 

desenvoltura, traçado regular, uso de ornamentação na escrita, com serifas e laçadas, 

uso adequado de elementos auxiliares, como sinais diacríticos, abreviaturas e 
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pontuações, bom alinhamento das letras. Podem-se encontrar ou não ligações e 

abreviaturas. Em alguns registros, nota-se uma mais forte personalização ou excessiva 

cursividade, o que geralmente ocasiona letras mal feitas. 

-Nível baixo de execução gráfica: escritas bastante inábeis e hesitantes, letras traçadas 

com dificuldade, módulo maior que o normal, irregularidade no traçado. Por vezes, a 

dificuldade na escrita é tamanha, que apenas se consegue produzir poucas letras, com 

um traçado que pode ser bastante diferente do traçado usual das letras. Nesse nível de 

execução gráfica, espera-se encontrar assinantes que, pelo menos em sua maioria, 

provavelmente não saberiam de fato escrever. 

  

Além dos dois níveis de execução das assinaturas descritos, serão ainda analisados 

os sinais não alfabéticos presentes nos depoimentos, divididos em dois tipos: o sinal da 

cruz, o mais largamente empregado, e outros sinais não alfabéticos, que, no corpus 

analisado, foram três, a serem descritos posteriormente. 

   

Gráfico 4 – Níveis de execução gráfica das testemunhas 
 

 
 

 

Entre os 348 depoentes listados, 218 (63%) assinaram com um nível médio ou 

alto de execução gráfica, 45 (13%) assinaram com um baixo nível de execução gráfica, 

19 (5%) fizeram a cruz em lugar do nome, 3 (1%) fizeram um outro sinal não alfabético 

e 63 (18%) declararam não saber assinar e pediram ao notário que assinasse em seu 

lugar. Quando contabilizados apenas os assinantes, contrastam-se, entre 264 indivíduos, 

83% de indivíduos a executar em um nível médio ou alto suas assinaturas e apenas 17% 

a apresentar um nível baixo de execução gráfica. 
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4.5.1 Assinaturas com nível médio ou alto de execução gráfica 

 
 

Caracterização das assinaturas  
 

Os depoentes com um nível médio ou alto de execução gráfica das suas 

assinaturas apresentam destreza ao segurar a pena, o que é notável pelo traçado, que não 

é vacilante, pela abundância de laçadas ligadas ou não às letras, e outros ornamentos, 

como cruzes, traços com pontos, sublinhados e outros traços. É o que se nota nos 

exemplos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Assinatura de Jorge Fernandes, 

clérigo (Quarto..., fol.08r) 
Assinatura de Simão Vaz, 

lavrador (Quarto..., fol.08v) 

Assinatura de João Pinto 

(Quarto..., fol.10r) 
Assinatura de Gaspar Manuel, 

clérigo (Quarto..., fol.12r) 

Assinatura de Francisco Soares, 

mercador (Quarto..., fol.13r) 
Assinatura de Belchior da Rosa, 

que vivia de sua fazenda 

(Quarto..., fol.16v) 

Assinatura de Pero Cabral, 

clérigo (Quarto..., fol.19v) 
Assinatura de Cosme de Araújo 

(Quarto..., fol.24v) 
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A cruz é encontrada com bastante frequência nessas assinaturas, sendo 

preferivelmente colocada sobre o nome, mais ao centro. Não raro, é ornada por pontos 

em seus ângulos. Às vezes aparece solta, às vezes, unida a um traço (como se vê na 

assinatura de Gaspar Manuel), ou, mais raramente, a uma letra (como ocorre com o 

nome de Francisco Dias Soares). 

A segurança e a desenvoltura no traçado que se observam nas assinaturas com 

nível médio ou alto de execução gráfica nem sempre se encontram aliadas à 

legibilidade. As letras podem, por vezes, se apresentar ilegíveis, influindo muito para 

isso o estilo das assinaturas; enquanto algumas possuem um estilo mais „limpo‟, um 

traçado delicado e esmerado, geralmente aliado a letras bem legíveis, outras têm um 

estilo mais desprendido, um traçado mais livre e letras não tão bem desenhadas, que 

podem, por isso, tornar-se, em alguns casos, ilegíveis. Compare-se a assinatura de 

Inácio do Rego Cogominho, bastante legível, com outras, não tão legíveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura de Inácio do Rego Cogominho 

(Quarto..., fol.28-v) 

Assinatura de Mateus de Freitas 

d’Azevedo (Quarto..., fol.37-v) 

Assinatura de Gonçalo Neto  

(Quarto..., fol.44r) 

Assinatura de Fernão d’Álvares 

(Quarto..., fol.48r) 



237 

 

 Enquanto Inácio do Rego Cogominho faz com esmero o traçado de cada letra, 

em uma assinatura bastante legível, Mateus de Freitas d’Azevedo, alcaide-mor da 

Capitania de Pernambuco, parece compor mais apressadamente sua assinatura, em uma 

belíssima letra, que vai se tornando um pouco mal feita quando se aproxima o final do 

nome; assim, o „z‟ e o „o‟ de „Azevedo‟, que está abreviado, mostram-se ilegíveis, 

sobretudo quando analisados isoladamente. Gonçalo Neto faz uma assinatura 

relativamente legível, sendo apenas o „t‟ e o „o‟ finais mal traçados; a laçada que passa 

sobre a palavra „neto‟ dificulta a sua leitura. Fernão d’Álvares tem também o primeiro 

nome legível em sua assinatura, e o sobrenome com letras mal traçadas e abreviaturas 

sem letra sobrescrita ou sinal abreviativo, dificultando a sua legibilidade.  

 

 

Caracterização dos assinantes 

 

 A relação entre o sexo dos assinantes e o nível de execução gráfica mostrou-se 

radicalmente desigual. Se 83% dos assinantes em geral apresentaram um nível de 

execução médio ou alto, quando contabilizados apenas os homens, 84% desses 

assinantes revelaram um nível médio ou alto de execução. Entre as mulheres, porém, o 

percentual de assinantes com nível médio/alto cai de 83% para zero; ou seja: não houve 

nenhuma mulher no corpus com um bom nível de execução. 

 Com relação à idade das testemunhas que apresentaram um bom nível de 

execução das assinaturas, vê-se que os jovens até 20 anos que assinaram bem foram 16 

entre 20 (80%), encontrando-se um pouco abaixo da média geral de assinantes com bom 

nível de execução. Entre os homens de 21 a 30 anos, 86% executaram bem suas 

assinaturas, um percentual acima da média. As outras faixas etárias apresentaram um 

decréscimo na capacidade de assinar bem, dos mais jovens em direção aos mais velhos: 

apresentaram um nível de execução médio/alto 84% dos assinantes até 40 anos, 77% 

dos homens até 50 anos e 75% dos homens acima de 50 anos de idade. 

 Quanto à origem geográfica dos assinantes com nível médio ou alto, vê-se que 

brasileiros e portugueses tiveram percentuais equiparados, sendo que os brasileiros 

assinaram um pouco melhor do que os portugueses: 85% dos brasileiros e 83% dos 

portugueses assinaram com um nível médio/alto de execução gráfica, percentuais 

próximos à média geral e bem mais altos do que aqueles encontrados entre colonos 

provenientes dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, dos quais assinaram bem 

apenas 5 entre 9, e 3 entre 7, respectivamente. Além desses, os dois africanos assinantes 
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revelaram um nível médio/alto, como também o fizeram os dois alemães assinantes, o 

italiano, o francês, o holandês, o natural de Flandres e quatro entre os cinco espanhóis 

assinantes. 

 Os assinantes brancos com nível médio/alto de execução se mantiveram na 

média: 83% deles assinaram bem. Entre índios e negros, como já se viu anteriormente, 

nenhum se mostrou capaz de escrever o próprio nome. O mulato assinante, assim como 

o único cafuzo que assinou, revelaram um nível médio/alto de execução; já o único 

mulato de segunda geração assinante, revelou um nível baixo de execução. 15 

mamelucos entre 20 executaram bem suas assinaturas (75%), mas vê-se que, entre os 5 

que não o fizeram, três eram mulheres. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Vê-se claramente, nas assinaturas do único mulato e do único cafuzo assinantes, 

que não se trata de indivíduos com um alto nível de letramento, com grande prática de 

escrita, e, sim, com um nível mediano. A assinatura de Boaventura Dias torna-se um 

pouco ilegível devido à escrita do verso do fólio, que está sobressaindo; apesar disso, 

percebe-se que tem mais destreza que o assinante cafuzo, Lourenço Rodrigues; o 

sublinhado do seu nome, por outro lado, tem o traçado um pouco trêmulo. 

 

 Entre os diversos estratos sócio-ocupacionais representados no corpus, ficaram 

acima da média geral (83%) de assinantes com nível médio ou alto de execução gráfica: 

o clero, com 90% de assinantes com nível alto de execução; os burocratas, com 94%; os 

lavradores, com 95%; os mercadores, os liberais e os senhores de engenho, todos os três 

com 100% de assinantes com nível médio/alto de execução; e ainda o único homem do 

mar assinante. Entre os que ficaram abaixo da média, estão: os assalariados, com 71% 

de boas assinaturas; os artesãos, com 64%; os pequenos ofícios, com 59%, os 

indivíduos de dupla ocupação da pequena/média burguesia, com quatro bons executores 

das assinaturas, entre cinco, os de dupla ocupação da pequena/média burguesia e do 

Assinatura de Boaventura Dias, mulato 

(Quarto..., fol.83r) 

Assinatura de Lourenço Rodrigues, 

cafuzo, alfaiate (Quarto..., fol.251v) 
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povo, entre os quais três de cinco assinaram bem, e os que viviam de sua fazenda, que 

foram dois assinantes, e apenas um deles assinou bem. Os indivíduos que declararam 

não ter ofício ficaram exatamente na média, sendo cinco entre seis os que executaram 

com um nível médio ou alto as assinaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura de frei Damião da Fonseca, 

presidente do Mosteiro de São Bento da 

vila de Olinda (Quarto..., fol.256-v) 

Assinatura do padre João Batista 

(Quarto..., fol.265-v) 

Assinatura de Jorge Barbosa Coutinho, 

jurista advogado (Quarto..., fol.35r) 

Assinatura de Diogo Fernandes do 

Outeiro, lavrador (Quarto..., fol.59r) 
Assinatura de João da Rosa, 

lavrador (Quarto..., fol.23v) 

Assinatura de Bernardo Gil, senhor de 

engenho (Quarto..., fol.115r) 

Assinatura de Agostinho de 

Holanda, alcaide-mor da vila de 

Igaraçu (Quarto..., fol.146r) 

Assinatura de Andrés Pedro, 

mercador (Quarto..., fol.148v) 

Assinatura de Paulo Bezerra, senhor 

de engenho (Quarto..., fol.156r) 

Assinatura de Jorge Tomás, mercador 

e lavrador (Quarto..., fol.163v) 

Assinatura de Domingos Fernandes, 

estudante (Quarto..., fol.23r) 

Assinatura de Antônio do Couto, 

escrivão dos defuntos e ausentes da 

Capitania (Terceiro..., fol.22r) 
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4.5.2 Assinaturas com nível baixo de execução gráfica 
 

Quadro 10 – Assinaturas com nível baixo de execução gráfica 

NOME 
ORIGEM 

GEOGRÁFICA 
IDADE ETNIA 

ESTRATO 

SÓCIO-OCUPA- 

CIONAL 

ASSINATURA 

Amaro 

Gonçalves 
Portugal 65 anos Branco Clérigo 

 

André Rodrigues Açores  47 anos Branco Feitor 

 

Maria de Heredo Brasil 21 anos 
Mameluca 

(2ª geração) 

Casada com 

alcaide-mor da 

Capitania de 

Pernambuco 
 

Manuel 

Fernandes 
Madeira 50 anos Branco 

Não declarado 

(filho de 

lavradores) 
 

Belchior da Silva Açores 40 anos Branco Não declarado 

 

Pero Gonçalves Portugal 52 anos Branco 
Purgador de 

açúcar 

 

Domingos 

Martins 
Portugal 22 anos Branco 

Serve de 

soldada  

 

Domingos 

Fernandes 
Portugal 40 anos Branco Sapateiro 

 

Maria de Faria Portugal 40 anos Branca 

Vive, com seu 

marido, por sua 

indústria 
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Francisco Pires Portugal 30 anos Branco Carpinteiro  

 

Gonçalo Ferreira Portugal 41 anos Branco 

Lavrador de 

mandioca, foi 

alfaiate 

 

Maria Lopes Brasil 43 anos Branca 

Viúva de 

homem da 

governança, 

dono de 

engenho  

Antônio André 
Não 

identiificada 
50 anos Branco 

Vigário da 

Igreja de Santo 

Amaro 

 

Salvador Jorge Espanha 30 anos Branco 

Não declarada 

(filho de 

lavrador) 

 

 

 

 

Adrião de Góis Portugal 40 anos Branco Pedreiro 

 

 

 

 

Antônio 

Gonçalves 
Madeira 35 anos Branco 

Purgador de 

açúcar 

 

Antônio 

Francisco 
Portugal 30 anos Branco 

Lavrador de sua 

roça 

 

Bastiam Pires 

d‟Abrigueira 
Portugal 40 anos Branco 

Carreiro que 

tem carros e 

bois de seu 

 

Manuel Lopes Brasil 34 anos Mameluco Lavrador 
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Joana 

d‟Albuquerque 
Brasil 41 anos Mameluca 

Filha de 

Jerônimo 

d‟Albuquerque, 

entre os 

principais da 

terra 

 

Luís Gomes Portugal 45 anos Branco Oleiro  

 

Antônio Correa Madeira 60 anos Branco Vinhateiro  

 

Antônio do 

Souto 
Portugal 34 anos Branco 

Vive por sua 

fazenda 

 

Francisco 

Barbosa 
Açores 25 anos Branco 

Não declarado 

(filho de homem 

da governança 

da Ilha de São 

Miguel) 
 

Francisco 

Gonçalves 
Portugal 61 anos Branco 

Não tem ofício 

(filho de 

lavradores) 
 

Manuel Dias  Portugal 20 anos Branco Sapateiro 

 

Manuel de 

Araújo 
Portugal 32 anos Branco Feitor 

 

Gaspar 

Gonçalves 
Portugal 45 anos Branco 

Mareante 

senhorio de nau 

 

Tomé de 

Gouveia 
Portugal 44 anos Branco 

Não declarado 

(filho de piloto 

da carreira da 

Índia)  

João Fernandes  Açores 28 anos Branco Sapateiro 
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Domingos 

Ferreira 
Portugal 35 anos Branco Soldado 

 

Antônio 

Fernandes 
Portugal 20 anos Branco 

Aprendiz de 

oleiro  

 

Pero João  Portugal 25 anos Branco 

Carreiro que 

anda com os 

bois e carros de 

Batião Coelho 

no seu trapiche 

 

João Caravio Portugal 26 anos Branco 

Serve de 

contador e 

inquiridor no 

Juízo 

Eclesiástico  

João Rodrigues Portugal 38 anos Branco 
Mestre de 

açúcar  

 

Manuel Álvares Madeira 27 anos Branco Pescador  

 

Caterina 

Fernandes 
Brasil 40 anos Mameluca 

Casada com 

escrivão 

 

Afonso 

Rodrigues 
Portugal 22 anos Branco 

Aprendiz de 

ferreiro  

 

Lopo Martins  Portugal 50 anos Branco Sapateiro 
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Manuel de Leão Portugal 49 anos 
Mulato (2ª 

geração) 

Esteireiro (que 

não usa o ofício) 

e vaqueiro 
 

João Fernandes Brasil 20 anos 
Mameluco 

(2ª geração) 

Carreiro de 

carrear com bois 

 

 

João Afonso Portugal 35 anos Branco Mareante  

 

 

João Pires Portugal 16 anos Branco 
Pajem e grumete 

de mar  

 

Manuel Franco Brasil 43 anos Branco 
Trabalhador de 

enxada e foice 

 

 

João Afonso Não declarada 50 anos Branco 

Tesoureiro dos 

defuntos e 

ausentes 

 
 

 

Caracterização das assinaturas 

Os depoentes que apresentaram um nível baixo de execução gráfica das suas 

assinaturas exibem claramente gradações na capacidade de escrever o nome. Alguns 

revelam grande dificuldade para desenhar algumas poucas letras, cujo traçado não raro 

finda por ser irreconhecível.  O português Gonçalo Ferreira, lavrador de mandioca que 

teria sido também alfaiate, faz, em seu nome, um „g‟ cujo bojo é interrompido antes de 

se fechar e põe um „o‟ sobrescrito, com traçado mais semelhante ao de um ponto que 

propriamente um círculo. Após essas, há duas letras que se infere que sejam „f‟ e „r‟, a 

primeira constituída apenas por uma haste inclinada e um pequeno traço na parte 

superior e a segunda por um traço com duas ondulações. Sobre essa, há provavelmente 

um „a‟, constituído por um bojo de traço tremido complementado por um pé mal ligado 

ao bojo. Igualmente mal feitas são as assinaturas do sapateiro João Fernandes, do 
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carreiro Pero João e do aprendiz de ferreiro Afonso Rodrigues, alguns dentre outros 

tantos cujas assinaturas são visivelmente traçadas com grande dificuldade.  

Outras testemunhas com um nível baixo de execução gráfica não parecem 

apresentar tanta dificuldade ao segurar a pena. Revelam mais segurança no traçado, uma 

escrita mais corrente, geralmente também com mais letras, mesmo que a abreviatura de 

nomes seja ainda marca bastante presente. São exemplos desses Francisco Barbosa da 

Silva, filho de gente da governança da Ilha de São Miguel, que escreve em sua 

assinatura seu nome completo; Antônio Fernandes, aprendiz de oleiro, que, apesar de 

abreviar seu nome, escreve-o com letras relativamente bem traçadas; o mulato Manuel 

de Leão, vaqueiro que já foi esteireiro, que tem o „m‟, o „a‟, o „n‟, o „o‟ e o „l‟ do seu 

nome bem legíveis, e peca particularmente no traçado do „e‟ e do „d‟; e ainda Manuel 

Franco, trabalhador de enxada e foice, que demonstra maior capacidade para a escrita 

até mesmo na abreviatura do seu primeiro nome, feita com desenvoltura, traçando-se o 

„e‟ ligado a uma laçada que parte de baixo do nome.  

Encontram-se ainda presentes ornamentos nas assinaturas, embora de 

apresentação bem mais tímida; veem-se raras laçadas e traços mais frequentes, acima, 

abaixo e dos lados do nome. Por vezes, os traços compõem uma cercadura quadrada ou 

arredondada para o nome, como se vê nas assinaturas de Salvador Jorge e João 

Fernandes, ou na assinatura de Antônio Gonçalves, cujos traços em cercadura não se 

fecham no lado esquerdo. 

 

Caracterização dos assinantes 

 Com relação à origem geográfica dos assinantes com um nível baixo de 

execução gráfica, chama a atenção uma grande representatividade de indivíduos 

provenientes dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Entre os 161 portugueses 

assinantes, apenas 28 (17%) apresentaram um nível baixo de execução gráfica; entre os 

48 brasileiros assinantes, só 7 (15%) apresentaram um nível baixo. Já os naturais da 

Madeira e dos Açores revelaram uma proporção de escreventes a assinar mal muito 

mais elevado do que esses: 4 entre 9 açorianos assinantes (44%) e 4 entre 7 madeirenses 

(57%) registraram seu nome com um nível baixo de execução gráfica. 

 O grupo de indivíduos a assinar mal é bastante variado com relação à idade dos 

depoentes. Por outro lado, nota-se uma maior (ainda que discreta) concentração de 
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assinantes de idade mais elevada nesse grupo. Se 17% dos assinantes em geral 

apresentaram um nível baixo de execução gráfica, entre os depoentes com até 50 anos 

de idade, 23% assinaram mal, e aqueles que tinham acima de 50 anos apresentaram em 

25% das assinaturas um nível baixo de execução gráfica, o que pode estar indicando que 

alguns desses assinantes (sobretudo os que tinham acima de 50 anos) não seriam 

necessariamente pouco letrados, mas talvez alguns deles apresentassem uma dificuldade 

física que lhes dificultasse a escrita. 

Se a etnia influenciou para mais o número de assinantes entre brancos e 

mamelucos, e para menos o número de assinantes entre mulatos, índios e negros, a 

participação das diferentes etnias não parece ter sido influenciada pelo nível de 

execução gráfica. Vê-se uma grande participação de brancos entre os redatores com 

assinaturas mal executadas: dos 45 assinantes com nível baixo de execução, 39 são 

brancos. Há ainda 3 mamelucos de 1ª e 2 mamelucos de 2ª geração (entre eles, três das 

cinco mulheres assinantes) e mais um mulato de 2ª geração. 

 Entre os depoentes que apresentaram assinaturas com um nível baixo de 

execução gráfica, destaca-se a presença de três estratos sócio-ocupacionais: 

assalariados, artesãos e pequenos ofícios. 29% dos assinantes entre os assalariados 

executaram suas assinaturas com um nível baixo, 36% dos assinantes entre os artesãos e 

38%, entre os pequenos ofícios, quando a média geral dos assinantes é de 17% de 

assinaturas mal traçadas. Os assalariados que não executaram bem suas assinaturas 

foram os feitores André Rodrigues e Manuel de Araújo, dois purgadores de açúcar, Pero 

Gonçalves e Antônio Gonçalves, um mestre de açúcar, João Rodrigues e o mareante 

João Afonso. Vê-se que todos eles, ainda que se enquadrem em um nível baixo de 

execução gráfica, revelam já alguma desenvoltura na escrita.  

Os artesãos que não assinaram bem foram: quatro sapateiros (Domingos 

Fernandes, Manoel Dias, João Fernandes e Lopo Martins), maioria em um total de 

cinco sapateiros assinantes; o carpinteiro Francisco Pires, único entre sete carpinteiros 

assinantes;  o oleiro Luis Gomes e o aprendiz de oleiro Antônio Fernandes, únicos na 

profissão a testemunhar; e o aprendiz de ferreiro Afonso Rodrigues, enquanto o outro 

ferreiro testemunhante assinou bem. 

Entre os pequenos ofícios, assinaram com um nível baixo de execução gráfica: 

Domingos Martins, que declarou servir de soldada, o vinhateiro Antônio Correa, o 

pescador Manuel Álvares, o pedreiro Adriam de Góis, Manuel Franco, trabalhador de 
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enxada e foice, Manuel de Leão, vaqueiro que já foi esteireiro, e ainda três carreiros, 

maioria entre os quatro carreiros assinantes: Bastião Pires d’Abrigueira, Pero João e 

João Fernandes. 

 

Mulheres assinantes 

Os dados revelam que as cinco mulheres capazes de assinar seu nome nos livros 

analisados fizeram suas assinaturas com um nível baixo de execução gráfica. Maria de 

Heredo, mameluca de 21 anos, casada com o alcaide-mor da Capitania de Pernambuco, 

conseguiu traçar apenas um „M‟ e uma outra letra ilegível, cujo traçado se assemelha ao 

de um „p‟. Maria de Faria, portuguesa de 40 anos, que declarou viver, com seu marido, 

por sua indústria, escreveu „maria‟ com a letra „a‟ semelhante a um „e‟ e a letra „i‟ com 

a haste torta e apagada e um traço horizontal, também apagado, que confere a essa letra 

uma imagem semelhante a um „t‟; o nome foi encerrado por uma cercadura feita com 

linha trêmula. Maria Lopes, brasileira, de 43 anos, viúva de homem da governança da 

terra, também dono de engenho, esforçou-se para escrever nome e sobrenome em sua 

assinatura. Desenhou um „m‟ virado de ponta-cabeça e um „a‟ mal traçado sobrescrito, e 

em seguida um „l‟, um „o‟ e um „p‟ e uma letra mal feita que provavelmente é um „z‟ 

com um traço trêmulo sobre ela, provavelmente usado como sinal abreviativo. A 

assinante seguinte é a que consegue executar com maior destreza seu nome, ainda que 

com um traçado hesitante e letras mal alinhadas. Trata-se de Joana d’Albuquerque, 

mameluca de 41 anos, filha de Jerônimo d’Albuquerque, que traça com clareza as letras 

do seu primeiro nome, antecedido pela palavra „dona‟. Destacam-se as letras „d‟ e o 

primeiro „n‟ por estarem mal escritas; a haste do „d‟ inclina-se excessivamente para a 

esquerda; o primeiro arco do „n‟ de „dona‟ está reduzido a uma haste mal feita, deixando 

a letra diferente do „n‟ de „joana‟ e mais parecida com um „m‟. Caterina Fernandes, 

também mameluca, de 40 anos, casada com um escrivão, reduz sua assinatura a um „f‟ 

de linhas trêmulas acompanhado de um traço semelhante ao numeral „1‟, circundados 

por semicírculos que parecem ter a função de ornamento. 

A análise da morfologia das assinaturas femininas confirma o que já se 

constatou através da análise quantitativa de mulheres assinantes, indicando um acesso 

extremamente restrito às práticas de escrita entre as mulheres, as quais, nas raras 

circunstâncias em que revelaram algum acesso ao letramento, mostraram um nível 
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muito baixo de execução gráfica, o que seria provavelmente reforçado pela falta de 

prática do conhecimento de escrita adquirido. 

 

4.5.3 A cruz e outros sinais não alfabéticos 

 

Quadro 11 – Testemunhas que fizeram uma cruz ou outro sinal  

não alfabético no lugar da assinatura  

 

NOME 
ORIGEM 

GEOGRÁFICA 
IDADE ETNIA 

ESTRATO 

SÓCIO-OCUPA- 

CIONAL 

SINAL 

Diogo Gonçalves Portugal 
Mais de 

70 anos 
Branco 

Dono de 

engenho 

 

Rodrigo Sequeira Portugal 28 anos Branco 
Serve de 

soldada 

 

Francisco 

Gonçalves 
Portugal 17 anos Branco Grumete de nau 

 

Brás da Mata Portugal 55 anos Branco 
Pedreiro, mestre 

de obras 
 

Antônio da 

Concepção 
Portugal 45 anos Cafuzo Escravo 

 

Marcos da Rocha Portugal 40 anos Branco 

Carpinteiro que 

já não usa o 

ofício 
 

Domingos Lopes Portugal 20 anos Branco Feitor 

 

Fernão 

Rodrigues 
Portugal 63 anos Branco 

Lavrador 
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Francisco Rebelo Portugal 20 anos Branco 
Feitor 

 

 

Antônio João Portugal 27 anos Branco 
Sapateiro 

obreiro 

 

Pero Gomes Portugal 30 anos Branco Sapateiro 

 

Pero Mendes Brasil 40 anos Branco Pescador 

 

 

Joana Afonso 
São Tomé e 

Príncipe 
40 anos Negra 

Casada com 

mulato alfaiate 

 

João Álvares Não identificada 34 anos Mulato Escravo 

 

João Antônio Portugal 27 anos Branco Carpinteiro 

 

Gonçalo Dias Portugal 28 anos Branco Alfaiate 

 

Francisco 

Domingues 
Portugal 49 anos Branco Carpinteiro 

 

Pedr‟Álvares Portugal 33 anos Branco Carpinteiro 
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Antônio Pires Portugal 49 anos Branco Pedreiro 

 

Luís Gomes Portugal 60 anos Branco Vaqueiro 

 

Francisco Cortes Itália 40 anos Branco Vaqueiro 

 

João de Paris Espanha 30 anos Branco 

Bombardeiro no 

Forte do 

Cabedelo 

 

 

Das 22 testemunhas que fizeram um sinal não alfabético em lugar do nome, 19 

utilizaram a cruz. Algumas apresentavam o traço grosso, como a cruz de Diogo 

Gonçalves, dono de engenho, ou a de Pedro Álvares, carpinteiro; outras, um traço mais 

fino, como é o caso da cruz do soldado Rodrigo Sequeira e daquela feita pelo lavrador 

Fernão Rodrigues. Algumas são muito mal feitas, outras, mais bem feitas. Veem-se 

ainda diferentes traçados, cruzes com traços simples, uma cruz com um traço em cima 

(feita por Francisco Gonçalves), cruzes com as extremidades barradas (feitas por 

Antônio da Concepção e por Francisco Rebelo), cruzes com pontos nos ângulos (cruz 

de Domingos Lopes e João Álvares), com as extremidades curvas (de Pero Mendes). Há 

ainda uma cruz que tem, na base do traço vertical, uma curva, formando-se um círculo, 

feita pelo pedreiro Brás da Mata, a qual é acompanhada do escrito do notário “de bras 

da mata”, informando o dono da cruz desenhada.  

Contrariando o que parecia ser uma convenção social, que fazia com que as 

mulheres incapazes de assinar deixassem que o notário assinasse por elas, apresentou-se 

perante o Santo Ofício uma única mulher que utilizou um sinal não alfabético em lugar 

do seu nome: Joana Afonso, negra de 40 anos, natural de São Tomé e Príncipe, que 

deixou o desenho de uma cruz no livro da Inquisição. 

Duas das três testemunhas que fizeram um sinal não alfabético diferente da cruz 

eram vaqueiros: o português Luís Gomes, de 60 anos, e Francisco Cortes, italiano, que 
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tinha 40 anos de idade. Além deles, também desenhou um sinal não alfabético João 

Paris, espanhol de 30 anos, bombardeiro no Forte do Cabedelo, na Barra da Paraíba. Os 

sinais desenhados por esses depoentes parecem signos motivados, semelhantes àqueles 

analisados por Ribeiro da Silva (1986) de documentos do século XVI e XVII da região 

do Porto, que lembravam, muitas vezes, elementos do ofício dos assinantes, como a 

tesoura, no caso do alfaiate, o machado, no caso do lenhador, e o esquadro, no caso do 

carpinteiro. Os sinais utilizados por Luís Gomes e Francisco Cortes podem ser, ao que 

parece, relacionados à sua profissão de vaqueiro, pois guardam semelhança com a 

imagem de um curral. O desenho do bombardeiro João de Paris estará provavelmente 

representando a imagem de um forte, também relacionada a seu ofício. 

 

Dos dados gerais encontrados na análise da morfologia das assinaturas, pode-se 

observar, como característica mais marcante, a diferente relação de homens e mulheres 

com o escrito nas fontes inquisitoriais: enquanto os homens, em sua grande maioria, 

exibem um nível médio ou alto de execução gráfica em suas assinaturas, as poucas 

mulheres que se mostraram capazes de assinar o depoimento prestado demonstraram um 

nível muito baixo de execução das assinaturas. Das variantes que parecem interferir na 

qualidade das assinaturas masculinas, destaca-se o estrato sócio-ocupacional, sendo 

justamente os grupos sociais mais baixos, os dos assalariados, dos artesãos e dos 

pequenos ofícios, aqueles que estiveram em maior desvantagem na execução de suas 

assinaturas. Vê-se ainda que as assinaturas dos indivíduos provenientes das ilhas 

portuguesas não foram, em geral, tão bem feitas quanto a média dos assinantes 

masculinos. Entre aqueles que não sabiam assinar o nome, a realidade feminina diverge 

novamente da masculina: se quase todos os homens incapazes de assinar deixam, em 

lugar do nome, uma cruz ou outro sinal não alfabético, quase todas as mulheres – com 

exceção apenas de uma – não pegam na pena do Santo Ofício, diante da mesma 

situação.  
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5 EDIÇÃO  

 

A presente seção inicia-se abordando brevemente os documentos produzidos 

pelo Tribunal da Inquisição, depositados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(doravante, ANTT). É feita uma apresentação dos livros produzidos na primeira visita 

da Inquisição ao Brasil e uma descrição das edições já existentes dos referidos livros. A 

edição que aqui se realiza, a do Quarto Livro das Denunciações
56

, é apresentada, sendo 

descrito o documento editado, e anexados quadros em que constam exemplos das 

grafias, dos sinais abreviativos, diacríticos, sinais de pontuação e outros sinais e marcas 

presentes nos manuscritos, e ainda de algumas características da ortografia. Por fim, são 

apresentadas as normas de edição utilizadas. Após a apresentação, segue-se a edição 

propriamente dita do Quarto Livro das Denunciações.  

 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DA EDIÇÃO 

 

5.1.1 O conjunto das fontes que a Inquisição nos legou  

 

5.1.1.1 As fontes disponibilizadas pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

 

 Com o fim do Tribunal da Inquisição em Portugal, que se deu formalmente 

apenas em 1821, e a extinção do Conselho Geral do Santo Ofício
57

, toda a 

documentação inquisitorial portuguesa, que incluía correspondências entre os tribunais, 

                                                 
56

 O título presente no fólio 1 do livro é: “Qvarto livro das denvtiacões da primeira visitacão do sãcto 

officio da inqvisicam do brazil, a qual fez o Licenciado Heitor furtado de mendoça, por speçial 

Commissam de Sua Alteza”. Aqui será sempre referido como Quarto Livro das Denunciações. Também 

de forma simplificada serão referidos os demais livros produzidos na primeira visita da Inquisição ao 

Brasil: Primeiro Livro das Denunciações, Primeiro Livro das Confissões, Primeiro Livro das 

Ratificações, e assim por diante. 
57

 O ANTT explicita, a respeito do Conselho Geral do Santo Ofício: “D. Diogo da Silva, primeiro 

inquisidor-mor, nomeou um conselho para o coadjuvar, composto por quatro membros. Este Conselho de 

1536 foi a pré-figuração do Conselho Geral do Santo Ofício criado pelo cardeal D. Henrique em 1569 e 

que teve regimento em 1570. De entre as suas competências, saliente-se a visita aos tribunais dos 

distritos inquisitoriais, a fim de verificar a actuação dos inquisidores, promotores e funcionários 

subalternos, o cumprimento das ordens, a situação dos cárceres. Competia-lhe, ainda, a apreciação e 

despacho às diligências dos habilitandos a ministros e familiares do Santo Ofício, julgar a apelação das 

sentenças proferidas pelos tribunais de distrito, a concessão de perdão e a comutação de penas, a censura 

literária para impedir que entrassem no país livros heréticos; a publicação de índices expurgatórios; as 

licenças para impressão.” (ANTT, 2005-, Conselho Geral do Santo Ofício, fundo do Tribunal do Santo 

Ofício). 
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autos de fé, decretos de prisão, cadernos do promotor, processos, livros de receita e 

despesa, livros das visitações e diversos outros documentos, foi guardada na Biblioteca 

Pública de Lisboa, de onde passou, em 1825, para o ANTT, conforme se vê nas 

informações fornecidas pelo próprio ANTT: 

Em cumprimento do disposto na Lei da Extinção, os cartórios do Conselho 

Geral e das inquisições foram depositados na Biblioteca Pública de Lisboa, 

onde estiveram até 1823. Ficaram depois guardados no armazém que servira 

para o expediente da censura dos livros, da Mesa do Desembargo do Paço, 

mas ainda sob custódia da Biblioteca Pública. Após várias diligências do 

visconde de Santarém, guarda-mor da Torre do Tombo, para obter 

autorização da transferência da documentação dos referidos cartórios, em 

1824, foi ordenado que passassem para a Torre do Tombo, o que aconteceu 

no ano seguinte pela ordem de 27 de Junho de 1825 do Ministério do Reino. 

Os cartórios do Conselho Geral e da Inquisição de Lisboa foram então 

incorporados, os das inquisições de Coimbra e de Évora, por seu turno, só 

dariam entrada na Torre do Tombo em 1836. (ANTT, 2005-, Fundo do 

Tribunal do Santo Ofício, História custodial e arquivística). 

No início do século XXI, o Projeto Inquisição de Lisboa on-line, uma parceria 

do Governo do Estado Português, através da Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ), 

com a REN – Redes Energéticas Nacionais SGP, S.A., disponibilizou, no site do 

ANTT, a documentação da Inquisição de Lisboa. 

 

5.1.1.2 Os livros produzidos na primeira visitação da Inquisição ao Brasil 

 

Na primeira visitação da Inquisição ao Brasil, ocorrida ao final do século XVI, 

de 1591 a 1596, foram produzidos nove livros, em que se registraram os depoimentos 

colhidos nas Capitanias da Bahia, de Pernambuco, de Itamaracá e da Paraíba. A lista 

dos referidos livros foi feita pelo visitador Heitor Furtado de Mendonça, ao início de 

cada um dos livros redigidos durante essa primeira visitação. Apesar de ter sido 

atribuída ao notário Manuel Francisco a função de registrar os depoimentos, o fólio de 

índice, primeiro fólio escrito dos livros, foi redigido pelo próprio punho do visitador, 

como se vê, a seguir, na cópia digitalizada pelo ANTT. O fólio, que foi provavelmente 

preenchido após terem sido redigidos os nove livros, diferencia-se de um livro para 

outro, já que, na lista dos livros, destaca-se o livro que irá se seguir, ao qual o visitador 

se refere como “este”, como se vê na imagem, em que se lê: “Este quarto Livro das 

denunciaçõis”:  
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Dos nove livros produzidos na primeira visitação, encontram-se disponíveis no 

ANTT sete, a saber: 

 

- O Primeiro Livro das Denunciações, escrito de 1591 a 1593 na Capitania da Bahia. 

Figura 28: Lista dos livros produzidos na primeira visita da Inquisição ao Brasil (QUARTO..., 1593-

1595, fólio de índice) 
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- O Terceiro Livro das Denunciações, escrito de 1591 a 1593 na Capitania da Bahia, e, 

a partir do fólio 97, em 1594, nas Capitanias de Pernambuco, de Itamaracá e da Paraíba. 

- O Quarto Livro das Denunciações, escrito de 1593 a 1595, nas Capitanias de 

Pernambuco, de Itamaracá e da Paraíba. 

- O Primeiro Livro das Confissões, escrito de 1591 a 1592, na Capitania da Bahia. 

- O Terceiro Livro das Confissões, escrito de 1594 a 1595, nas Capitanias de 

Pernambuco, Itamaracá e da Paraíba. 

- O Primeiro Livro das Ratificações, escrito de 1591 a 1594, a primeira parte na 

Capitania da Bahia e a segunda parte na Capitania de Pernambuco. 

- O Segundo Livro das Ratificações, escrito de 1594 a 1595, nas Capitanias de 

Pernambuco, de Itamaracá e da Paraíba. 

 

Dois foram extraviados ou ainda não foram encontrados: o Segundo Livro das 

Confissões e o Segundo Livro das Denunciações. Desses não há notícias precisas, mas 

apenas algumas pistas. Na Introdução à edição de 1922 das Denunciações de 

Pernambuco, Rodolpho Garcia afirmava, a respeito da visita de Heitor Furtado de 

Mendonça à Bahia:  

[...] enquanto se demorou na Bahia, ouviu cento e vinte e uma confissões e 

duzentas e doze denunciações, sem levar em conta as do Recôncavo, 

lançadas em um chamado segundo livro dos nove que se escreveram nessa 

visitação, extraviado ou ainda não encontrado na Torre do Tombo 

(PRIMEIRA..., 1929, Introdução, p. VII-VIII).  

Da informação dada por Rodolpho Garcia, depreende-se o seguinte: o Segundo 

Livro das Denunciações foi, todo ou em parte, escrito no Recôncavo. Já o Segundo 

Livro das Confissões pode ter sido escrito também em parte no Recôncavo, pois desse 

temos a seguinte informação, extraída do fólio 1 do Terceiro Livro das Confissões, 

escrito nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba: “Continvase o tempo da 

graça Conçedido a Villa de Igarassu
58

, E a outras fregesias, como se declara no 2º Livro 

das Cõfissões fol.92.~”. Vê-se, do fragmento que encabeça as confissões registradas no 

Terceiro Livro, que as confissões de Pernambuco foram iniciadas no fólio 92 do 

                                                 
58

 A Vila de Iguaraçu estava situada na Capitania de Pernambuco. Os habitantes desta vila foram depor na 

Vila de Olinda, onde estava instalado o Tribunal da Inquisição na Capitania de Pernambuco. Além da 

Vila de Olinda, o Tribunal esteve instalado na Vila da Conceição (Capitania de Itamaracá) e na Cidade 

Filipeia (Capitania da Paraíba). 
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Segundo Livro das Confissões. Os primeiros 91 fólios foram, provavelmente, escritos 

na Bahia. 

 

 

5.1.2 As edições já realizadas dos livros da primeira visitação do Tribunal do Santo 

Ofício ao Brasil 

 

Em 1922, foi lançada a série intitulada “Eduardo Prado: para melhor se conhecer 

o Brasil”, uma iniciativa de Capistrano de Abreu, que teve como editor Paulo Prado, 

sobrinho do homenageado Eduardo Prado. Nessa série, foram publicados: a Histoire de 

la Mission des Péres Capucins en l’Isl de Maragnan et terres circonvoisines, de autoria 

de R. P. Claude d‟Abbeville; o Diário de Navegação de Pero Lopes de Sousa (de 1530 

a 1532) e quatro dos livros da primeira visitação da Inquisição ao Brasil: o Primeiro 

Livro das Confissões da Bahia, lançado em 1922, em uma edição de 250 exemplares; o 

Primeiro Livro das Denunciações e o Terceiro Livro das Denunciações da Bahia, 

publicados juntamente em edição de 1925, com 500 exemplares; e ainda o Quarto Livro 

das Denunciações, referente às Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, lançado 

em 1929, em edição de 500 exemplares. Os livros foram assim intitulados:  

-Primeira visitação do Santo Officio ás partes do Brasil pelo licenciado Heitor Furtado 

de Mendonça: Confissões da Bahia 1591-92;  

-Primeira visitação do Santo Officio ás partes do Brasil pelo licenciado Heitor Furtado 

de Mendonça: Denunciações da Bahia 1591-1593,  

-Primeira visitação do Santo Officio ás partes do Brasil pelo licenciado Heitor Furtado 

de Mendonça: Denunciações de Pernambuco 1593-1595. 

Foram essas as primeiras publicações dos livros do Tribunal da Inquisição, 

redigidos na visitação feita ao Brasil no final do século XVI – publicações, como se vê, 

que não tiveram um largo alcance, devido ao pequeno número de exemplares impressos.  

O Terceiro Livro das Confissões de Pernambuco não fez parte da série “Eduardo 

Prado”; foi publicado apenas em 1970, com o título: Primeira visitação do Santo Ofício 

às partes do Brasil: Confissões de Pernambuco 1594-1595, sob a supervisão de José 

Antônio Gonçalves de Melo, que justificou o atraso na publicação por se encontrar 

incompleto o conjunto das Confissões. 
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Em 1984, José Antônio Gonçalves de Melo comemora o lançamento de uma 

reedição em que se publicam conjuntamente a edição de 1929 do Quarto Livro das 

Denunciações e a edição de 1970 do Terceiro Livro das Confissões, ambos escritos nas 

Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. A publicação leva o título: Primeira 

visitação do Santo Ofício às partes do Brasil: denunciações e confissões de 

Pernambuco 1593-1595, uma vez que foi em Pernambuco que se realizou a maior parte 

das denunciações e confissões registradas. No Prefácio que redige para essa edição 

conjunta, Gonçalves de Melo destacava o fato de que 

poucos tinham acesso a tais documentos, já que a edição de 

1929 do Livro das Denunciações de Pernambuco estaria 

“há muitos decênios esgotada” (PRIMEIRA..., 1984, 

Prefácio).  

O Primeiro Livro das Confissões, escrito na Bahia, 

foi reimpresso em 1935, pela Sociedade Capistrano de 

Abreu, fundada por Paulo Prado, que havia publicado o 

livro em 1922. Foram lançados nessa reimpressão 1.000 

exemplares em papel comum e 150 em papel especial. 

Apenas em 1997 o livro ganhou uma nova edição, 

publicada pela Companhia das Letras, sob a organização 

de Ronaldo Vainfas.  

As publicações já realizadas dos livros da primeira visitação da Inquisição ao 

Brasil, tanto as da década de 1920, quanto aquelas realizadas ao final do século XX (de 

1970, 1984 e 1997), tiveram edições modernizadoras, destinadas a um público 

relativamente amplo, não propícias a estudos linguísticos que tenham como objetivo 

analisar a língua portuguesa no século XVI.  

Apesar de se tratar efetivamente de edições modernizadoras, o único que declara 

as modificações realizadas no texto é Ronaldo Vainfas, na edição de 1997 do Primeiro 

Livro das Confissões da Bahia. Em sua apresentação à edição supracitada, ele 

mencionou as seguintes alterações feitas nessa publicação: modernização da ortografia; 

implementação de pontuação; homogeneização dos nomes de pessoas e lugares, de 

acordo com a forma mais atual; exclusão das frases tabelioas que iniciam e fecham os 

Figura 29: Capa da edição conjunta 

do Quarto Livro de Denunciações e 

do Terceiro Livro das Confissões de 

Pernambuco, de 1984. 
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depoimentos, o que, inclusive, já era uma característica da edição de 1922, como se vê a 

seguir (VAINFAS, 1997). 

Na apresentação da edição mais antiga desse mesmo Primeiro Livro das 

Confissões da Bahia, de 1922, Capistrano de Abreu afirmava o seguinte:  

A‟s confissões faltam as phrases tabellioas com que começavam e 

acabavam: a de Frutuoso Alves [o primeiro confitente] vai completa para se 

ver que o que foi cortado não fez falta. 

A graphia reproduz a do copista, excepto num ponto: não havia e, i e u 

com til e não se pensou em fundilos a tempo. (PRIMEIRA..., 1922, p. 38, 

Apresentação)  

A referência ao uso de „e‟, „i‟ e „u‟ sem til como única exceção à regra geral de 

reprodução da grafia do notário passa a falsa ideia de uma edição conservadora, e não 

condiz com aquilo que se observa: um texto com muitas modernizações na grafia, cujos 

critérios de edição, além de não terem sido explicitados, não se mantêm constantes ao 

longo da edição. No exemplo a seguir, retirado da Primeira visitação do Santo Officio 

ás partes do Brasil pelo licenciado Heitor Furtado de Mendonça: Confissões da Bahia 

1591-92, de 1922, e contrastado com a cópia do manuscrito, presente no ANTT, podem 

ser visualizadas alterações na grafia, como: modificações nos usos de maiúsculas e 

minúsculas, normalizações nos usos de „c‟~„ç‟, „s‟~‟z‟, „q‟~‟qu‟, modernização de 

palavras como „speçial‟, conservação de algumas abreviaturas e desenvolvimento de 

outras, alterações na pontuação: 

 

Figura 30: Fragmento extraído da cópia do Primeiro Livro das Confissões 

(PRIMEIRO..., 1591-1592, fol. 01r) 
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Uma situação semelhante se vê nas edições do Quarto Livro de Denunciações e 

do Terceiro Livro das Confissões, referentes às Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e 

Paraíba. Na apresentação de Rodolfo Garcia da edição de 1929 das Denunciações de 

Pernambuco, lê-se: 

A impressão foi feita sem alteração da cópia. Respeitaram-se as proprias 

incongruencias orthographicas e conservaram-se as abreviaturas do original, 

sempre que a typographia permitiu. A escripta do notario, por estilo de 

officio, é sempre corrida; para mais comodidade da leitura, abriram-se 

paragraphos, que correspondem ás perguntas e respostas de cada questão. 

Conforme ao modelo estabelecido pelo saudosissimo iniciador desta 

publicação, supprimiram-se as formulas tabelliôas por que principiam e 

terminam as denunciações: conservaram-se apenas na primeira, para mostrar 

que não fazem falta ás outras.” (PRIMEIRA..., 1929, p. XXXIII, 

Apresentação) 

O que se vê, porém, nas páginas da edição, é que não foram respeitadas as 

“incongruencias orthographicas”, tampouco foram conservadas as abreviaturas do 

original. 

 

 

Figura 31: Fragmento extraído da edição de 1922 do Primeiro Livro das 

Confissões  (PRIMEIRA..., 1922, p.20) 
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Figura 32: Cópia do fólio 1-recto do Quarto Livro das Denunciações (QUARTO..., fol. 01r) 
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Na primeira página da edição de 1929 do Quarto Livro das Denunciações, acima 

apresentada, confrontada com a cópia do fólio 1-recto, extraída do arquivo digital do 

ANTT, observa-se uma série de modificações, como:  

Figura 33: Cópia da página 01 da edição de 1929 do Quarto Livro das Denunciações (PRIMEIRA..., 

1929, p.01) 
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-A omissão da assinatura do visitador, “Mendoça” e do número do fólio, “i”, na parte 

superior da folha; 

-A omissão do título do livro e subtítulo: “QVARTO LIVRO DAS DENVTIACÕES da primeira 

visitacão do sãcto OFFICIO DA INQVISICAM DO BRAzil, a qual fez o Licenciado Heitor 

furtado de mendoça, por speçial Commissam de Sua Alteza.”; 

-Uso de maiúsculas onde havia minúsculas no manuscrito, nas palavras: “nosso”, 

“senhor”, “cristo”, “septembro”, “heitor”, “furtado”, “santo”, “officjo”, “brasil”, 

“pernãobuco”, “todos”, “santos” e “olinda”; 

-Desenvolvimento, sem qualquer sinalização, da abreviatura das palavras “senhor”, 

“santos” e “que”; 

-Modernização da palavra “cõ” para “com”, da palavra “aReçife” para “Arrecife”, 

substituição de „u‟ por „v‟ nas palavras “nouenta”, “prouincia”, “ujlla” e de „j‟ por „i‟ 

nas palavras “officjo”, “capitanja” e “ujlla”. 

 Essas e outras intervenções e/ou modernizações se prolongam por toda a edição 

de 1929.  

 Na Introdução da edição do Terceiro Livro das Confissões, não há comentários 

sobre o tipo de edição realizada. Vê-se, nessa edição, uma modernização ainda maior do 

que a da edição do Quarto Livro das Denunciações. A grafia utilizada é próxima da 

atual, sendo modernizados, por exemplo, o uso de maiúsculas e minúsculas, a 

pontuação, a acentuação gráfica, a grafia de letras dobradas, a grafia de palavras com 

„m‟ ou til e outras grafias que foram inclusive conservadas na edição do Quarto Livro 

das Denunciações. 

 A edição conjunta, publicada em 1984, do Quarto Livro das Denunciações e do 

Terceiro Livro das Confissões é assim descrita pelo editor Leonardo Dantas Silva: 

A presente edição, dentro da Coleção Pernambucana, 2ª Fase, reúne a 

parte concernente às Denunciações de Pernambuco (1593-1595), 

publicadas por Paulo Prado em 1929, e às Confissões de Pernambuco 

(1594-1595), editadas sob a supervisão do Prof. José Antônio Gonsalves 

[sic] de Mello em 1970. Assim, pela primeira vez, foram reunidas em 

edição fac-similar as duas publicações, com estudos introdutórios e 

índices onomásticos, de modo a facilitar aos estudiosos e interessados as 

consultas sobre tão variados assuntos que retratam o primeiro século de 

nossa colonização. (PRIMEIRA..., 1984, Nota do editor, grifo nosso). 



 263 

 A edição traz, de fato, uma reprodução fiel das páginas das edições de 1929 e de 

1970, semelhante a fotocópia, mantendo-se os textos das edições anteriores com os 

mesmos tamanhos e tipos de fontes utilizadas, as diferentes numerações de páginas dos 

dois livros e ainda a folha com a lista de publicações da Série Eduardo Prado da década 

de 1920. No Prefácio da edição de 1984, escrito por José Antônio Gonçalves de Melo, 

como também na Introdução da edição de 1929 das Denunciações, de autoria de 

Rodolfo Garcia, e na Introdução da edição de 1970 das Confissões, também redigida por 

José Antônio Gonçalves de Melo, ambas reproduzidas na edição conjunta de 1984, 

encontram-se ricas informações sobre a sociedade colonial brasileira e o Tribunal da 

Inquisição no Brasil, sobre os confessores, os denunciantes e os denunciados – às quais 

será feita alusão, nas Seções 3 e 4 do presente estudo. 

José Antônio Gonçalves de Melo, no Prefácio da edição conjunta de 1984, 

comenta a variedade de informações contidas nos textos da primeira visitação do Santo 

Ofício ao Brasil e lista uma série de estudos já realizados a partir desses documentos: 

A variedade de informação contida nos textos agora reeditados é 

enorme. Baseados neles os Profs. Robert Ricard e Tarcísio Rego 

Quirino fizeram o levantamento da origem regional dos colonos 

portugueses que se estabeleceram no Brasil no século XVI. Evaldo 

Cabral de Mello recolheu os nomes dos senhores de engenho de 

Pernambuco para seu estudo sobre o que ele chama de 

açucarocracia desta Capitania. Um estudo do traje então usado 

nestas terras teve nestas páginas sua fonte principal. O historiador 

J. F. de Almeida Prado utilizou largamente as informações 

recolhidas nestes documentos. Resta a fazer com o apoio nos 

manuscritos desta Visitação o estudo estatístico da 

alfabetização da população desta parte do Brasil, a partir das 

categorias estudadas por Le Roy Ladurie na sua conhecida tese de 

doutorado.  (PRIMEIRA..., 1984, Prefácio, grifo nosso). 

Paradoxalmente, é, contudo, absolutamente impossível realizar um estudo 

“estatístico da alfabetização” no Brasil quinhentista a partir da primeira edição do 

Quarto Livro das Denunciações de Pernambuco, de 1929, e também da edição de 1970 

das Confissões, ou da edição conjunta, de 1984, que reproduz o texto das duas 

anteriores. O fato é que tais edições, além das já citadas modificações dos textos, no 

sentido de modernizá-los, possuem também cortes na parte inicial e final do texto de 

cada denúncia ou confissão registrada. No intuito de pôr fora as frases tabelioas que 

iniciam e finalizam os depoimentos, foram suprimidos os trechos que propiciariam, por 

exemplo, estudos sobre tradições do discurso inquisitorial; foram também cortadas as 
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assinaturas dos denunciantes e confitentes que se apresentaram ao Tribunal da 

Inquisição. Ao final de cada testemunho, o notário do Santo Ofício nesta primeira 

visitação ao Brasil, Manuel Francisco, solicitava ao denunciante que assinasse o 

documento por ele redigido, como forma de validar o depoimento registrado. Essas 

assinaturas, que se veem nas cópias digitalizadas dos originais guardados no ANTT, em 

Portugal, foram omitidas nas edições citadas. 

O mesmo ocorre nas edições dos livros da Bahia, como afirmam Lobo e Oliveira 

(2012), tanto sobre a edição de Capistrano de Abreu, reimpressa em 1935, quanto sobre 

a edição de Ronaldo Vainfas, de 1997, do Primeiro Livro das Confissões da Bahia: “A 

leitura da edição de Vainfas permite concluir que as suas intervenções foram além do 

explicitado pelo autor, tendo atingido também as assinaturas estampadas pelos 

confitentes no manuscrito original [...]” (LOBO; OLIVEIRA, 2012, p. 06). 

Em seu estudo dos níveis de alfabetismo na Bahia no período colonial, Lobo e 

Oliveira (2012, p. 06) comentam a impossibilidade de fazer o levantamento de 

assinaturas presentes nos livros da primeira visitação da Inquisição no Brasil, a partir 

das edições já publicadas desses livros: “A análise das duas edições [...] – a de 1935 e a 

de 1997 – leva [...] à impressão equivocada de que o Livro Primeiro de Confissões seria 

uma fonte extremamente lacunosa para o propósito desta investigação, a saber, o de 

mensurar níveis de alfabetismo partindo do cômputo de assinaturas. Disto decorreu, 

inevitavelmente, a consulta aos originais, que levou à conclusão exatamente contrária 

[...]”. 

 

 

5.1.3 A edição aqui realizada 

 

 A edição aqui realizada tem o objetivo de preencher duas lacunas observadas no 

campo bibliográfico relativo às edições do Quarto Livro das Denunciações: a ausência 

de uma edição conservadora, que desobrigue o pesquisador da leitura dos manuscritos, 

mas lhe permita estudos linguísticos com base nesses documentos, e a ausência de uma 

edição que reproduza na íntegra os textos do referido livro, mantendo, além das frases 

tabelioas que iniciam e fecham os testemunhos, as assinaturas dos denunciantes e 

confitentes, do visitador e do notário, viabilizando-se, assim, estudos como o que aqui 

se realiza, com base no cômputo das assinaturas. 
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5.1.3.1 Descrição do documento 

 

a) Procedência, localização, datação 

O Quarto Livro das Denunciações da Primeira Visitação do Santo Ofício da 

Inquisição do Brasil é um documento redigido de 1593 a 1595, nas Capitanias de 

Pernambuco, de Itamaracá e da Paraíba. Os originais monotestemunhais encontram-se 

depositados no ANTT, na cota do Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, livro 

n
o
 781. Atualmente, no site do ANTT

59
, com o código de referência PT/TT/TSO-

IL/038/0781, tem-se acesso a uma cópia digitalizada do referido livro (mf. 3077), a 

partir da qual foi realizada a presente edição. 

 

b) Conteúdo do documento 

O livro é um registro das denúncias realizadas pelos cidadãos residentes ou 

estantes nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, perante a Mesa do 

Tribunal da Inquisição. Era um documento de caráter sigiloso, como todo livro em que 

se registravam os depoimentos feitos perante o Santo Ofício, uma vez que era sigiloso o 

próprio conteúdo dos depoimentos, sendo as testemunhas obrigadas a jurar segredo no 

momento em que iam testemunhar. 

Antes do relato das denúncias, encontram-se também presentes no Quarto Livro 

das Denunciações:  

- uma lista dos livros produzidos durante a Primeira Visitação da Inquisição ao 

Brasil; 

- um relato da viagem e chegada do visitador à Capitania de Pernambuco; 

- termos de apresentação da Comissão que portava o visitador, escrita pelo rei de 

Portugal, ao ouvidor eclesiástico, ao capitão governador locotente, à Câmara, ao 

ouvidor geral e ao ouvidor da capitania; 

- um relato da procissão e do primeiro ato da Inquisição celebrado na vila de 

Olinda, Capitania de Pernambuco; 
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- um registro dos juramentos do capitão governador locotente, do ouvidor geral, 

da Câmara, do ouvidor da Capitania, do alcaide-mor, dos almotaceis, meirinhos e 

alcaides, e dos representantes „da mais gente e povo‟;  

- um registro da fixação do édito de fé e monitório geral e de alvará do rei.  

Após o registro das denúncias realizadas na vila de Olinda, lê-se o relato da 

procissão e do ato da Inquisição celebrado na vila de Igaraçu, Capitania de Pernambuco, 

no qual se registram também os juramentos feitos nessa vila. 

O livro possui ainda: 

- um termo de encerramento dos dias da graça concedidos à Capitania de 

Pernambuco e de desfixação dos editos da fé e da graça, registrado após as denúncias da 

vila de Olinda; 

- o relato da procissão e auto da Inquisição celebrado na vila da Conceição, 

Capitania de Itamaracá, e dos juramentos realizados, localizado após o termo de 

encerramento dos dias de graça da Capitania de Pernambuco; 

- o relato da procissão e auto da Inquisição celebrado na Cidade Filipeia, 

Capitania de Paraíba, e dos juramentos realizados, registrado após as denúncias feitas na 

vila de Olinda; 

- um termo de encerramento dos dias da graça concedidos à Capitania da Paraíba 

e de desfixação dos editos da fé e da graça, registrado ao final das denúncias realizadas 

na Cidade Filipeia; 

- um termo de encerramento do livro. 

 

 

c) Aspectos materiais 

 

 Trata-se de um livro escrito em papel, composto de 347 fólios. A encadernação 

que se vê nas imagens disponibilizadas pelo ANTT certamente não é a original. É feita 

em couro bovino e se encontra bastante conservada. Possui lombada reta e costura 

apertada. Na lombada, há uma etiqueta branca em papel, com o seguinte texto lançado 

na vertical: “Inquisição de Lisboa”, em tinta preta. Na parte inferior, há o carimbo do 
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ANTT e uma etiqueta com a notação do volume (em que está escrito “Inquisição de 

Lisboa 781”), que parece estar protegida por uma etiqueta antidesgaste
60

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As aparas do livro são pintadas, o que se pode observar, por exemplo, no fólio 

221v, em que se veem manchas nas bordas derivadas do processo de tingimento: 
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 Todas as imagens utilizadas nesta seção foram retiradas dos facsímiles do Quarto Livro das 

Denunciações, disponíveis no site do ANTT. 

Figura 34: Imagem da lombada 

do Quarto Livro das 

Denunciações 

Figura 35: Detalhe da imagem da lombada: 

carimbo do ANTT e etiqueta. 

Figura 36: Mancha na borda da folha, resultante da pintura das aparas do livro. 
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A folha de guarda colada à capa, a guarda volante e a folha de rosto são em 

papel diferente, mais recente, colocado no momento da encadernação. Na guarda 

volante, há duas tiras de papel recente. A primeira tem pauta feita a lápis, e nela está 

escrito, com tinta preta, “Livro das Visitações – Brasil. | 4º das Denunciações”: 

 

 

Figura 37: Aparas pintadas. 

Figura 38: Tira de papel da folha de guarda volante, escrita com tinta preta. 
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Há uma segunda tira vertical, que serve como index do livro (como se pode ver 

pela dupla coloração do papel), em que se lê em caneta esferográfica de cor preta, “25 | 

4º Livro das | DENÚNCIAS | da 1ª visita | ao Brasil | 1593-1594”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na folha de rosto, está escrito, no centro do fólio, em caneta esferográfica, 

“Livro das Visitações | Brasil”. Segue-se à folha de rosto um fólio de índice (cf. Figura 

28, na folha 254), em que se apresenta a lista de todos os livros da Primeira Visitação.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Tira de papel vertical  

entre as folhas de guarda. 

Figura 40: Anotação atual escrita da folha de rosto. 
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Em seguida, há 264 fólios preenchidos no recto e no verso, em que se vê, além 

do corpo do texto central, lançamentos marginais feitos à esquerda, em que constam 

algumas observações a respeito das informações contidas nos depoimentos. Na parte 

superior dos fólios, no recto, estão o local do registro, à esquerda („Pernambuco‟, 

„Itamaracá‟ ou „Paraíba‟), a rubrica do visitador („Mendoça‟) e o número do fólio, à 

direita, e, no verso, à esquerda, apenas a palavra „Brazil‟. Ao final dos fólios, à direita, 

encontram-se reclamos. 

Figura 41: Exemplo da mancha gráfica (fol. 30r), em que se veem, na parte superior, o 

local de registro, a rubrica do visitador e o número do fólio, nos lançamentos marginais, 

as anotações feitas pelo visitador do Santo Ofício, o texto central, redigido pelo notário, as 

assinaturas do visitador e de uma testemunha, ao final e, no canto do fólio, o reclamo. 
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Após esses fólios preenchidos, pode-se inferir a existência de 81 fólios que 

possuem apenas, no recto, a rubrica do visitador e a numeração das folhas, na parte 

superior, e nada escrito no verso. O intervalo entre o fólio 267 e o fólio 344 não 

apresenta facsímiles disponíveis no site do ANTT, provavelmente por se tratar de fólios 

não preenchidos (que possuem apenas rubrica e numeração), aparecendo apenas os 

fólios não preenchidos de número 265, 266 e 345, ilustrando o intervalo não copiado, 

com os fólios não preenchidos. Há ainda um último fólio, o fólio 346, em que está o 

termo de encerramento do livro, no verso, e, em seguida, uma folha avulsa em papel 

recente, toda em branco, seguida da guarda volante, também em branco, e da guarda 

fixa. Também a folha de guarda fixa ao fim do livro não possui a cópia no site do 

ANTT, podendo-se apenas antevê-la no facsímile da folha de guarda volante que a 

antecede. 

 

 

 

De modo geral, os fólios foram escritos no recto e no verso. Pelo que se pode 

perceber a partir das imagens, o papel é de baixa gramatura, pois é bastante visível no 

recto dos fólios a escrita feita no verso; às vezes, também é visível a escrita do fólio 

seguinte.  

Figura 42: Exemplo de fólio não preenchido 

disponível no site do ANTT: fólio 265r. 
Figura 43: Verso do fólio 265. 
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O documento foi escrito com bico de pena, com tinta ferrogálica, pouco oxidada, 

tanto que não se vê deterioração do papel devido à oxidação. 

 

 

 

 

 

Os fólios se encontram em muito bom estado de conservação – para o que 

contribuiu certamente o caráter sigiloso do documento –, sendo raríssimas as letras 

ilegíveis devido à deterioração do suporte. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Parte do papel em que se vê a escrita feita no verso, no sentido da direita para a esquerda (que se 

nota, sobretudo, na parte esquerda da imagem), e também a escrita do fólio seguinte, na mesma direção que o 

recto do fólio, da esquerda para a direita (que é mais visível na parte direita da imagem). 

Figura 45: Trecho em que não se vê deterioração do papel devido à oxidação, mesmo naquelas letras em que a 

tinta toma todo o seu bojo. 
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Há marcas aparentes de ataques de cupim no canto externo da folha de guarda 

fixa. O documento apresenta também marcas de ataque de cupim na parte interna, junto 

à costura, nos fólios iniciais, e ainda marcas esparsas em todo o livro. Há também 

algumas marcas esparsas de ataques de broca, no interior do documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fólios iniciais e finais apresentam grandes manchas de umidade, algumas 

inclusive com marcas de ataque de fungos.  

 

 

 

Figura 46: Trecho em que o final da 

palavra „domjngos‟ está ilegível. 

Figura 22: Marcas de ataque de 

broca. 

Figura 48: Marca de ataque  

de cupim. 

Figura 47: Marcas de ataque de 

cupim. 
Figura 48: Marca de ataques  

de broca. 
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Devido à umidade, o papel se encontra, em alguns dos fólios iniciais, um pouco 

enrugado. As manchas de umidade vão reduzindo gradativamente à medida que se 

avança no documento, e, a partir do fólio 32, já quase não se notam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Marca de ataque de 

cupim na folha de guarda fixa. 

Figura 21: Marca de ataque de 

cupim na parte interna em um 

dos fólios iniciais. 

Figura 50: Mancha de umidade, com marca de ataque de fungos. 

Figura 51: Papel enrugado, devido à umidade. 
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Os primeiros fólios apresentam desgaste nas bordas, sendo bastante sutil o 

desgaste no interior do documento. Nota-se que alguns fólios foram refilados, 

provavelmente para remover maior desgaste (ex. fol.177)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que o livro passou por um restauro, tendo sido feita a velatura para 

reforçar as partes ausentes nos primeiros fólios e em partes esparsas do documento (ex. 

fol. 216). Por outro lado, há rasgos ao longo do documento que não foram restaurados, o 

que mostra que, após o restauro, o documento sofreu novo ataque de cupins, o que se 

observa pelas sujidades de cupins ainda presentes em alguns fólios. (ex. fol.177) 

 

Figura 52: Desgaste na borda. Figura 53: Refilamento na borda. 
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Os facsímiles apresentam colorações levemente diferenciadas, devido 

provavelmente à diferenciada iluminação no processo de digitalização dos originais. 

Vê-se ainda uma folha preta inserida entre os fólios para digitalização, que também 

escurece a imagem do papel.  

 

Figura 55: Dano não restaurado. Figura 54: Fólio com velatura. 

Figura 56: Indícios de ataque de cupim  
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Figura 58: Facsímile de coloração mais clara. Figura 57: Facsímile de coloração mais escurecida. 

Figura 59: Detalhe em que se vê a folha preta 

atrás do fólio. 
Figura 60: Detalhe em que se vê a folha preta se 

estendendo para além da parte inferior do fólio. 
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A forma de digitalização do documento, juntamente com a costura apertada da 

encadernação, fizeram com que as letras mais próximas da costura, em alguns fólios, 

não aparecessem inteiramente nas imagens, não sendo possível lê-las nos facsímiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens dos facsímiles disponibilizados pela Torre do Tombo apresentam 

uma „marca d‟água‟ digital com duas letras T maiúsculas espelhadas dentro de 

cercadura quadrada. Trata-se da logomarca do ANTT, imagem que aparece tanto nos 

facsímiles dos fólios, quanto nos facsímiles da encadernação em couro. Em diversos 

fólios do documento, há o carimbo molhado do ANTT, escrito “Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo”. São também intervenções do ANTT as anotações em papel presentes 

na folha de guarda e a anotação a caneta feita na folha de rosto. 

Figura 61: Parte do fólio junto à 

costura, em que algumas letras 

ficaram ilegíveis no facsímile. 
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Figura 62: „Marca d‟água‟ digital presente no 

facsímile da capa. 

Figura 63: „Marca d‟água‟ digital presente no facsímile 

da folha de guarda volante, visível inclusive sobre as 

tiras de papel. 

Figura 64: „Marca d‟água‟ digital presente em fólio, em que se vê também o carimbo do ANTT. 
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d) Autoria 

 

Cabia ao notário do Santo Ofício nesta primeira visitação ao Brasil, Manoel 

Francisco, a função de registrar nos livros da Inquisição os depoimentos prestados pelas 

testemunhas que compareciam perante a Mesa do Tribunal, como também fazer o 

registro das ações realizadas no âmbito da visitação – relatos de viagem, das procissões 

e autos, dos juramentos, apresentações etc. Assim, são da mão do notário, no Quarto 

Livro das Denunciações: o relato da viagem e chegada do visitador à Capitania de 

Pernambuco; os termos de apresentação da Comissão dada pelo rei; os relatos das 

procissões e dos atos da Inquisição celebrados nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá 

e Paraíba; os registros dos juramentos realizados nas referidas Capitanias; os registros 

da fixação do édito de fé e monitório geral e de alvará do rei; e ainda os termos de 

encerramento dos dias da graça concedidos a cada uma das Capitanias, de desfixação 

dos editos da fé e da graça. 

Não se tem qualquer informação a respeito do momento em que eram feitos os 

registros no livro pelo notário, se eram escritos concomitantemente ao depoimento ou 

após este ser realizado, se seriam ditados pelo visitador ou não. Porém, tudo leva a crer 

que se tratava de uma transcrição feita no momento do depoimento, uma vez que a 

testemunha aguardaria o registro estar pronto para assiná-lo. Há referências ainda, ao 

longo do livro, a situações em que, após a testemunha se retirar da sala, considerações a 

respeito da validade do testemunho eram feitas pelo visitador, declarando se era 

possível ou não dar crédito a determinada testemunha, sendo essas considerações 

também registradas no livro. É interessante observar que, logo após o registro do 

depoimento, vem a assinatura da testemunha e em seguida os comentários feitos após 

Figura 65: Detalhe do carimbo do 

ANTT. 
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esta se retirar da sala, donde se tem a impressão de que a testemunha assinaria antes de 

se retirar da sala, ficando ainda mais difícil a hipótese de que teria voltado à sala em 

outro momento para assinar. As testemunhas voltavam, sim, em outro dia, mas para 

ratificar seu depoimento, o que era registrado em um outro livro, o Livro de 

Ratificações, no qual a mesma denúncia era redigida e também assinada pela 

testemunha.  

 

 

 

 

A questão, embora não possa ser aqui resolvida, é bastante relevante, pois 

envolve a autoria do documento. Caso o documento fosse escrito após a denúncia, 

haveria a possibilidade de seu texto ser ditado pelo visitador, o que não se poderia fazer 

no momento da denúncia, quando o depoente estaria falando e o visitador, inquirindo-o 

e escutando-o. Heitor Furtado de Mendonça seria, nesse caso, o autor intelectual do 

Figura 66: Depoimento em que a testemunha assina com a cruz e em seguida o notário complementa o 

depoimento com o comentário do visitador sobre a validade do seu testemunho. 



 282 

documento, configurando-se o livro como um documento apógrafo. No caso de o texto 

não haver sido ditado pelo visitador, tendo como autor intelectual o próprio notário que 

o redigiu, se trataria de um documento autógrafo, que ainda pode ter algum nível de 

interferência linguística/textual das testemunhas que prestavam depoimento. 

O visitador desta primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil, Heitor Furtado de 

Mendoça, foi quem preencheu o cabeçalho dos fólios, escrevendo, no recto, o local do 

registro, à esquerda („Pernambuco‟, „Itamaracá‟ ou „Paraíba‟), o seu sinal („Mendoça‟) e 

o número do fólio, à direita, e, no verso, à esquerda, apenas a palavra „Brazil‟. Foi 

também o visitador quem preencheu todo o primeiro fólio do livro, já apresentado 

anteriormente, no qual estão listados os nove livros produzidos nessa visitação, e 

também o termo de encerramento do livro, presente no fólio final. São ainda da letra do 

visitador os títulos que iniciam as diversas partes do livro e nos lançamentos marginais 

à esquerda do texto central. 

 

 

 

 

 

  

Figura 67: Cabeçalho do fólio 17r, preenchido pelo visitador. 

Figura 68: Cabeçalho do fólio 17v, preenchido pelo visitador. 
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Figura 69: Termo de encerramento do livro, feito pelo visitador no 

fólio 354v. 

 

Figura 70: Exemplo de título escrito pelo visitador. 
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Figura 71: Lançamentos marginais à esquerda do corpo do 

texto, feitas pelo visitador (fol. 24v). 



 285 

Nos lançamentos marginais à margem do corpo do texto, encontram-se, em 

diversos fólios, alguns apontamentos, também de punho do visitador, provavelmente 

feitos em momento posterior ao da escrita das anotações, pois neles se vê uma tinta 

mais clara do que aquela que é geralmente utilizada nesses lançamentos. Trata-se, 

geralmente, de despachos dos processos de denúncia e informações adicionais sobre as 

pessoas referidas nos depoimentos, que parecem ter sido coletadas posteriormente. 

Aparecem também sinais da cruz sobre o nome de pessoas referidas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há ainda, nos lançamentos marginais, curtas declarações de indivíduos que 

foram referidos pelos depoentes, por também serem testemunhas da culpa que estava 

sendo denunciada. Nessas curtas declarações, que informam das testemunhas apenas os 

seus nomes, constam também as suas assinaturas, ao final da declaração registrada.  

Figura 72: Palavras „he abse te‟ escritas com  tinta 

mais clara (fol. 12v). 

 

Figura 73: Palavra „despachouse‟ escrita com 

tinta mais clara (fol. 179r). 

 

Figura 74: Cruz sobre o nome de Andresa 

Jorje, feita com tinta mais clara (fol. 84r). 
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No texto central do livro, ao final de cada depoimento registrado pelo notário, 

encontram-se a assinatura do visitador e da testemunha que prestara depoimento. Nos 

depoimentos em que a testemunha se declarava incapaz de assinar, era o notário quem 

assinava por ela. Os relatos das apresentações, juramentos, procissões, atos, fixação de 

éditos e outros que antecedem os depoimentos no Quarto Livro das Denunciações são 

assinados pelas testemunhas presentes, entre eles os indivíduos que possuíam os cargos 

mais elevados da cidade, como o ouvidor da vara eclesiástica, o capitão e governador 

locotente, os juízes e vereadores da Câmara, o procurador do Conselho, o alcaide mor, o 

ouvidor da Capitania e o ouvidor geral. 

 

Figura 75: Depoimentos assinados por Luís Pires e 

Amador Cardoso na margem esquerda (fol. 107r). 
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Figura 76: Assinatura do notário Manuel Francisco, ao lado da assinatura do visitador Heitor Furtado de 

Mendoça, ao final de depoimento em que a testemunha se declara incapaz de assinar. 

Figura 77: Assinaturas das testemunhas presentes no juramento dos meirinhos e alcaides. 
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e) Aspectos gráficos 

 

- Escrita do notário 

 

A letra do notário é uma humanística do tipo italiana de chancelaria 

(STEFFENS, 1910, p. 122), também chamada de cursiva chanceleresca (LEAL, 1994, 

p. 36). Trata-se de uma variedade da cursiva humanística. Seu traçado é cursivo, como 

não poderia deixar de ser o traçado de um livro da sua extensão, para o qual não haveria 

muito tempo para redação, já que ele foi elaborado em conjunto com outros oito longos 

livros feitos pelo notário durante essa visitação, provavelmente escrito durante o 

momento do depoimento. Não havia, portanto, a calma que requereria uma escrita do 

tipo humanística dos livros, de palavras sem ligações entre as letras, e letras de traçado 

pouco corrente, a maioria delas exigindo mais de um traço para serem feitas. Em muitas 

linhas do manuscrito, as palavras são escritas todas muito juntas; às vezes, os espaços 

entre as letras do interior das palavras são maiores que os espaços entre as palavras. 

As letras presentes no documento são, em geral, arredondadas, com hastes 

curvas e inclinadas para a direita (como se nota com as letras „t‟, „d‟, „b‟, „l‟, „h‟, „s‟ 

longo e „f‟), e caudadas e ainda algumas hastes apoiadas em horizontais (ver letra „q‟, o 

„p‟ reto, o „v‟ e ainda o „t‟ não curvado), característica típica da letra italiana de 

chancelaria, que faz com que essa escrita seja também chamada em italiano de 

„testegiatta‟, por possuir „testas‟ apoiadas nas hastes (STEFFENS, 1910, p. XXV-4). As 

serifas nas hastes por vezes são usadas para ligar uma letra a outra; por vezes, não.  

O notário inicia a escrita, no fólio 1r, com uma letra mais vertical e com poucas 

ligações entre as letras. A partir da segunda linha, sua escrita vai se tornando mais 

inclinada, e ao final do fólio já se nota uma escrita bastante inclinada para a direita e 

cheia de letras ligadas. O „r‟ reto da primeira linha dá rapidamente lugar ao „r‟ do tipo 

redondo, também chamado de meio „r‟ (em contraposição ao „r‟ inteiro), usado na 

escrita cursiva humanística, que é adotado da escrita gótica, havendo a particularidade 

de que o „r‟ nesse documento é escrito geralmente com ângulos pontiagudos, 

assemelhando-se a um „z‟ simples; muito raramente encontra-se um formato mais 

arredondado do „r‟ (ver palavra „princjpais‟, fol.7r).  

O „p‟ reto, desenhado com dois traços (um para a haste e serifas, outro para o 

bojo da letra) das primeiras linhas, é substituído, na terceira linha, pelo „p‟ arredondado, 
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mais cursivo, de um único traçado, que é o mais utilizado pelo notário, ainda que o 

primeiro tipo continue aparecendo ao longo de todo o documento.  

O „a‟ é desde o início um „a‟ cursivo simples, tipo que é adotado da cursiva 

gótica, da mesma forma que ocorre na escrita cursiva humanística (STEFFENS, 1910, 

p. 24). O „d‟ geralmente utilizado é um „d‟ reto, formado por dois traços, embora tenha 

ocorrido também mais raramente o „d‟ redondo, de um só traço, também advindo da 

cursiva gótica (ver palavra „ditta‟ fol.10v, l.10). Ocorre ainda um „d‟ mais cursivo, 

semelhante ao „d‟ uncial.  

 Veem-se diferentes tipos da letra „e‟, todos feitos com um único traço. A forma 

com traçado semelhante ao „E‟ maiúsculo parece ter sido utilizada preferentemente pelo 

notário ao início de palavras e na conjunção „e‟, enquanto as outras formas foram mais 

utilizadas no interior de palavras, sobretudo o „e‟ que se liga à letra anterior. 

 

O „s‟ longo e o „s‟ curto se alternam, sendo o „s‟ longo preferido no início de 

palavra, e o „s‟ curto, no final. Ocorre ainda com bastante regularidade nas palavras em 

que há „ss‟ de o primeiro „s‟ ser longo e o segundo, curto. Os dois podem aparecer 

ligados ou não a outras letras; o „s‟ longo, quando possui ligamento, liga-se com a letra 

subsequente; o „s‟ curto, com a letra que o antecede, ganhando um aspecto diferente, 

semelhante ao „s‟ cursivo atual. 

O „v‟ tem forma por vezes arredondada, por vezes levemente pontiaguda. A 

forma mais utilizada porém é o „u‟, tanto com valor consonantal, quanto com valor 

vocálico. As formas variantes „i‟ e „j‟ se alternam, sendo preferido o „j‟ quando se trata 

de semivogal. 

As letras „b‟, „g‟ e „q‟ são formadas com um só traço. As letras „h‟ e „z‟ possuem 

um desenho bastante característico, feito também com um único traço. A haste principal 

do „h‟ não chega à linha mediana inferior. O „z‟ é caudado, mas a letra fica apoiada na 

pauta central, e sua cauda não ultrapassa o limite da linha mediana inferior, enquanto  a 

linha mediana superior é ultrapassada. Quando o „z‟ se encontra ligado à letra anterior, o 

traçado fica bastante semelhante ao de um „s‟. O traçado de ambas as letras é idêntico 

àquele apresentado para o tipo „corsivo cancellaresco‟ no Essemplare di più sorti 

lettere, de Giovan Francesco Cresci (1578), o qual, segundo Clayton (2015), foi o mais 

influente manual de caligrafia do século XVI. 

No fólio 11r, l.09, há um „r‟ reto riscado sobre o meio „r‟ no início da palavra 

„reçebeo‟, indicando que seria provavelmente uma regra o uso do „r‟ reto no início de 
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palavra, embora o próprio notário quebre essa regra. O „r‟ redondo é o escolhido quase 

sempre no interior da palavra, e muitas vezes não se liga com a letra que o antecede. Ao 

final de palavra, parece haver uma preferência pelo uso do „r‟ reto. 

A base do „l‟ é feita tanto pontiaguda, quanto arredondada. A primeira variante 

da letra é mais utilizada em início e final de palavra, e a segunda variante ocorre 

frequentemente nos casos em que essa letra é dobrada, quando as duas letras se 

apresentam ligadas. 

 

As maiúsculas possuem, em sua maioria, um traçado também cursivo, e por isso, 

em algumas letras, não se distingue bem a maiúscula da minúscula, sobretudo quando 

há uma grande oscilação de tamanho. As formas maiúsculas das letras „A‟, „B‟, „D‟, 

„H‟, „M‟, „N‟, „P‟ e „R‟ possuem traçado claramente diferenciado de suas respectivas 

minúsculas. Já as letras „C‟, „E‟, „F‟, „G‟, „J‟, „L‟, „O‟, „Q‟, „S‟, „T‟ e „V‟ possuem leves 

diferenças entre um traçado prototípico maiúsculo e um traçado prototípico minúsculo, 

diferenças que se apresentam na escrita de forma mais acentuada, em alguns casos, de 

forma bastante sutil, em outros casos, ou mesmo não se apresentam.  

A curva do „C‟ tende a ser mais completada na parte superior do arco na sua 

forma maiúscula do que na minúscula, o que não se constitui absolutamente uma regra. 

O „E‟ maiúsculo é em geral mais aberto que o minúsculo de formato semelhante; o 

minúsculo possui muitas vezes um pequeno traço para dentro do bojo ao final do traço 

superior da letra. O „F‟ maiúsculo possui uma serifa na parte superior, que é semelhante 

ao „f‟ minúsculo, quando este possui um traço na parte superior que o liga a outra letra. 

O bojo do „G‟ maiúsculo possui geralmente uma abertura que mais dificilmente é 

notada no „g‟ minúsculo. A haste do „J‟ maiúsculo ultrapassa a linha média superior, 

enquanto, no „j‟ minúsculo, isso tende a não ocorrer, embora haja exemplos de „j‟ 

minúsculo que ultrapassam essa linha. Viu-se que a forma maiúscula do „j‟ apareceu 

excessivamente nos manuscritos, sobretudo em início de palavras. 

O „L‟ de base pontiaguda e laçada ao início da haste ocorreu apenas duas vezes 

em todo o documento, o que deixa a impressão de que talvez o „l‟ sem laçada, de base 

pontiaguda também poderia estar representando a maiúscula. Entretanto, como essa 

forma é usada indistintamente, alternando-se sempre com o „l‟ de base arredondada, o 

critério utilizado foi sempre considerá-la minúscula. O „O‟ maiúsculo é em geral mais 

oval que o minúsculo. A forma aqui considerada como o „Q‟ maiúsculo possui um 
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traçado bastante característico, embora esta letra tenha sido desenhada entre a linha 

média superior e a linha inferior. A „linha‟ de separação entre o „S‟ maiúsculo e o „s‟ 

minúsculo é bastante tênue; o „s‟ longo foi considerado sempre minúsculo, por ter 

sempre a mesma forma. Foi considerado maiúsculo apenas o „s‟ curto que ultrapassava 

a linha média superior, observando-se que esse ocorreu em profusão no início dos 

possessivos „seu‟/„sua‟, e de alguns substantivos como „Segredo‟, „Sábado‟ e „Santo‟, 

além de nomes próprios. O „T‟ considerado maiúsculo é aquele que possui serifa no pé, 

mas nota-se que essa forma ocorreu pouco no documento, enquanto se vê com alguma 

frequência o uso do „t‟ sem serifa em tamanho grande no início de linha, posição em se 

que notou maior emprego de letras maiúsculas, mas tais ocorrências do „t‟ foram 

consideradas minúsculas, por fugirem ao critério estabelecido para a forma maiúscula. 

O „V‟ maiúsculo tem geralmente a base acentuadamente pontiaguda, enquanto o „v‟ 

minúsculo tem base mais arredondada, mas foi considerado também maiúsculo o „V‟ de 

base mais arredondada que se destacava acentuadamente do texto pelo seu tamanho. 

Encontram-se maiúsculas interessantes iniciando algumas seções, sobretudo nos 

primeiros fólios. A letra „A‟, que se vê, por exemplo, nos fólios 2r, 2v, 3r, 3v e 4r, tem 

um traçado cursivo e é ornada com laçadas; as demais letras são retas e possuem serifas, 

assemelhando-se ao traçado das maiúsculas imperiais, o que se pode notar, entre outras, 

na letra „N‟ do fólio 5r e 5v e na letra „E‟ do fólio 6r. 

As abreviaturas são utilizadas largamente. As duas formas de abreviatura mais 

utilizadas são: emprego de traço sobre a palavra, para marcar a supressão de letras, 

geralmente do interior da palavra; e emprego da última ou das duas últimas letras 

sobrepostas, após a sequência de letras suprimidas. Aparece ainda como abreviatura 

especial o scilicet e veem-se alguns nomina sacra (“Xpo” (fol.1r), “xpããs” (fol. 32r), 

“xpouão” (fol. 27r), “xistouão” (fol. 115r), “Ihu” (fol. 04r)).  

 

 

 

- Escrita do visitador 

 

 

Nos títulos que encabeçam as várias partes do documento, o visitador fez uso de 

letras maiúsculas imperiais e também do tipo descrito por Steffens (1910, p. 23) como 

humanísticas dos livros. Nos títulos principais, ou na primeira linha dos títulos, são 

usadas as maiúsculas imperiais, enquanto em títulos de menor destaque e linhas abaixo 
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da primeira se vê uma letra humanística, do tipo humanística dos livros. No primeiro 

fólio, por exemplo, o título „QUARTO | LIVRO DAS DENV TIAÇÕES‟ está em letras 

maiúsculas imperiais e as duas linhas subsequentes do título são em escrita humanística. 

 

As maiúsculas imperiais possuem traços finos e uniformes, sem contrastes no 

peso. A altura e a largura das letras são proporcionais. A maior parte das letras possui 

serifas finas e simples, de traços retos. As barras das letras são retas, como se vê em 

„A‟, „E‟, „F‟, „L‟ e „T‟. 

Em alguns dos títulos, a primeira letra é mais alta ou tem o traço mais grosso. O 

„A‟ possui barra no centro e tem o ápice pontudo, sem serifa. „M‟ e „N‟ possuem ápice 

plano e serifado. A cauda do „Q‟ é curva e ultrapassa levemente a linha média inferior. 

O „E‟ possui geralmente traços frontais no braço superior e por vezes no braço central e 

ainda traço reverso no braço inferior. O „L‟ também possui traço reverso no braço 

inferior. Encontram-se alguns casos de „C‟ com traço curvo frontal no semicírculo 

superior e traço curvo reverso no semicírculo inferior. Esses traços aparecem 

geralmente nas palavras que foram feitas com linha mais grossa que o geral. Nas 

palavras feitas com linha mais fina, o que predomina são serifas simples e finas, 

formadas por um único traço. 

Os pontos dos „I‟s são ornados, curvados para cima, e as vogais nasais são 

também ornadas com traços de tripla ondulação e também um traço curvo semelhante 

ao ômega grego. 

 

Nos títulos em escrita humanística dos livros, contemplam-se letras verticais, 

assentadas, em sua maioria sem ligações. As hastes do „b‟, „d‟, „l‟, „p‟, „q‟, „t‟ são retas. 

Muitas letras são formadas por mais de um traço, como é o caso do „f‟, „h‟, „m‟, „n‟, „p‟, 

„u‟.  

O „a‟ utilizado é o „a‟ de dois níveis, sendo que o tipo que o visitador emprega é 

feito com um só traço, em que o bojo da letra não se fecha completamente e se encontra 

unido ao semicírculo superior. 

É usado o „s‟ curto, embora também apareça o „s‟ longo nas palavras com „ss‟. 

Há ainda ocorrências de um „s‟ longo que apenas ultrapassa a linha média superior, de 

traçado semelhante a um „f‟ reto sem a barra. Encontra-se esse „s‟ ligado a letras 

subsequentes, um „t‟ e também um „s‟ curto. 
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O „t‟ possui haste curta. Aparece o „d‟ uncial, de único traço, com haste curvada 

para a esquerda, ao lado do „d‟ reto. O „r‟ usado é o meio „r‟, do tipo redondo. Em 

algumas palavras, o „r‟ encontra-se unido à barra do „t‟ e do „f‟. O „f‟ é caudado e 

alcança a linha inferior. 

 

Notam-se, em alguns títulos mais longos, linhas em escrita cursiva humanística. 

São justamente essas linhas que nos permitem avaliar com precisão que os títulos são de 

punho do visitador, e não do notário. A letra é a mesma que se encontra no termo de 

encerramento do livro, escrito e assinado por Heitor Furtado de Mendonça. É uma 

escrita inclinada para a direita, de letras com hastes curvas, voltadas para a direita. 

Embora seja uma escrita inclinada, não é muito cursiva, possui poucas ligações e muitas 

letras são formadas por mais de um traço. Poderia se dizer que é uma cursiva intermédia 

entre uma escrita formal de títulos e a escrita corrente do visitador, utilizada nos 

lançamentos marginais, onde se vê basicamente o mesmo tipo de letras, mas escritas 

com mais ligações e abreviaturas, traçadas com menos esmero, formadas geralmente 

por um só traço. 

 

É também do tipo cursiva humanística a escrita corrente do visitador. É este tipo 

de escrita que ele utiliza na folha de índice e nos lançamentos marginais à esquerda do 

corpo do texto, e ainda nas informações que põe na parte superior da folha – local, seu 

sinal e o número do fólio. 

 Sua letra é arredondada e inclinada para a direita; as hastes superiores das letras 

seguem geralmente essa inclinação (ver „b‟, „d‟, „f‟, „l‟ e „s‟ longo). Encontram-se 

muitas letras ligadas pela parte superior, e poucas serifas. Ocorrem vez por outra com as 

letras „p‟, „v‟, „j‟, „l‟, „t‟ e raramente com o „d‟, em casos em que está curvado para a 

esquerda. 

 

Muitas letras são semelhantes às da escrita do notário: „a‟ simples, dois tipos de 

„e‟, um deles semelhante ao „E‟ maiúsculo. O „s‟ longo e o „s‟ curto se alternam. O „f‟ é 

caudato. O „b‟ é formado por um só traço e tem a haste curvada para a direita. O „h‟ tem 

um traçado semelhante ao da escrita do notário, de um ductus só, mas, no caso da mão 

do visitador, ele ultrapassa a linha média inferior. 

 Alternam-se um „d‟ formado por dois traços, com a haste curvada para a direita, 

e um „d‟ mais simples, de um único traço, com a haste curvada para a esquerda. O „r‟ 
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utilizado é sempre o „r‟ reto. O „z‟ é caudado. A cauda do „g‟ tem apenas o traço para 

baixo; não sobe, formando uma laçada. O „t‟ é reto e tem haste curta. O „p‟ é formado 

por dois traços, um para a haste e outro para o bojo.  

 É utilizado com certa frequência o „y‟, que pouco se vê na escrita do notário. 

Nota-se larga utilização do til para marcar a nasalidade, no lugar do „n‟, e é também 

utilizado ligado à letra subsequente, forma que distingue claramente a escrita do 

visitador da escrita do notário, que não usa o til ligado à letra subsequente. 

 O visitador utiliza-se de acentos agudos e crases, sinais que o notário 

praticamente não usa. 

Aparecem abreviaturas em profusão, nos lançamentos marginais. Os tipos 

utilizados são letra sobreposta, por supressão e por contração, com ou sem traço; por 

vezes, é mantida apenas a primeira letra da palavra. O traço abreviativo, na letra „l‟, 

aparece cortando essa letra ao meio, o que ocorre sempre na abreviatura da palavra 

„gonçalvez‟. O visitador utiliza ainda alguns sinais abreviativos, representando „que‟, 

„ver‟, „por‟/„pro‟ e „par‟, e também abreviatura para o scilicet e o esperluete. 

Os numerais utilizados são geralmente em algarismos arábicos, mas aparecem 

também alguns algarismos romanos, sobretudo a numeração dos fólios, em que se vê o 

número um escrito com o „I‟, ao lado de outros números escritos em algarismos 

arábicos. 
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Quadro 12: Letras e grafias do notário presentes no Quarto Livro das 

Denunciações 

 
 

LETRA MAIÚSCULA LOCAL MINÚSCULA LOCAL 
 

 

A 

 

 
 

 

fol. 01v 

 

 

 

fol. 02r 

 
 

B 

 

 
 

 

fol. 01r 

 

 

 

fol. 02r 

 
 

C 

 

 
 

 

fol. 01r 

 

 

 

fol. 02r 

 

D 

 

 
 

 

fol. 01v 

 

 

fol. 02r 

fol. 07r 

fol. 09r 

 
 

E 

 

 
 

 

fol. 02r 

 

 

fol. 2r 

fol. 2r 

fol. 9r 

 
F 

 

 
 

 

fol. 106r 

 

 
 

 

fol. 02r 

 
G 

 

 
 

 

fol. 04v 

 

 

 

fol. 02r 

 
H 

 

 
 

 

fol.76r 

 

 

 

fol. 02r 

 
I 

 

 

 

fol. 02r 

fol. 145r 

 

 
 

 

fol. 02r 

 

 

 
J 

 

 
 

 

fol. 08v 

 

 

 

fol. 02r 

 

 

 
 

L 

 

    
 

 

fol. 104r 

 

 

    

 

fol. 1v 
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M 

 

 

 

 
 
 

 

fol. 01r 

 

 
 

 

fol. 02r 

 

N 

 

 

 

 
 

 

 

 

fol. 01v 

 

 

 

fol. 02r 

 
 

O 

 

 
 

 

fol. 07r 

 

 

 

fol. 02r 

 
 

P 

 

 
 

 

fol. 01v 

 

  
 

 

fol. 02r 
 

fol. 08v 

 
Q 

 

 
 

 

fol. 04r 

 

 
 

 

fol. 02r 

 

R 

 

 
 

 

fol. 01r 

 

   
 

fol. 02r 

 

S 

 

 

fol. 58r 

 

   
  

 

fol. 61v 

fol. 02v 

fol. 02v 

 
T 

 

 
 

 

fol. 08r 

 

                      

 

fol. 02r 

fol. 02r 

fol. 02v 

 

U 

 

[não ocorreu] 

 

- 

 

 
 

 

fol. 02r 

 
 

V 

 

 

 

 

fol. 02r 

fol. 68r 

 

 

 
 

 

fol. 02r 

 

X 

 

[não ocorreu] 

 

- 

 

 
 

 

fol. 01r 

 

Y 

 

[não ocorreu] 

 

- 

 

 
 

 

fol. 02r 

 

Z 

 

[não ocorreu] 

 

- 

 

 
 

 

fol. 02r 
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Quadro 13: Letras e grafias do visitador presentes no Quarto Livro das 

Denunciações 
 

LETRA MAIÚSCULA LOCAL MINÚSCULA LOCAL 
 

 

A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fol.28v 

 

 
 

fol.01r 

 
 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

fol.11v 

 

 
 

fol.15v 

 
 

C 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

fol.28v 

 

 
 

fol.01r 

 

D 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

fol.23r 

 

   
 

fol.01r 

fol.09v 

 
 

E 

 
 

 

fol.57v 

 

   
   

 

fol.01r 

fol.13v 

 
F 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fol.20r 

 

 
 

 

fol.01r 

 
G 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fol.73v 
 
 

 

fol.13v 

 
H 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fol.74r 

 

 
 

fol.09v 

 
I 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

fol.106v 

  

fol.01r 

 

 
J 

 

 
 

 

fol.28v 

 

   
 

fol.13v 

fol.13v 

 

 

 
 

L 

 

  

 

 

 
 

 

fol.11r 

 

 

 

   

 

fol. 13v 

fol.15r 
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M 

 

 

 

 

 
 

 

fol.15v 

 

 
 

 

fol.01r 

 

N 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

fol.202r 

fol.202r 

fol.141v 

 

 
 

fol.01r 

 
 

O 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

fol.59r 

 

 

 

fol.01r 

 
 

P 

 

 
 

 

fol.10v 

 

fol.01r 
 

fol.16r 

fol.28r 

 
Q 

 

[não ocorreu] 
 

 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

fol.13v 

fol.11v 

 

R 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

fol.28v 

 

   
 

fol.01r 

 

S 

 

 
 

 

fol.08v 

 

 

 
     

fol.13v 
 

fol.23r 

fol.09v 

 
T 

 
 

 

fol.09v 

 

 
     

 

fol.13v 

fol.09v 

 

U 

 

[não ocorreu] 
 

- 

 

 

 
 

 

fol.13v 

 
 

V 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

fol.21v 

 

 

    

 

fol.09v 

fol.11v 

 

X 
 

[não ocorreu] 
 

- 

 

 
 

 

fol.13v 
 

Y 
 

[não ocorreu] 
 

- 

 

 

    

fol.01r 

fol.56r 

 

Z 

 

[não ocorreu] 
 

- 

 

 

 
 

 

 

fol.13v 
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Letras em nexo 
 

 Registrou-se no documento a junção da letra „a‟ com a letra „e‟, transcrita com a 

forma „æ‟. Esse nexo representa o ditongo latino que já havia se monotongado, e ocorre, 

na escrita do notário, nas palavras „hæresia‟ (fol.146v), „prædestinação‟ (2 ocorrências - 

fol.85v) e „præsentes‟ (fol.3r). Ocorre também uma vez na escrita do visitador, na 

palavra „frænético‟ (fol.115v), embora nesse caso se trate de uma grafia pseudo-

etimológica, já que a palavra em latim („phreneticus‟) não possuía o ditongo. 

 

Quadro 14: Letras em nexo presentes no Quarto Livro das Denunciações 

 

FORMA 

 

EXEMPLO 

 

LOCAL 

 

 

æ 

 

 

 

 

fol.146v 

 

fol.85v 
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Quadro 15: Sinais de pontuação  
 

 

 

SINAL TRANSCRIÇÃO EXEMPLOS LOCAL 

 
 

Ponto 

 

. 

 

 
 

 
 

fol.54r 

 

 
 

Vírgula 

 
, 

 

 
 

 

 

fol.03r 

 
Barra inclinada 

 

/ 

 

 
 

 
fol.165r 

 
Traços horizontais 

 

~      –  

 

    
 

 
fol.09v 

 
 

Parênteses 

 
 

(      ) 

 

  
 

 
fol.04r 

 

fol.04v 

 

 

Dois pontos 

 

: 

 

 
 

 
fol.137r 

 
Interrogação 

 

? 

 

 

 

 

fol.128r 
 

fol.145v 

 

Ponto e vírgula 
 

; 

 

 
 

 
fol.144r 

 

 

 

Ponto  

 

 O ponto foi utilizado em final de frase e oração e, em alguns casos, em final de 

linha, podendo ser acompanhado por letra maiúscula ou minúscula, com ou sem espaço 

entre o ponto e a letra.  
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Em alguns casos, o ponto era escrito mais elevado, como no exemplo a seguir, 

sendo transcrito com o ponto final simples: 

 

 

Transcrição: „seguintes.‟ (Folha de índice-recto) 

 

 

  

Os números escritos por algarismos aparecem frequentemente entre pontos, na 

escrita do visitador. Nesses casos, o ponto foi transcrito junto ao número: 

 

 

Transcrição: “olynda .9. Junho” (fol.131r) 

 

 

  

 

 O ponto aparece ainda como sinal abreviativo, sendo nesses casos, assim como o 

traço horizontal, suprimido, e as letras desenvolvidas postas em itálico: 

 

 

  

Transcrição: „officjo‟ (fol.12r) 

 

 

 

 

 

Vírgula 

 

 A vírgula foi bastante empregada pelo notário no Quarto Livro de 

Denunciações, sendo provavelmente o sinal de pontuação mais utilizado no corpus, 

tanto nos contextos sintáticos em que hoje ela é prescrita pela norma-padrão, quanto em 

outros contextos, muitas vezes sucedida pela conjunção „e‟, encadeando orações ou 

outros elementos da narrativa, e ainda no fim de frase, substituindo o ponto. Os trechos 

abaixo exemplificam alguns dos contextos de uso da vírgula: 

[...] pergũtado se sabe algũas pessoas maĩs nesta 
terra que sajbão do djtto marjdo da ylha, respondeo que lhe pareçe que 
djsto sabem pero coelho de sousa, e gaspar cardoso seus naturaĩs 
moradores ora na parayba, perguntado mais se lhe djxe a djtta 
marta fernãdez ser o seu prjmeiro marjdo defunto e que por isso se casa 
ua, ou algũa outra cousa ẽ sua desculpa respondeo que não e do 
costume djxe nada [...] (fol.16r) 
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[...] passando hum negro lhe magoou hũ pe en q[ue] 
tinha hũa chaga então o djtto Manoel Rodriguiz djxe cõ dor, e agasta 
mento, a blasfemea segujnte aRenego de Santiago de galljza 
então elle denuncjante o Reprehendeo, et elle se calou sẽ mai[s] 
se desdizer estando mais presente hum mãoçebo que não conheçe 
do que elle denuncjante se escandalizou e por não djzer maĩs foj 
perguntado se estaua o djtto manoel Rodriguiz bebado ou fora de s[eu] 
Juizo, e a que oras do dja aconteçeo o sobredjto respondeo que posto que 
o djtto manoel Rodriguiz algũas vezes se toma do ujnho entende segun 
do sua cõcjencja que não estaua tomado delle então que serjam no 
ve oras de pella menhãa pouco mais, ou menos, e do costume dj 
xe nada e asignou cõ o senhor ujsitador [...] (fol.16v) 

 

 

Barra inclinada 

 

 A barra inclinada, simples ou duplicada, foi usada em final de frase, substituindo 

o ponto: 

 
[...] e que por este casso fora pressa a djtta e leuad[a] 

presa a san thome da qual não sabe que se fez/ Denuncjou maĩs que no 

di[to] [...] (fol.09v) 

 
E que tem ao djtto vigario por homẽ que não pessa suas palla 
vras//   E Denuncjou mais que auera sete annos [...] (fol.86r) 

 
 

Traços horizontais 

 

 Os traços horizontais utilizados, também em final de frase, sobretudo ao fim da 

folha, se assemelham ao til e ao travessão, pelos quais, portanto, passam a ser 

representados na transcrição: 

  

 

Transcrição:  
do que mais sobre isso se passou não se affjrma et ella fjcou escanda 
ljzada de lhas ouvjr~ Denuncjou maĩs que no mesmo anno, [o]u (fol.172r) 

 

 

 

Transcrição: 
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perguntada se estaua elle bebado ou fora de seu Juizo –  
Respondeo que elle estaua em seu siso sem nenhũ agastamento (fol.82v) 

 

Ocorreram ainda traços horizontais em dimensão maior, sendo, em todos os 

casos, reproduzidos com os mesmos sinais – o til e o travessão – , em tamanho normal, 

como se vê a seguir: 

 

Transcrição: 
nou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta 
vjsitação do brasjl o escreuj~ (fol.186r) 

 

 
 

Transcrição: 
a uerdade e asignou cõ o senhor vjsitador aquj Manoel francisco notarjo do 
santo officjo nesta ujsjtação do brasjl o escreuj – (fol.185r)  

 

 

 

Parênteses 

 

 Os parênteses foram pouco utilizados, mas registrados nos contextos de uso 

correntes atualmente, sendo sempre abertos e, em seguida, fechados. Vejam-se os 

exemplos a seguir: 

 
da uarzea de capibaribe tres legoas desta villa (que São as freguesias 
mais uezinhas della) pera os seus fregueses, moradores, vezinhos, (fol.07r) 

 
daua nas sestas fejras a tarde (Segundo sua lembrãça era nas sestas fej 
ras a tarde) lauar e esfregar o sobrado, por ella denuncjãte e por (fol.18r) 

 

nunez tinha hum Cruçjfixo, (não deziam se de uulto se de- 
pintura) entre dous serujdores vasos Jmmundos ẽ que fazia (fol.24r) 

 

 

 

Dois pontos 

 

 Foram registradas poucas ocorrências dos dois pontos, todas em contextos 

semelhantes ao do uso do ponto de seguimento: 
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estante nesta ujlla na Rua da sarralgejra freguesia de são 
pedro desta ujlla:    E denuncjando djsse que avera tres, ou quatro (fol.48r) 

 
a soltarẽ e que assim acõteçera porque no dja segujnte vierão as pessoas que 
ella nomeara e fora solta como djssera: Pello que na mesma conJunção 

(fol.69r) 

 

pelo djtto vjgario mas sem se declarar nem especjffjcar nada disto forão 
djttas as djttas pallauras por elles ambos de parte a parte:  Denun 
cjou mais que avera cjnquo annos pouco mais ou menos que Antonio da costa 

(fol.228r) 

 

 

 A função atual dos dois pontos parece ser preenchida no Quarto Livro das 

Denunciações por outros sinais, sobretudo a vírgula, bastante utilizada ao final do 

registro da denunciação, quando, por vezes, é anotada pelo notário alguma correção da 

redação do texto: 

 

nesta ujlla e assignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel 

francisco notario do santo officjo nesta ujsitação o escreuj cõ a entrelinha 

que diz, cristão nouo~ (fol.48r) 

 

Manoel francisco notario do santo officjo nesta ujsitacão o escreuj cõ o mal 

escrjpto que djz, a molher, ~ (fol.49r) 

 

 

 Na folha de índice, redigida pelo visitador do Santo Ofício, a função dos dois 

pontos é preenchida pelo ponto, enquanto, na mesma folha, os dois pontos são usados 

no contexto do ponto de seguimento: 

 

Na Visitação do santo Officio do Brazil que 
fez o visitador heitor furtado de mendoça, são 
noue Liuros Seguintes.  
[...] 
+ O terçeiro Livro das denunçiaçõis no qual tabe  
de folha .97. por diãte Estão as Jnformaçõis 
do Credito que se poderá dar ás testemunhas da 
visitação de Pernãbuqo, Thamaraqa,  e 
Parayba : – E das folhas .393. por diãte 
estão as eleiçõis e jurametos dos Assessores 
e offiçiais que o dito Visitador fez - . (Quarto Livro das Denunciações, Folha 

de índice-recto) 

  

Vê-se também o sinal abreviativo scilicet a substituir a função dos dois pontos 

em alguns casos:  

 
a casa costumauão fazer as pessoas segujntes scilicet o djtto djogo 

fernandez [...] e sua molher branca 

djaz que nos mais djas de semana costumaua fiar, dobar, e sa (fol.83v) 
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[...] ella foj sempre muj boa Cristãa [...] e que tão 

bẽ duas filhas mocas que tem en casa donzellas scilicet Marja do ca 

sal de ydade de dezojto annos, e luzia do casal de dezaseis an= 

nos [...] (fol.96v) 

 

 

 

Interrogação 

 

 Foram encontrados quatro sinais de interrogação em perguntas, a saber: 

 
[...] e o djtto Manoel chauejro, fallando pera o djtto denuncjado 

djxe aqujllo djxestes,? e o denuncjado, respondeo rjndosse que 

zombaua [...] (fol.55r) 

 

[...] ho 

djtto guaspar soarez, tornou a djzer as pallauras segujntes, djgo 

bem, cam, Judeu, perro, aRenegado, elle não nasceo dos Ju 

deus?  [...] (fol.119v) 

 

[...] lhe tornou então ho djtto bento tejxera em Res 

posta as pallauras segujntes, ydes errado; pera que uos confessais 

e cõmungais<?> que eu por comprimento o faço. (fol.165r) 

 

Perguntado se costumaua elle a no djtto alpendre  

se achar presente com outros homẽns, e ter cõ elles praticas  

e porfias? Respondeo [...]” (fol.145v) 

 

  

No terceiro exemplo, do fólio 165r, o sinal de interrogação foi inserido 

posteriormente sobre o ponto, ficando entre uma linha e outra, daí a notação que se 

encontra na transcrição: <?>. No quarto exemplo, a ocorrência é em uma pergunta 

indireta. Trata-se de um sinal de interrogação desenhado ao avesso, ficando com a 

aparência de um „s‟, como se encontra exemplificado no Quadro dos sinais de 

pontuação, transcrito como uma interrogação simples. Vê-se o mesmo sinal de 

interrogação ao avesso em outras duas frases do manuscrito: 

 
[...] perguntado se ujo ou oujo fazer, ou dizer al 

gũa cousa a alguẽ contra nossa santa fee catholica, ou que perten 

ça a esta mesa, Respondeo que não? Perguntado então [...] (fol.159v) 

 

 

[...] Jndo assjm todos em Romarja a nossa senhora chegando 

a prjmejra cruz que esta no monte no alto da sobjda [...] 

dixe o djtto Antonio lopez doljuença olhando pera 

a djtta Cruz, e abrjndo as mãos pera ella as pallauras 

segujntes ? Valha o djabo aquelle que tamanho que se estendeo allj ? (fol. 

171v) 
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 Nesses dois casos, o sinal não é usado em perguntas; o primeiro é em uma 

resposta e o segundo, abrindo e fechando uma citação direta da frase proferida por 

Antônio Lopes d‟Olivença, que estava sendo denunciado ao Santo Ofício por suas 

palavras heréticas, talvez devendo-se ao teor de suas palavras o uso da interrogação.  

 

 

Ponto e vírgula 

 

 O ponto e vírgula foi também pouco encontrado, sendo usado em contextos em 

que poderia ser usado o ponto de seguimento ou os dois pontos, ou, em poucos casos, 

parecendo desempenhar a função que tem atualmente, como se vê no último dos 

exemplos que se seguem: 

 

 
[...] filho da djtta branca diaz que andaua em lixboa sem braços et escreuja 

cõ ho pee era fugido pera gulfo;   Denuncjou mais que ha muitos annos [...] 

(fol.19r) 

 

[...] et ella então cõ agastamento que aReneg[a] 

rja de deus, ou que arenegaua de deus djzendo na forma segujnte; o aRen[e] 

go de deus, ou, o aRenegarej de deus e tomarej hũa corda e ẽforcarme [ej] [...] 

(fol.12v) 

 

[...] então o djtto ljonis de 

pjna respondeo as pallauras segujntes; tambem eu djrej 

logo que tenha meu Juiz em gulfo [...] (fol.220v) 

 

[...] e os prjmejros tres djas despois 

que ella morreo esteue cõ outras suas Jrmãas e seu Jrmão na 

mesma camara onde a velha morreo sem della se sairem; e a 

sim ujo mais que nos ojto djas ou semana segujnte despois da 

morte da sua [ilegível] não comerão a djtta sua madrasta e suas Jrmãs [...]  

(fol.57r) 

 

 

 

Sinais combinados 

 

 Há uma grande lista de ocorrências da combinação de dois ou três sinais; 

nenhum deles, porém, foi usado grande número de vezes. Foram eles: 

 

-Ponto e traço horizontal. Ex: “escrevj.~”(fol.1v); “nouembro.~   E eu” (fol.75v) 

-Traço horizontal e ponto. Ex: “o escreuj~.” (fol.12v) 

-Ponto, traço horizontal e ponto. Ex: “de deus. – .” (fol.12v) 

-Ponto seguido de ponto. Ex: “75..” (fol.75r) 
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-Vírgula e ponto. Ex: “Monjtorio,.   E” (fol.7r); “assim corrja tudo,.   

Denuncjou” (fol.17r) 

-Vírgula e dois pontos. Ex: “eanes, : ” (fol.60v) 

-Duas vírgulas. Ex: “ma, , ou”  (fol.20v) 

-Vírgula, dois pontos e traço horizontal. Ex: “Parayba, : – E das folhas 393” 

(folha de índice-recto) 

-Duas barras inclinadas. Ex: “desta ujlla// E denuncjando” (fol.68v) 

-Barra inclinada, vírgula e barra inclinada. Ex: “aquj /,/” (fol.60r) 
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Outros sinais e marcas empregados 

 

 Apareceram ainda alguns sinais, com função de marcar paragrafação e separação 

de palavras.  

-O caldeirão foi usado na enumeração de itens, sobretudo marcando o início de 

parágrafos. Ele foi transcrito usando-se o sinal: ¶ . Exemplos: 

Nas dictas Jgrejas e Capellas (cada hum na sua) e publicados os fixassem nas 

Portas Prjncjpais dellas As quaes freguesias Sam as seguintes  ¶ freguesia 

de Sam lourenço cuja anexa he a caPella de santiago no engenho de Camaragibj 

¶  freguesia de Sancto AMaro cujas anexas são a capella de nossa senhora das 

candeas na fazenda de fernão soarez e a capella de nossa senhora da guia no en 

genho de Cosmo rodriguiz  ¶  freguesia de Sancto Antonio no cabo de sancto Agos  

tinho cujas anexas são a caPella de são Joam no engenho de Esteuão 

aluo e a capella de nossa senhora da Nuncjação no primeiro engenho de João 

Paez  ¶  freguesia de Sam Miguel em pojuca alem do cabo (fol.77r) 

 

[...] E Porquanto os 

Vigarios das dittas Igrejas, e outrosi pera mais abastança os capel= 

lais das caPellas a ellas anexas. ¶ Miguel alfar vigario dos santos cos 

mo, e damjam, na villa de Jgarasu ¶ francisco pinto doutel vigario de 

sam lourenço, e o capellão gaspar Manoel da caPella de Samtiago 

em camaragibi anexa a dicta Jgreja ¶ domingos madejra coadju= 

tor de sancto aMaro Por o seu ujgario Antonio andre estar çego,  e os ca 

Pelláis hieronjmo bras da caPella de nossa senhora das candeas, e gas 

par soarez da caPella de nossa senhora da guia anexas a dicta Jgreja 

¶ duarte pirejra uigario de sancto antonio, e os caPellais balthesar ca 

mello da caPella de sam Joam, e Jorge fernãdez da caPella de nossa senhora 

danuncjação anexas a dicta Jgreja ¶ e Paulo rodriguiz da tauora 

vigario de Sam miguel e o capellão cosmo neto da Capella de santa luzia 

anexa a dicta Jgreja, todos Publicarão nas djttas Suas Jgrejas 

e capellas (cada hum na Sua) ha missa na estação aos noue dias [...] (fol.126v a 

127r) 

 

 

-A cruz (com ou sem arco sobreposto) foi utilizada com a mesma finalidade, na 

folha de índice-recto. Ex: 

      

  

As duas formas da cruz foram transcritas, respectivamente, da seguinte forma: + 

e +. Ocorreu ainda o caldeirão com a cruz com o arco em seu interior: 

 

Figuras 78 e 79: Cruz e cruz com arco 

sobreposto (QUARTO..., folha de índice-recto) 



 309 

 

 

 

O sinal foi transcrito, nesses casos, como: ¶+ . Veja-se, a seguir, o exemplo da 

edição da folha de índice-recto (cujo facsímile está apresentado na Figura 28 (folha 

254), em que apareceram a cruz, a cruz com o arco e o caldeirão com a cruz com o arco 

em seu interior. Observa-se, nesse exemplo, que foi feita uma gradação, sendo a cruz e a 

cruz com arco sobreposto empregadas para listar os itens, e o caldeirão é acrescido à 

cruz, de forma a agrupar os conjuntos dos três tipos de livros produzidos pela primeira 

visitação da Inquisição ao Brasil: os livros de denunciações, os livros de confissões e os 

livros de ratificações. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Visitação do santo Officio do Brazil que 
fez o visitador heitor furtado de mendoça, são 
noue Liuros seguintes. 
 
¶+ O Primeiro Liuro das denunciaçõis, no qual tãbe 
           das folhas .234. por diãte estão as Informaçõis 
           do credito que se poderá dar ás testemunhas da visi= 
           tação da Baýa,   E das folhas .256. estão 
          determinaçõis que se tomárão na Mesa de 
          Algu u s Casos. 
+ O Segundo Liuro das denunciaçõis 
+ O terçeiro Liuro das denunçiaçõis no qual tabe 
          de folha .97. por diãte estão as Jnformaçõis 
          do Credito que se poderá dar ás testemunhas da 
          visitação de Pernãbuqo, Thamaraqa,  e 
          Parayba : – E das folhas .393. por diãte 
          estão as eleiçõis e jurametos dos Assessores 
          e offiçiais que o dito visitador fez – . 
+ Este quarto Liuro das denunciaçõis. 
 
¶+ O Primeiro Liuro das Confissõis. 
+ O Segundo Liuro das Cõfissõis 
+ O terceiro Liuro das Cõfissõis.  
 
¶+ O Primeiro Liuro das Ratificaçõis 
   + O Segundo Liuro das Ratificaçõis (Quarto Livro das Denunciações,  

Folha de índice-recto) 

Figura 80: Caldeirão com cruz 

(QUARTO..., folha de índice-

recto) 



 310 

O tipo de marcação de parágrafo mais largamente empregado no manuscrito, 

porém, é a simples separação de palavras com um espaço maior que o habitual, sem 

sinais gráficos. Nesses casos, o espaço foi reproduzido de duas maneiras: um espaço 

maior foi reproduzido com o espaçamento correspondente a 7 caracteres, e um espaço 

menor, que ocorre com maior frequência, foi reproduzido com um espaçamento 

correspondente a 3 caracteres: 

 

        

 Transcrição:   “a Seus menistros.       Acabado isto estando o ditto senhor visitador a”  (fol.4v) 
 

 

 
 

  Transcrição:  “villa   E Denuncjando djxe que de quatorze annos a esta parte” (fol.30r) 
 

 

  

A separação de palavra em sílabas, que ocorre em final de linha, foi marcada no 

manuscrito de diferentes formas: 

-Com um traço horizontal pequeno, semelhante ao hífen: 

 

  

-Com dois traços horizontais semelhantes ao símbolo matemático „=‟ (igual), 

que aparece com frequência nas notas laterais escritas pelo visitador. Ex (fol.58r): 
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-Também com sinais de pontuação, pouco usados com essa função: o ponto 

(fol.3v) e a vírgula (fol.15r): 

 

 

 

 O que ocorre, porém, com grande frequência, é a separação de palavras sem 

qualquer sinal, como se vê no fragmento a seguir (fol.17r): 

 

 
 

 

Sinais associados às assinaturas 

 

Alguns sinais aparecem no manuscrito associados às assinaturas. Sinais da cruz, 

com ou sem pontos em seus ângulos, e traços horizontais com pontos em cima e 

embaixo são frequentemente usados ao lado, acima ou abaixo da assinatura, como se vê 

a seguir: 

 

          
Figura 81: Assinatura com cruz de 

Filipe Luís (QUARTO..., fol.23v) 

Figura 82: Assinatura com cruz ornada 

com pontos de Domingos Fernandes 

(QUARTO..., fol.23v) 
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Essas marcas foram transcritas da seguinte maneira: cruz: +, cruz com pontos 

(cruz com quatro ou menos pontos): , traços horizontais com pontos em cima e 

embaixo: ÷. As outras marcas presentes nas assinaturas, como as laçadas, traços 

horizontais, verticais e inclinados, ou bordas ao redor da assinatura, não foram 

transcritas. É preciso ainda observar que a cruz, ainda que seja utilizada largamente 

junto das assinaturas, também aparece junto a alguns nomes das pessoas referidas nos 

depoimentos, nos lançamentos marginais à esquerda, com a letra do visitador, como se 

vê a seguir, no nome de Bento Teixeira: 

  

Figura 83: Assinatura com cruz ornada 

com pontos de Gaspar Manuel 

(QUARTO..., fol.12v) 

Figura 84: Assinatura com traço horizontal com 

pontos de Antônio Ozores Pereira (QUARTO..., 

fol.238v) 

Figura 85: Anotação feita pelo visitador em que se 

vê, sobre o nome de Bento Teixeira, uma cruz 

(QUARTO..., fol.73v) 
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Quadro 16: Sinais diacríticos 

 

 

 

Cedilha 

 A cedilha foi encontrada abaixo da letra „c‟, marcando o som de [s], tanto diante 

de „a‟, „o‟ e „u‟, como diante de „e‟ e „i‟. Exs: „mendoça‟ (fol.2r), „espaço‟ (fol.18r), 

„açuqueres‟ (fol.70r), „conheçe‟ (fol.70v), „denunçiação‟ (fol.244r). Encontraram-se 

ainda alguns casos em que o „ç‟ foi usado com som de [k], como nos exemplos: 

„tamaraça‟ (fol.2r), „çabeça‟ (fol.8r) e „pratiça‟ (fol.32v). Nesses casos, foi também 

mantida a cedilha na edição. Ocorre também o inverso, o uso do „c‟ com som de [s] sem 

a cedilha. Exs: „capateiro‟ (fol.123v), „mendoca‟ (fol.3v). 

 

SINAL TRANSCRIÇÃO EXEMPLO LOCAL 

 

Cedilha 

 

ç 

 

 

 

fol.03v 

 

 

Sinais com valor  

de  ponto 

 

i  /  j  /  y 

 

i  /   I  /  i 

 

   

     

fol.02r 

fol.02r 

fol.09r 

fol.04r 

fol.06r 

fol.236v 

 

Traços com valor de 

acento agudo e crase 

 

 

ý  /  á  /  ás 

 

 

  

   

 

fol.233r 

fol.índice-

recto 

fol.07v 

 

 

Traços com valor de til 

 

 

 

õ  /  õ   

Õ  /  ã 

 

 

 

    
 

   

 

 

fol.02r 

fol.índice-

recto 

fol.01r 

fol.01r 
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Sinais com valor de ponto 

 

 Os sinais encontrados com valor de ponto se diferenciam em dois tipos: 

- O ponto ou ping simples, usado, nos manuscritos editados, categoricamente sobre o „i‟ 

e o „j‟ minúsculos, e ainda, com pouca frequência, sobre o „y‟. No caso do „y‟, o ponto 

não foi reproduzido na edição. 

- Um traço ondulado, que parece um ponto ornado: inicia-se no ponto e é elevado. 

Aparece apenas nos títulos redigidos pelo visitador, em letra bem trabalhada, o que 

parece justificar o seu uso, que não estaria associado no manuscrito a qualquer função 

além da ornamental, como se pode ver pelo exemplo abaixo. O traço foi transcrito como 

o ponto simples. 

 

 

 

 

 Em uma palavra de grande recorrência no manuscrito, a palavra „Brazil‟, escrita 

no cabeçalho dos fólios pelo visitador, ocorre um ponto com um traço inclinado 

geralmente mais reto do que ondulado, o qual foi transcrito igualmente como um ponto 

simples. Ainda que o desenho do traço se assemelhe mais, na maior parte das 

ocorrências, ao acento agudo, interpretou-se que, nesse caso, se tratava do mesmo traço 

ornamental dos títulos feitos pelo visitador, embora mais discreto, como se vê no 

primeiro exemplo, mas também, em algumas ocorrências, mais semelhante ao ponto 

ornado, com traço ondulado, como no segundo exemplo, a seguir: 

 

 Transcrição: “Brazil” (fol.144v, escrito do visitador, 

cabeçalho) 

 

 

Figura 86: Traços ondulados sobre o „i‟ (QUARTO..., fol.02r) 



 315 

 

Transcrição: “Brazil” (fol.246v, escrito do visitador, cabeçalho) 

 

 

Traços com valor de acento agudo e grave 

 

Um traço oblíquo, na maior parte das vezes reto, usado tanto com o valor de 

acento agudo, quanto com valor de acento grave, foi encontrado sobre vogais. Aparece 

poucas vezes na escrita do notário, e ocorre com certa frequência na escrita do visitador. 

O traço foi transcrito sempre com o acento agudo, mesmo quando tinha valor de grave. 

Exemplos:  

 

Transcrição: “Baýa” (folha de índice-recto, escrita do visitador) 

 

 

    Transcrição: “tomárão” (folha de índice-recto, escrita do  

          visitador) 

  
    

 Transcrição: “ás” (às) (folha de índice-recto, escrita do visitador) 

 

 

 Transcrição: “poderá” (folha de índice-recto, escrita do visitador) 

 

 

Transcrição: “á” / “ás” (à / às) (fol.07v, escrita do visitador - título) 
 

 Transcrição: “deixára” (fol.10v, escrita do visitador, lançamento 

marginal) 

 

Transcrição: “Véo” (fol.10v, escrita do visitador, lançamento marginal) 

 

 

 Transcrição: “Lá” (fol.10v, escrita do visitador, lançamento marginal) 
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Transcrição: „pé‟ (fol.34v, escrita do notário)  

 

Transcrição: “dá” (fol.07r, escrita do notário) 

 
 

  

Transcrição: “á” (há) (fol.59r, escrita do notário) 

 

 

 

Traços com valor de til 

 Como se encontra exposto nas normas, o traço ondulado usado para marcar as 

abreviaturas não foi transcrito na edição; para indicar a existência da abreviatura, foram 

apenas postas em itálico as letras suprimidas. Dessa forma, os traços ondulados sobre 

palavras reproduzidos na edição foram aqueles usados com valor de til, como marca de 

nasalidade. Por outro lado, embora esse emprego do til seja largamente atestado, foram 

também observadas mais de sessenta ocorrências de palavras em que o til não parece 

marcar nasalidade, sobretudo palavras terminadas com „is‟. Exemplos: „maĩs‟ (fol.272), 

„boĩs‟ (fol.268v), „esteuẽz‟ (fol.259v), „luĩs‟ (fol.247), „crueĩs‟ (fol.235v), „Reĩs‟ 

(fol.222), „lopẽz‟ (fol.216v), „pajnẽis‟ (fol.172r), „costumẽs‟ (fol.165r), „entendeĩs‟ 

(fol.165r), „despoĩs‟ (fol.151r), „corporaĩs‟ (fol.143r), „geraĩs‟ (fol.136r), „Princjpaĩs‟ 

(fol.136r), „peĩs‟ (fol.118r), „offjcjaĩs‟ (fol.23v). A palavra „mais‟ é a que mais possui 

ocorrências com o uso do til, como se pode ver no exemplo a seguir (fol.272r): 

 

 

 

 

 

 

 
  

Com relação ao uso de traços como marca de nasalidade, distinguem-se, entre os 

exemplos presentes no Quadro 5, dos sinais diacríticos: um primeiro exemplo, feito pelo 

Figura 87: Til usado na palavra 

„mais‟ (QUARTO..., fol.272r) 
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notário, com traçado semelhante ao do til atual; um segundo, feito pelo visitador, que 

tem a forma de um semicírculo; e outros dois, de traçado mais diferenciado: 

-O terceiro exemplo tem um desenho bastante diferente, que se assemelha ao ômega, de 

caráter ornamental, usado, também como marca de nasalidade, pelo visitador, na 

palavra „denvtiacoes‟, dentro do título que abre o Quarto Livro das Denunciações 

(fol.01r), reproduzido a seguir: 

 

 

 

- O quarto exemplo é de um traço ondulado, que se vê no mesmo título anteriormente 

reproduzido, sobre a letra „a‟, nas palavras „visitacão‟ e „sãcto‟. O uso do traço com 

valor de til parece ter razão estética, de ornamentação do título. Além deste fólio, o 

traço se vê apenas em outros fólios que possuem títulos feitos pelo visitador, também 

marcando nasalização (ver, por exemplo, fol.03v e fol.05v). 

 

Figura 88: Diferentes sinais usados como marca de nasalidade (QUARTO..., 

fol.01r) 
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Quadro 16: Sinais abreviativos 

 

 

SINAL TRANSCRIÇÃO LOCAL 

 

 

 

 

„scilicet‟ = „a saber‟ 

 

fol.11r 

 

 

 

 

„por‟  

 

fol.26r 

 

 

 

 

 

„para‟ 

 

fol.78v 

 

 

„pro‟ (no exemplo, a abreviatura foi 

usada dentro da palavra 

„prometeu‟)  

 

 

fol.32r 

 

 

 

 

„que‟ 

 

 

fol.26r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ver‟ (no exemplo, o sinal foi usado 

na palavra „verdade‟)  
 

 

fol.26r 

 

 

 „ver‟ (no exemplo, o sinal foi 

usado na palavra „verso‟) 

 

fol.22v 

 

 

 

 

 

„ver‟ (no exemplo, o sinal foi usado 

representando a palavra „verso‟) 

 

fol.169r 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

„e‟ 

 

fol.03v 

 

 

 

 

„anos‟ 

 

fol. 113r 
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Aspectos grafemático-fonéticos 

 

 

Aqui serão listados alguns aspectos gráficos na escrita de palavras presentes no 

Quarto Livro das Denunciações que divergem da ortografia atual da língua portuguesa  

e que não foram considerados erros do scriptor (os denominados lapsus calami), pela 

sua recorrência e pela regularidade de certas estruturas. Tais grafias não foram indicadas 

em notas de rodapé na edição aqui realizada; crê-se, porém, ser relevante a apresentação 

de alguns dos exemplos encontrados, para que se advirta o leitor das grafias que se 

encontrarão na edição. Acredita-se que boa parte delas estaria associada a fenômenos de 

variação fonética existentes na língua. Encontram-se, entre os aspectos listados, 

algumas formas que remetem à grafia etimológica das palavras, alguns fenômenos que 

parecem indicar variações da fala, ou mesmo simples variações grafemáticas entre 

certas vogais e consoantes. 

 

 

Formas que remetem a grafias etimológicas: „sancto‟ (santo), „sãcthomé‟ (São 

Tomé), „defuncto‟ (defunto), „estrangeros‟ (estrangeiros), „assignou‟ (assinou), 

„almorçar‟/„almorçando‟/„almorço‟ (almoçar/almoçando/almoço), „jnsignaua‟ 

(ensinava), „moesteiro‟ (mosteiro), „stante‟/„stantes‟ (estante/estantes), „spicjal‟ 

(especial), „scripto‟ (escrito), „reposta‟ (resposta), contractos (contratos), acto (ato), 

actualmente (atualmente), facto (fato), octubro (outubro), tractante (tratante), tractado 

(tratado) 

 

Vogais duplicadas (algumas decorrentes de síncope da consoante intervocálica): 

„creer‟/‟creente‟ (crer/crente), „soo‟ (só), „laa‟ (lá), „saa‟ (sá), „fee‟ (fé), „amenhãa‟ 

(amanhã), „issoo‟ (isso), „jaa‟ (já), „diaas‟ (dias), „veuuva‟ (viúva), „vee‟ (vê) 

 

Inserção de vogais ou consoantes:  

 

-No início da palavra (prótese): alembra (lembra)  

 

-No interior da palavra (epêntese): frebre (febre), quaies (quais), vejlhe (vjlhe), 

preprosito (preposito), morlher (molher), digno (digo), escorçesses (escoceses), despois 

(depois)  

 

http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM1#BM1
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM2#BM2
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM3#BM3
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-No final da palavra (paragoge): acuquere (açúcar) 

 

 

Supressão de vogais ou consoantes:  

 

-No início da palavra (aférese): gora (agora), chava (achava)   

  

-No interior da palavra (síncope):  feguesia (freguesia), belchor (belchior), peguntado 

(perguntado), capinteiro (carpinteiro), vistador (visitador), jurdição (jurisdição), 

interpetação (interpretação), arengava (arrenegava), abora (abobora) 

 

-No final da palavra (apócope): qualque (qualquer)  

 

 

Transposição de consoantes ou vogais:  

 

-Dentro da mesma sílaba (metátese): pormetiam (prometiam), porpossito (propósito), 

prepasando (perpassando), procellana (porcelana), profia (porfia), aprofiado (aporfiado), 

braçellos (Barcelos) 

 

-De uma sílaba para outra (hipértese): calros (carlos), madanella (madalena), contrajro 

(contrário), boticairo (boticário), vjgajro (vigário) 

 

 

Transformações vocálicas ou consonantais:  

 

-Vocalização: pernãobuco (Pernambuco), tãoto (tanto), mãodado (mandado), estãodo 

(estando) 

 

-Nasalização: num (nu), ẽscreuj (escrevi), jndade (idade), sim (si), samcrestja (sacristia), 

cãsado (casado)  

 

-Desnasalização:  denucjar (denuncjar), lembraças (lembranças), rois (ruins), costança 

(constança), lembradolhe (lembrandolhe)  

 

-Betacismo: baranda (varanda), bassoura (vassoura), bespera (véspera), bitorja (vitória), 

trabacos (Travaços) 

 

http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM4#BM4
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM5#BM5
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM6#BM6
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM6#BM6
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM7#BM7
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM8#BM8
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM10#BM10
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM11#BM11
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM11#BM11
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM12#BM12
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM14#BM14
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM15#BM15
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM17#BM17
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM18#BM18
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM18#BM18
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-Ditongação: oulhou (olhou)  

 

-Monotongação: folhe (foilhe), meo (meio), frera (freira)   

 

-Metafonia: lugo (logo) 

 

 

Variação entre vogais: 

 

-e/i: alfenetes (alfinetes), difirentes/difirença/djfirencas (diferentes/diferença/ 

diferenças), spizjal (especial), fatea (fatia), meunças (miunças), dizemos (dízimos), 

homeziados (homiziados), melharada (milharada), openião (opinião), deregida 

(dirigida), gintilomen (gentil-homem), Jnsinaua (ensinava), reconceliados 

(reconciliados), derja (diria), materea (matéria), misiricordja, pirejra (pereira) 

 

-a/e/i: escandjlizou/escandelizou/escandalazou (escadalizou), aste (este), mjlherada 

(milharada),  entônjo (antônjo), rezão (razão), semena (semana), esteuão (estauão), 

tabalião (tabelião), avangelista (evangelista) 

 

-o/u: comonicação (comunicação), jugando (jogando), molher (mulher), respondeo 

(respondeu), prometeo (prometeu), sospeita (suspeita), cõmonjcado (comunicado), 

coriosso (curioso), porgatorjo (purgatório) 

 

-outras variações entre vogais: tojollo (tijolo), purguntandolhe (perguntandolhe), 

dununcjar (denuncjar), onzonejro (onzenejro), deuação (deuoção), dous (dois), conhoçe 

(conhece), arcobispado (arcebispado), traindade (trindade), pelloJando (pelejando) 

  

 

Variação entre consoantes, dígrafos e algumas vogais: 

 

-r/rr: fora (forra), ficarrão (ficaram), honrrados (honrados) 

 

-s/ss/ç/c/z/x: cezillja (cecília), pressos (presos), prjssão (prisão), reçeber (receber), çerto 

(certo), barçellos (Barcelos), relljgiossos (religiosos), paraisso (paraíso), dixe (disse), 

lembrancas (lembranças), casso (caso), xejsas (seixas), xeixas (seixas), pessaua 

(pesava), aççessos (acessos), çugidade (sujidade), çujou (sujou), messa (mesa), 

ecclesiastiça (eclesiástica), ssalla (sala), brança (branca) 

http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM24#BM24
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM25#BM25
http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-F.HTM#BM27#BM27
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-x/z/s: nunex (Nunes), lixboa (Lisboa),djaz (Dias), matrix (matriz), uox (voz), fernãdez 

(Fernandes), ouriuez (ourives), sesta (sexta) 

 

-n/m: peramte (perante), en (em), cjmquo (cinco) 

 

-l/ll, f/ff, c/cc, t/tt, n/nn: djtta (dita), anna (Ana), annos (anos), delle (dele), elle (ele), 

collera (cólera), affirmava (afirmava), peccado (pecado), accussarẽ (acusarem) 

 

-j/g/gu: jeralmente (geralmente), portugual (Portugal), desembarguarem  

(desembargarem), djoguo (Diogo), cheguarem (chegarem) 

 

-c/q/qu: qua (cá), qal (qual), paqa (paca), mamaluqo (mameluco), cinquo (cinco), 

açerqua (acerca), uaquas (vacas), quasas (casas) 

 

-u/v: uerdade (verdade), ujlla ((vila), pvclicação (publicação), pernambvco 

(Pernambuco), vno (uno), vn (um) 

 

-i/y/j/e: ydade (idade), amjgo (amigo),dj (de), ay (aí), fatea (fatia), ia (já) 

 

-f/ph: phelipa (Felipa), feliphe (Felipe), philosophicas (filosóficas) 

 

-ã/am/an/ão: teuerã (tiveram), joã (João), nã (não), Jnqujsiçam (Inquisição), damjam 

(Damião), fizerão (fizeram), tãoto (tanto), mãodado (mandado), tam (tão), apontarão 

(apontaram) 

 

-til/m/n: cõ (com), con (com), cõntinuaua (continuava), cãpos (campos), cjmquo (cinco) 

 

-ũ(a)(s)/um(a)/uns: hũa (uma), hũ (um), hũns (uns), hũms (uns), algũns (alguns), algũas 

(algumas), nẽhũa (nenhuma) 

 

-presença/ausência de „h‟: avermos (havermos), oje (hoje), he (é), hiam (iam), ha („a‟ 

pron. obl.), ha („a‟ art.),  ho („o‟ pron. obl.), ho („o‟ art.) 

 

-r/l: ingreses (ingleses), pubricamente (publicamente), pubrjco (público), framengo  

(flamengo), frechada (flechada) 
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A respeito dos lapsus calami, consta nas normas da edição que os eventuais 

erros do scriptor serão remetidos a notas de rodapé, onde será explicitada a lição e a 

respectiva correção. Aqui serão listadas algumas dessas ocorrências, como se encontram 

nas notas de rodapé: 

 

„algũa pessoas‟ por „algũas pessoas‟ 

„mença‟ por „mendoça‟ 

„no djttos‟ por „nos djttos‟ 

„irmã‟ por „irmão‟ 

„denuncjte‟ por „denuncjante‟ 

„natura‟ por „natural‟ 

„casa‟ por „casada‟ 

„substancj‟ por „substancja‟ 

„mendo‟ por „mendoça‟ 

„hũa dja‟ por „hũ dja‟ 

„denuncjas‟ por „denuncjar‟ 

„embarassem‟ por „embarcassem‟ 

„denuncjã‟ por „denuncjãte‟ 

„prometo‟ por „prometeo‟ 

„cas‟ por „casas‟ 

„pernão‟ por „pernãobuco‟ 

„declaua‟ por „declaraua‟ 

„quinhẽ‟ por „quinhẽtos‟ 

„cõdiscupolla‟ por „cõdiscipolla‟ 

„qua‟ por „qual‟ 

„quanto‟ por „quarto‟ 

„frereitas‟ por „freitas‟ 

„comonjção‟ por „comonjcação‟ 

„Uoda‟ por „roda‟ 

„hum‟ por „huma‟ 

„dese‟ por „dessa‟ 

„as testemunha‟ por „as testemunhas‟ 

„na fim‟ por „no fim‟ 

„tralho‟ por „trabalho‟ 
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„mar‟ por „mais‟ 

„cas‟ por „casas‟ 

„entando‟ por „estando‟ 

„dos baptizado‟ por „dos baptizados‟ 

„dos costume‟ por „do costume‟ 

„do costança‟ por „de constança‟ 

„as denuncja‟ por „as denuncjas‟ 

„dj‟ por „djsse‟ 

„u<iu>Izo‟ por „iuIzo‟ 

„nou‟ por „nouo‟ 

„na casas‟ por „nas casas‟ 

„o qual paca‟ por „a qual paca‟ 

„mença‟ por mendoça‟ 

„algũns vezes‟ por „algũas vezes‟ 

„fernãobuco‟ por „pernãobuco‟ 

„bernãobuco‟ por „pernãobuco‟ 
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Lista 01 - Lista das Abreviaturas 

 

  

Aqui se encontram listadas as palavras presentes no Quarto Livro das 

Denunciações que foram abreviadas. Na tabela, veem-se, na primeira coluna, as 

palavras com sua grafia atual, na segunda coluna, as formas abreviadas que aparecem 

no manuscrito e, na terceira coluna, as formas desenvolvidas encontradas, sendo aqui 

destacadas em negrito as formas desenvolvidas mais recorrentes no manuscrito, pelas 

quais foi realizado o desenvolvimento das abreviaturas
1
. Como se encontra explicitado 

nas normas de edição, quando não houve nenhuma forma desenvolvida, desenvolveu-se 

a abreviatura com a grafia atual. 

 

palavra forma(s) abreviada(s) forma(s) desenvolvida(s) 

   

Afonso ao afonso  

agastamento agastamto agastamento  

ajuntamento ajuntamto ajuntamento, ajuntamẽto  

Albuquerque albuqrqz, albuquerqz - 

alteza a alteza  

Álvares  alurez, alvrez, alvrz - 

Álvaro aluo, alo aluaro  

Antônia anta - 

Antônio  anto, ãto antonio  

aquela(s) aqlla(s) aquella(s) 

aquele(s) aqlle(s) aquelle(s)  

aqui aq aqui  

barbeiro barbro barbejro, barbeiro 

bispo bpo bispo  

caldeira caldra caldejra, caldeira  

sapateiro capatro capateiro, çapatejro  

carneiro carnro carneiro 

carpinteiro carpintro, carpῖtro, 

carpjntro, carpintros 

carpĩteiro, carpinteiro 

casamento(s) casamto(s) casamento(s), casamẽto(s) 

Catarina cna caterina  

circunstante(s) cjrcuns circunstante(s), cjrcunstante(s) 

cirurgião corgiam, çorgiã colorgiam, colorgião  

comprimento comprjmto, cõprimto comprimento, cõprimẽto, comprimẽto, 

comprjmento, cõprjmento,  cõprjmẽto  

concelho co conselho, cõselho  

conhecimento conhecjmto conhecjmẽto 

cristã(s)  xpã cristãa, cristã, christãa 

cristão(s) xpao christão, cristão, christao 

                                                 
1
 Em algumas palavras, duas formas desenvolvidas ocorreram o mesmo número de vezes; é o que se vê, 

por exemplo, com a palavra „comprimento‟, que aparece escrita no manuscrito „comprimento‟ duas vezes 

e „cõprime to‟ também duas vezes, e, portanto, ambas aparecem em negrito na lista de abreviaturas. 

Nesses casos, optou-se por desenvolver as abreviaturas com a forma, entre as mais recorrentes, que mais 

se assemelhasse ao uso atual; no exemplo citado, optou-se pela forma „comprimento‟. 
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cristo  xpo - 

Cristovão xpouão cristouão, christouão  

deus ds, des deos, deus  

dezembro dezro dezembro, dezẽbro  

Diogo  dio, djo diogo, djogo  

dita dta dita, djta  

dinheiro djnhro dinheiro  

eclesiástico ecctico ecclesiastico, eclesiastico  

enquanto enq enquanto, enquãto 

Henriques enriqz / anriqz enriquez, enrjquez / anriquez 

entendimento entendjmto entendjmento, entendjmẽto  

feira fra fejra, feira 

Fernandes frz, frez fernãdez  

Ferreira frra ferrejra, ferreira  

fevereiro feuro feuerejro, feuereiro  

Figueiredo figdo figueredo 

filha(s) fa, fas filha, fjlha 

filho(s) fo, fos filho, fjlho  

folha(s) / fólio fol folha, folio  

Francisca frca - 

Francisco frco francisco  

fundamento fundamto fundamento  

Gaspar gar gaspar  

geralmente geralmte geralmente, geralmẽte  

Gonçalves gllz, glz - 

Gonçalo gco - 

governador gdor gouernador  

Henriques henriqz enriquez, enrjquez 

inquisição inqam inquisiçam, inquisicam  

inteira intra  intejra 

inteiro(s) intro(s) intejro 

interiormente intjrjormte - 

janeiro janro janeiro, janejro  

Jerônimo jrmo jeronimo 

Jesus Jhu jesu, jesus 

João jo joão, joao  

juntamente juntamte juntamente  

juramento  juramto, iuramto juramento, juramẽto  

justiça justa justiça, justica 

largamente largamte largamente, largamẽte 

licenciado ldo leçençeado(s), liçençeado, leçenceado 

limpamente limpamte - 

livro lo  liuro, livro 

Lisboa lixa lixboa, ljxboa,  

Lourenço lco lourenço, lourenco, lourẽco, lourẽço 

magestade magde magestade 

maneira manra manejra 

maniquete maniqte manjquete, maniquete 

Manoel/Manuel mel manoel, manuel 

Maria ma marja, maria  

Martins maiz, miz, mjz, mĩnz, mĩz martinz, martjnz 

martírio martro - 

meirinho mro meirinho  

mestre mtre mestre 

misericórdia  mia, mja  
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Monteiro montro monteiro  

mora mra mora 

morador  mor morador  
moradora mra moradora 

mosteiro  mostro, moestro - 

muito  mto  mujto 

muita(s) mta(s) mujta  

mulher mer molher  

nenhum(uns) nhũ(s) nenhũ  

nenhuma(s) nhũa nenhũa 

Nogueira  nogra - 

notário notro notarjo  

nova n nova  

novembro nro nouembro, novembro, nouẽbro  

novo no nouo, novo 

ofício offjo, offcio officio, officjo, offjcio  

Oliveira oliura oliuejra, oliueira  

ordinariamente ordjnarjamte ordjnarjamente 

padre pe padre  

pagamento pagamto pagamẽto 

para / pera pa pera, para  

parte pt parte(s)  

pedreiro pedrro pedrejro, pedreiro 

pedro / pero po pero, pedro 

pela plla  pella, pela  

pelo pllo pello, pelo  

Pereira  pra, pira pirejra, pereira, pireira 

perguntado  p perguntado, pergũtado 

perguntada p perguntada, pergũtada 

Pernambuco pnãbuco, pnambuco pernambuco, pernãbuco 

pessoas pas pessoas 

Pires piz - 

perque perq per que 

porque / por que porq / por q porque / por que 

porteiro portro, poriro porteiro, portejro 

presentes psẽtes presente, presẽte  

primeiro  primro, prjmro(s) primeiro, prjmeiro, primejro  

primeira prjmra primeira, prjmeira, primejra  

processo pcesso - 

prometeu [pro]meteu - 

publicamente publicamte, pubrjcamte publicamente, publjcamente, 

pubrjcamente, publjcamẽte 

que q que 

quem q quem 

querer / quereis qrer / qreis querer 

Raimundo ro - 

regimento regimto regimento 

recebimento  recebjmto, reçebjmto reçebjmento, reçebjmẽto 

referência(s) ref referência 

referido refdo  referido, referjdo 

referida refda - 

referimento referimto referjmento, referimento, referimẽto 

rendeiro rendro rendejro 

reposteiro repostro - 

requerimento requerjmto requerimẽto 
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réu r - 

reverendo rdo reuerendo 

Ribeiro  ribro, riro, rjbro ribeiro, ribejro 

Rodrigo ro rodrigo, rodrjgo 

Rodrigues roz, roiz, roĩz, ruis, 

rudriguiz 

- 

sacramento(s) sacramto(s) sacramento, sacramẽto 

santa sta santa, sãta 

santo(s) sto(s) santo(s), sãto  

são s são 

seguinte segte segujnte, seguinte, seguĩte  

segundo segdo segundo, segũdo 

senhor(es) sor(s) senhor  

senhora sora senhora 

sentimento sentimto - 

setembro septro septembro, setembro 

simplesmente sjmplexmte sjmplexmẽte 

solteiro / solteira soltro / soltra - 

somente somte somente, somẽte 

espírito spu (e)spiritu 

sua s sua 

tabelião tbam - 

tempo tpo - 

tendeiro tendro - 

testemunha(s) ta, testa, tas, testas - 

testemunho(s) to, testos  - 

tio to tio, tjo 

torneiro tornro  tornejro  

torneira tornra - 

velho uo, vo - 

verbalmente uerbalmte uerbalmente  

verdadeira uerdadra - 

vigários uigros, ujgros - 

verdade [v]dade - 

Vicente vte, ve vicente, vicẽte, vjcente, vjcẽte 

vigário  Vigro, vjgro - 

vossa v - 
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5.1.3.2 As normas de edição 

 

As normas de edição estabelecidas têm como base as Normas de Transcrição de 

Documentos Manuscritos e Impressos do Projeto Para a História do Português 

Brasileiro (PHPB), sendo aqui reestruturadas para melhor atender às necessidades do 

documento editado.  

 

 

1. A transcrição será conservadora.  

 

2. Não serão reproduzidas as formas variantes de cada letra. Apenas a variação entre 

<u> e <v> e entre <i> e <j> será mantida, uma vez que tal alografia originou letras 

diferentes em nosso alfabeto.  

 

3. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas conforme o original.  

 

4. As abreviaturas serão desenvolvidas, marcando-se em itálico as letras omitidas e 

observando-se os seguintes aspectos: 

 

a) A abertura das abreviaturas respeitará a grafia do documento, ainda que esta 

manifeste idiossincrasias ortográficas do scriptor. No caso de palavras em que há 

variação no documento, como ocorre com a palavra “Deus”, que é grafada tanto 

“Deos” (fol.201r) quanto “Deus” (fol.112r), quando ocorrer a forma abreviada, como 

“D‟s” (fol.115v), o desenvolvimento da abreviatura seguirá a forma mais utilizada no 

manuscrito. 

 

b) O critério explicitado em a) não se aplica às abreviaturas hoje em uso corrente ou 

fixadas em dicionários, transcritas da maneira que aparecem no manuscrito. É o caso, 

por exemplo, de “etc.” (fol.216v) e da letra suspensiva usada para abreviar os 

numerais ordinais, como em “3º Livro” (fol.199r), transcritos, igualmente, “etc.” e 

“3º”.  

 

c) No caso das abreviaturas do tipo nomina sacra, se procederá da seguinte maneira: 

as abreviaturas “Xpo” (ex: fol.1r), „x‟ (ex: fol.8r), “xpããs” (fol.32r), “xpouão” (ex: 

fol.27r), “xistouão” (ex: fol.115r), “Ihu” (ex: fol.04r), cujas letras não 

corresponderem à grafia da forma extensa, terão as letras substituídas pelos grafemas 
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da forma extensa e esses serão marcados em itálico: “Cristo”, “cristão”/“cristãa”, 

“cristããs”, “cristouão”, “cristouão” e “Jesus”, respectivamente.  

 

d) As abreviaturas por sinal especial serão desenvolvidas pondo-se as letras em 

itálico. Nas ocorrências de sinais abreviativos que se assemelham bastante à grafia 

de letras do alfabeto, a primeira letra ficará em fonte normal e o restante da palavra 

abreviada será posto em itálico. É o que ocorre nas palavras “scilicet”, “que”, 

“por”/”para”/“pro”, “anos”, em que o „s‟, o „q‟, o „p‟ e o „a‟ não serão postos em 

itálico. Já no caso dos sinais abreviativos usados no “ver” de “verdade” e de 

“verso”, as letras abreviadas serão todas postas em itálico: “verdade” e “verso”. O 

esperluete será transcrito como “e”, que é a forma na escrita do visitador, único que 

utiliza a forma “&”. 

 

5. A fronteira de palavras será transcrita conforme a ortografia atual. Apenas se manterá 

a grafia original nos seguintes casos: a) quando houver uma contração entre duas 

palavras, elas serão transcritas unidas, como está no original, sem apóstrofo. Ex: 

“dalmejda” (fol.29v); b) quando houver palavra em que se usa hífen na ortografia atual, 

a palavra será apenas transcrita unida ou separada, conforme se encontrar no original, 

sem hífen. Ex: “fojlhe” (fol.29v), “foj lhe mandado” (fol.43v), “mal auenturado” 

(fol.55v). 

 

6. A separação de sílabas na mudança de linhas será reproduzida como no original; os 

sinais utilizados para a separação silábica e também a ausência de sinais serão 

transcritos como no original. Exemplos: “Visi= | tação” (folha de índice-recto); “es. | 

creuj” (fol.3v); “despo- | is” (fol.4v); “mes | mo” (fol.5r) .  

 

7. A pontuação original será mantida, sendo feitas apenas pequenas modificações, em 

alguns casos, para os sinais tipográficos atuais.  

  

8. A paragrafação original será mantida e os demais espaços, como os alinhamentos à 

esquerda, ao centro ou à direita, presentes em cabeçalhos, títulos, fórmulas de 

encerramento, assinaturas e outros, serão transcritos conforme o original.  
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9. Os sinais diacríticos serão mantidos e também se respeitará a sua ausência; serão, por 

exemplo, transcritas as seguintes palavras conforme o original: “tãobẽ” (fol.8r); 

“clerigo” (fol.9r); “demãdára” (fol.10v); “Sabbado” (fol.11v). O til será transcrito 

sempre sobre a vogal nasal, inclusive nos casos em que há vogal dupla etimológica. Ex: 

„ujsitação‟ (fol. 3v), manhãa (fol.13v). Nos casos em que há vogal dupla não 

etimológica, já que não é possível determinar uma vogal nasal, o til será posto sobre as 

duas vogais. Ex: „denũcjããndo‟ (fol.212v). Alguns sinais dos originais serão 

substituídos por sinais ainda hoje existentes. Dessa forma, os traços ondulados sobre 

vogais serão transcritos como „~‟ e o ponto ornado sobre o „i‟ será transcrito como um 

ponto simples: „i‟.  

 

10.  Eventuais erros do scriptor (os prováveis lapsus calami) serão remetidos para nota 

de rodapé, onde se deixará registrada a lição por sua respectiva correção. Exemplo: 

“Nota 64: „mença‟ por „mendoça‟. (fol.23v). Por outro lado, não se farão notas de 

rodapé para as inúmeras variações gráfico-fônicas presentes no manuscritos, as quais se 

encontram brevemente descritas na Apresentação da edição. 

 

11. Supressões feitas pelo scriptor no original serão tachadas. Exemplos: “defũtos os 

quais cõ hũa sua era fama pubrjca” (fol.18v). No caso de repetição que o scriptor não 

tenha suprimido, esta será colocada entre colchetes duplos. Exemplo: “algũas pallauras 

cõtra o sanctissimo sacramento [[sacramento]]” (fol.239v). Se houver palavra(s) 

riscada(s) sob outras palavras, deverá haver menção ou, conforme sua legibilidade, 

transcrição em nota de rodapé. Exemplos, Nota 11: “Há uma letra suprimida sob o 

segundo „j‟ de „ujsjtação‟.” (fol.2r); Nota 53: “Foi escrita a palavra „tres‟ sob a palavra 

„quatro‟,” (fol.20r). 

  

12. Inserções do scriptor na entrelinha ou nas margens superior, laterais ou inferior são 

marcadas na edição entre os sinais <  >, na localização indicada. Exemplo: “pouco 

<mais>, ou menos” (fol.25r). A regra não se aplica aos lançamentos marginais contidos 

à direita do corpo texto (à esquerda do leitor), que foram deixados em uma coluna à 

esquerda daquela em que figura o corpo do texto, ficando a mancha gráfica como se 

descreve no item 13, a seguir. 
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13. A mancha gráfica do documento original será mantida. O livro da Inquisição aqui 

editado possui lançamentos marginais à esquerda do corpo do texto, onde são anotadas 

algumas observações do visitador; esses lançamentos serão mantidos na edição, no local 

em que aparecem, sendo para isso inserida uma coluna na edição, ao lado da coluna em 

que é editado o corpo do texto. A divisão das linhas e folhas do documento também 

serão mantidas como no original, na medida do possível. As linhas serão numeradas de 

cinco em cinco a partir da quinta, ficando a numeração à margem esquerda da mancha, 

à direita do leitor. Em alguns casos em que se fizer necessário, sobretudo quando os 

lançamentos marginais forem extensos, a quebra de linhas original nesses lançamentos 

será indicada pela barra vertical ( | ).  

 

14. A mudança de fólio será indicada com uma marcação entre colchetes, na parte 

superior, à direita da folha, indicando-se o fólio e o lado – recto (r) ou verso (v) –. Ex: 

[fol.1r], [fol.1v]. Nos fólios iniciais dos livros, não numerados, constarão marcações do 

seguinte tipo: [Folha de guarda volante-recto], [Folha de rosto-verso], [Fólio de índice-

recto]. 

 

15. Intervenções de terceiros no documento original serão transcritas no local em que 

aparecerem. Trata-se basicamente de três tipos de intervenções:  

 

a) Anotações feitas nas folhas em branco iniciais dos livros, como forma de catalogação 

dos mesmos, quando esses foram arquivados no ANTT, já no século XX. Estas irão 

aparecer entre colchetes angulados: <  > e serão remetidas a notas de rodapé para 

explicações adicionais. Os carimbos do ANTT, também do século XX, que se 

encontram em diversos fólios, ao longo do documento, serão indicados, no local em que 

aparecem, da seguinte forma: [carimbo].  

 

b) Assinaturas e sinais não alfabéticos dos denunciantes/confitentes, feitas ao final de 

cada depoimento, e ainda as assinaturas do visitador e de testemunhas presentes nos 

juramentos, nas apresentações, nos atos do Tribunal e outros, os quais são registrados 

no início dos livros da primeira visitação. Devido à importância que possuem as 

assinaturas nesta pesquisa, optou-se por transcrevê-las de maneira que fossem 

valorizadas: foram transcritas com uma fonte diferente daquela utilizada para a escrita 

do notário. A assinatura do notário, quando aparece, é transcrita, assim como todo o 
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texto central, escrito pelo notário, com a fonte Times New Roman, nº 11, na transcrição 

de todo o texto, e nº13, nas capitulares; a assinatura do visitador é transcrita com a fonte 

Berlin Sans FB nº 11; e a assinatura das testemunhas e dos confitentes é transcrita com a 

fonte Tempus Sans ITC nº 11; quando é feita pela testemunha, em lugar da assinatura, 

uma cruz, essa é assim transcrita: +; no caso de ser utilizado um outro sinal não 

alfabético, é feita a seguinte notação: [sinal].  

 

c) Partes do texto escritas pelo visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça 

– a saber: a parte superior das folhas, em que constam o local, o número da folha e o 

sinal público do visitador; a lista dos livros redigidos na primeira visitação do Santo 

Ofício ao Brasil, que se encontra na folha de índice; os títulos dos registros de 

juramentos, apresentações, atos do Tribunal e outros; o termo de encerramento do livro, 

que se encontra no fólio 354v; e os lançamentos marginais à esquerda do  corpo do 

texto – serão transcritas, no local em que aparecem, com a mesma fonte utilizada para 

transcrever a assinatura do visitador, a Berlin Sans FB nº 11, sendo que, nos 

lançamentos marginais, será utilizada um tamanho menor da fonte, o nº 8. Há ainda uma 

laçada no centro do fólio 01r, talvez também do punho do visitador, que é indicada, na 

transcrição, no local em que aparece, da seguinte forma: [laçada]. 

 

16. As intervenções no documento serão raríssimas, apenas em caso de extrema 

necessidade, desde que elucidativas e não deixarem margem à dúvida. Irão aparecer 

basicamente quando há dúvida sobre a decifração de alguma letra, parte de ou vocábulo 

inteiro, e ainda nas letras iniciais ou finais de linhas que não se encontravam legíveis na 

cópia digitalizada feita pelo ANTT, sobretudo pelo fato de a encadernação e a dobra dos 

fólios dos livros manuscritos prejudicar a visualização dessas letras. Quando ocorrerem, 

as intervenções virão entre colchetes. Exemplo: “pouco mais, ou menos, aprendendo a 

coser e laurar cõ as sua[s]” (fol.25v).  

 

 

17. Letra(s) ou palavra(s) não legíveis por deterioração ou rasura justificam intervenção 

do editor, com a indicação, entre colchetes, do que está deteriorado: [.] para letras, 

[ilegível] para vocábulos e [ilegível + 3 palavras], [ilegível + 2 linhas] para a extensão 

de trechos maiores. Exemplos: “c[.]astro” (fol.3v), “ujnte e [ilegível] annos” (fol.44v), 
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“[ilegível + 2 palavras] Gezuino” (fol.6v). A depender do caso, pode-se substituir a 

palavra [ilegível] pela causa da ilegibilidade, ex: “elle não tinha [rasurada]” (fol.20v).  

 

18. Letra(s) ou palavra(s) simplesmente não decifradas, sem deterioração do suporte, 

justificam intervenção do editor, com a indicação, entre colchetes, do que está 

indecifrado: [?] para letras, [inint.] para vocábulos e [inint. + n linhas] para a extensão 

de trechos maiores. Exemplos: “É assim pe[?]r.”; “se callasse [inint] lhe djsse” 

(fol.48v); [inint. + 2 palavras] Gezuino (fol.6v). 
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5.2 EDIÇÃO DO QUARTO LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES 

1ª e 2ª PARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       [Folha de guarda-recto] 

                                                 
1
 Trata-se de um escrito feito por outro punho em um recorte de papel colado no livro, provavelmente já no século XX, no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
2
 Estas informações estão em um outro recorte de papel, colado pouco abaixo do primeiro recorte. É também uma anotação atual, 

provavelmente do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 

      

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 <Livro das Visitações – Brasil.  

 4º das Denunciações>
1  

   

   

   

   

   

   

 
  

   

 <25  

 4º Livro das  

 DENÚNCIAS  

 da 1ª visita  

 ao Brasil  

 1593-1594>
2  

   

   



[Folha de guarda-verso] 

  



[Falsa folha de rosto-recto] 

 

   
 

  
   

 <2º das Visitações
 

 
 Brasil>

3  

   

                                                 
3
 Trata-se também de um escrito atual, dessa vez redigido no próprio fólio do manuscrito.  



[Falsa folha de rosto-verso] 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[Folha de índice-recto] 

 
   

   

   

 <mecha nº 5
  

                                                                       lombada 130>
4  

 
    

 Na Visitação do santo Officio do Brazil que  

 fez o visitador heitor furtado de mendoça, são 05 

 noue Liuros seguintes.  

   

 ¶+ O Primeiro Liuro das denunciaçõis, no qual tãbe  

            das folhas .234. por diãte estão as Informaçõis  

            do credito que se poderá dar ás testemunhas da visi= 10 

            tação da Baýa,   E das folhas .256. estão  

           determinaçõis que se tomárão na Mesa de  

           Alguu s Casos.  

 + O Segundo Liuro das denunciaçõis  

 + O terçeiro Liuro das denunçiaçõis no qual tabe 15 

           de folha .97. por diãte estão as Jnformaçõis  

           do Credito que se poderá dar ás testemunhas da  

           visitação de Pernãbuqo, Thamaraqa,  e  

           Parayba : – E das folhas .393. por diãte  

           estão as eleiçõis e jurametos dos Assessores 20 

           e offiçiais que o dito visitador fez – .  

 + Este quarto Liuro das denunciaçõis.  

   

 ¶+ O Primeiro Liuro das Confissõis. 
 

 + O Segundo Liuro das Cõfissõis 25 

 + O terceiro Liuro das Cõfissõis.   

   

 ¶+ O Primeiro Liuro das Ratificaçõis 
 

    + O Segundo Liuro das Ratificaçõis 29 

   

   

                                                              [carimbo]
5 32 

                                                 
4
 O escrito é também atual, feito por outro punho, a lápis, no próprio fólio do livro. 

5
 Há aqui o carimbo molhado do ANTT, em que se lê “Arquivo Nacional da Torre do Tombo”. 



[Folha de índice-verso] 

  

  

  

  



[fol.1r] 
   

                                                                                         Mendoça           i  

   

   

   

 QVARTO 05 

    LIVRO DAS DENVTIACÕES   

 da primeira visitacão do sãcto  

 OFFICIO DA INQVISICAM DO BRA=  

 zil, a qual fez o Leçençeado Heitor furtado de mendoça, por  

  speçial Commissam de Sua Alteza.  10 

   
 

[laçada] 
 

      

   

  15 

   

 EM PERNAMBVCO  

   

   

  20 

 ANNO  

 do nacimento de nosso senhor Jesu cristo de mil e quinhentos e nouenta e tres annos  

 aos vinte e hum dias do mes de septembro o senhor heitor furtado de Mendoça  

 visitador do santo officjo deste Bispado e prouincia do brasil aportou cõ seus  

 officiais nesta capitanja de pernãobuco (dejxando visitada a Capitania 25 

 da Bahia de todos os santos da qual partio pera esta aos dous dias do mesmo  

 septembro) e desembarcou no aReçife que he hũa legoa desta ujlla de olin  

                                                                                                                 da 28 



[fol.1v] 

 
 Brazil.   
   

   

   

 da donde logo mãodou por francisco de gouuea merinho do santo officjo a carta de sua 05 

 Magestade a Camara desta dicta villa e logo aos uinte e quatro dias do ditto  

 mes foj ordenado hum bergantim en que o ditto senhor visitador veo do dicto a  

 Reçife pello Rio açjma ate aportar no varadouro que he o porto desta ujlla  

 No qual o capitão gouernador locotente dom phelipe de Moura e o leçençeado diogo  

 do couto, ouujdor da vara ecclesiastica cõ mujtos clerigos, e ho ouujdor ge- 10 

 ral deste brasil guaspar de figueredo homẽ e todos os Juizes, vereadores  

 e officiais da camara, e ho Ouvidor da Capitania pedro homẽ de crasto e to  

 das as mais Justicas seculares, e ho sargento mor pero doliuejra cõ as cõpanhias  

 e bandejras de soldados e bem assi os princjpais da terra e grande cõcur-  

 so de gente e pouo ho estauão esperando. e Desembarcando do bar 15 

 gantim foj bem reçebjdo de todos, e trazido a esta ujlla, e nella foj apo  

 sentado nos mais convenjentes aposentos pera Residir o santo officjo  

 que nella ha. e por assim passar na uerdade fiz aquj eeste
6
 Auto per mão  

 dado do djtto senhor visitador E
7
 cõ elle o asignej nesta villa de olinda  

 Capitanja de Pernãobuco ao primeiro dia do mes de outubro de 20 

 mil e qujnhentos et nouenta e tres   Manoel francisco notarjo do santo officjo nes  

 ta ujsitação do brasil que ho escrevj.~  

   

       Heitor furtado de mendoça Manoel francisco  

  25 

   

   

   

   

  30 

   

   

   

   

                                                                                                                    Aos çin 35 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
6
 Há uma letra suprimida sob o primeiro „e‟ de „eeste‟. 

7
 Há uma letra ou sinal suprimido sob o „E‟. 



[fol.2r] 

 
 Pernãbuco                                                                    Mendoça                       2  

   

   

   

 Apresentacam ao Ouidor 05 

 Ecclesiastico da Commissam  

 de Sua Alteza  

   

   

 Aos cinquo dias do mes de outubro de mil e qujnhentos e noventa 10 

 e tres annos nesta villa de olinda Capitanja de Pernãobuco nas ca  

 sas do aposento do senhor visitador do santo officjo hector furtado de mendoça  

 estando cõ elle, senhor presente o senhor leçençeado Diogo do couto ouvidor da vara  

 ecclesiastica desta Capitanja de Pernãobuco e das Capitanjas de  

 tamaraca e parayba com poderes de proujsor e vigario geral, logo 15 

 pello dicto senhor visitador lhe foj mostrada a Proujsão de Sua~  

 Alteza em que lhe da cõmjssão pera que en seu nome visite pelo  

 santo officjo este Bispado e estado do Brasil. A qual prouisão e comissão  

 O Ditto senhor leçençeado leo toda e despois de lida a bejou, e pos na cabeça  

 E Respondeo que esta aparelhado, com Jntejra Vontade pera sempre dar 20 

 toda ajuda e fauor que neçessario for a elle senhor visitador e pera cõ  

 prir en tudo a ditta proujssão como nella se contem e asignou este  

 termo,   Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtação
8
 do brasil o escreuj  

 O Leçençeado Diego do Couto.  

  25 

   

   

   

   

  30 

   

   

   

   

  35 

                                                                                                                           Aos ojto  

                                                 
8
 Há uma letra suprimida sob o segundo „j‟ de „ujsjtação‟. 



[fol.2v] 

 
 Brazil  

   

   

 Apresentacam ao Capitam Gouernador  

 Locotente da Commissam de 05 

 Sua Alteza  

   

   

 Aos ojto dias do mes de outubro de mil e qujnhẽtos e nouenta e três  

 annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas 10 

 do aposento do senhor visitador do santo officjo heitor furtado de mendoça es  

 tando com elle senhor presente o senhor dom phelipe de Moura Capitão e gouer  

 nador locotente desta Capitanja de Pernãobuco logo pello dicto  

 senhor visitador lhe foj mostrada a prouisão de Sua Alteza em que lhe da cõ  

 missão pera que em seu nome visite pello santo officio este Bispado
9
 e estado 15 

 do Brasil A qual prouisão e comjssão o ditto senhor dom pfeliphe de  

 moura leo toda e despois de lida a bejou e pos na cabeça e Respõdeo  

 que esta aparelhado com Jntejra uontade pera sempre dar toda ajuda e fauor  

 Ao santo officjo e a elle
10

 senhor visitador e pera comprir em tudo a ditta prouj  

 ssão como nella se cõtem e asignou este termo Manoel francisco notarjo do 20 

 santo offjcjo nesta ujsitação do brasil o escreuj~  

   

                                                                         +  

 Dõ felype de moura  

  25 

   

   

   

   

  30 

   

   

   

   

  35 

   

   

                                                                                                              Aos noue 38 

                                                 
9
 Há uma letra suprimida sob o „B‟ de „Bispado‟. 

10
 Há letras suprimidas sob as letras „e‟, „a‟ e o primeiro „e‟ de „elle‟. 



[fol.3r] 

 
 Pernãbuco                                                                     Mendoça                    3  

   

   

 Apresentacam a Camara  

 da Commissam de Sua Alteza 05 

   

   

   

 Aos noue dias do mes de outubro de mil e qujnhentos e nouẽta  

 e tres annos nesta villa de olinda Capitanja de Pernãobuco 10 

 Nas casas do aposento do senhor visitador do santo officjo hector furtado de  

 mendoça estando com elle senhor, præsentes os senhores francisco de barros  

 Juiz mais velho, Antonio Dandrade Juĩz seu parçejro, duarte de Saa  

 vereador mais velho, Andre de albuquerque vereador, e Cristo  

 uão dalpoem tambem vereador, seus parçejros, diogo barrejros 15 

 procurador do comçelho, e lionardo de barros escriuão da  

 Camara, logo pello dito senhor visitador lhes foj mostrada a Prouissão  

 de Sua Alteza em que lhe da Commissão pera que em seu nome ujsite  

 pello santo officjo este Bispado e estado do brasil. A qual proujssão e.  

 Comjssão O djtto Juiz mais uelho leo toda em uox que todos ouujrão 20 

 e despois de llida todos a bejarão e poserão na cabeça e concordes  

 Responderão que estão aparelhados com uerdadejro anjmo pera  

 sempre dar toda ajuda e fauor ao santo officjo e a elle senhor visitador e pera  

 em tudo cõprir a dicta prouissão como se nellaS cõtem e asigna  

 rão todos este termo   Manoel francisco Notarjo do santo officjo nesta ujsitação 25 

 do Brasil o escreuj.~  

                

 Andre dalboquerquez Framcis[co] de barros    Dua[rte] de ssaa  

   

                 + 30 

 Leonardo de Ba[rr]os   Cristouão Dalpoym  

                                                                                                               

   Diogo Bareiros    [amtoni]o [dam]drade  

 
                                                                                                                  

 

  35 

   

   

                                                                                                                     Aos vin - 38 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.3v] 

 

 Brazil.  

   

   

 Apresentação ao Ouidor Ge=  

 ral, e ao Ouidor da Capitania 05 

 da Cõmissam de Sua Alteza  

   

   

 Aos vinte djas do mes de outubro de mil e qujnhẽtos e nouenta e tres  

 annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas 10 

 do aposento do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoca  

 estando com elle senhor presentes, o senhor leçençeado gaspar de figueredo homẽ  

 do desembargo de Sua m<a>gestade e seu ouvjdor
11

 geral cõ alçada ẽ  

 todo este estado do brasil, e o senhor leçençeado pedro homẽ de c[.]astro ouvidor  

 desta capitanja de pernãobuco, logo pello djtto senhor visitador lhes foj 15 

 mostrada a prouisão de sua Alteza em que lhe da cõmjssão pera que ẽ seu  

 nome visite pello santo officjo este Bispado e estado do brasil a qual  

 proujsão e cõmjssão elles senhores leçençeados lerão toda e des  

 pois de lida a bejiarão e puserão na cabeça e responderão que  

 estão aparelhados cõ toda a uontade pera sempre dar toda a 20 

 Juda e fauor ao sancto officjo e a elle senhor ujsitador e pera cõprir  

 en tudo a ditta proujssão como nella se cõtem e asignarão este  

 termo, Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação do brasil o es.  

 creuj~             

                                                  +    25 

    Gaspar de figueredo home ÷  Pedro home de Castro  

   

   

   

  30 

   

   

   

   

  35 

                                                                                                                    Anno  

                                                 
11

 Há uma letra suprimida sob a letra „v‟. 



[fol.4r] 

 
 Pernãbuco         Mendoça     4  

   

   

   

 PRIMEIRO ACTO 05 

 da Santa Inquisiçam que se Ce=  

 lebrou em Pernambuco na  

 Matrix de Olinda a .24. de  

 Outubro de .I593~  

  10 

   

   

   

 Anno do nacimento de nosso senhor Jesus cristo de mil e qujnhẽtos  

 e nouenta e tres annos na uigessima dominga post pentecos- 15 

 them Quarta dominga do mes de outubro aos ujnte e quatro  

 dias delle nesta uilla de Olinda Capitania de pernãobuco  

 se fez hũa solennissima procissão da Igreja da misiricordia  

 ate a Igreja Matriz do saluador pello Reuerendo leçençeado Diogo  

 do couto Vigario da dicta Matriz, e ouujdor da uara ecclesiastica 20 

 Nesta dicta capitanja com os da gouernança e da Justiça, e com  

 os uigarios Capellaes, Clerigos, e Comfrarias, a grande Numero de  

 gente, e pouo, que cõcorrerão, de toda esta dicta Capitanja por  

 quanto no domingo passado todos os djttos vigarios e Capellais ti  

 nhão publicados em suas estaçõis mandados do senhor hector
12 25 

 furtado de mendoça visitador do santo officjo deste Bispado e pro  

 vincia do brasil em que declaraua que no djtto dia se auja de sçele  

 brar a dicta proçissão e ho Acto da publicação da santa Inqujsicam  

 na dicta Matriz e auja de auer nella o sermão da fe e manda  

 ua que no djtto domjngo não ouuese pregação em outra parte algũa. 30 

 Na qual procissão e soblennidade leuarão debajxo de hum  

 palleo ao djtto senhor visitador. e Na dicta Matriz (Onde tambem  

 se acharão mujtos Relligiossos dos mostejros de nossa senhora do  

          Carmo 34 

                                                 
12

 Há um „j‟ suprimido sob a letra „c‟. 



[fol.4v] 

 
 Brazil  

   

   

 Carmo, e de Sam bento, e de Sam francisco, e da companhia de Jesus) despo-  

 is de se dizer missa soblenne pregou o Reuerendo padre frej Damjam cor 05 

 dejro prouincjal da ordem de nossa Senhora do carmo e despois da  

 pregação, se publicarão do pulpeto em Alta e Jntelligiuel uoz ho  

 edicto da fee e monjtorio geral e o edicto da graça, e ho Aluara de Sua  

 Magestade do perdão, das fazendas, e ho moto proprio do santo Padre  Pio  qujto  

 de Gloriossa memoria em fauor da santa Jnqujsiçam contra os que ofendẽ 10 

 a Seus menistros.       Acabado isto estando o ditto senhor visitador a  

 sentado em hũa cadejra na Capella major tendo djante de ssi arma-  

 do hum altar cõ hũa cruz Aruorada no meo e com dous liuros mjssaes  

 abertos sobre os quais estauão dejtadas duas cruzes, fizerão per  

 ante elle o Juramento da fee comforme o Regimento o capitão, e gouernador loco 15 

 tente, ouujdor geral, Camara, mais Justicas e officjaĩs postos  

 de Joelhos cõ as mãos sobre os djttos liuros e Cruzes, e o pouo e maĩs  

 gente de Joelhos cõ os olhos na cruz e nos djttos mjssais pella ordem dos  

 asentos segujntes ẽ que asignarão ao que tudo eu notarjo fuj presente e  

 dou mjnha fee passar assim na uerdade, e pera constar fiz este Auto 20 

 per mandado do djtto senhor visitador cõ o qual asignej aquj de  

 meu signal raso e cõ o merinho do santo officjo e porteiro da casa testemunhas presẽtes  

 Manoel francisco, notarjo do santo officjo nesta ujsitação do brasil que ho escreuj.~  

   

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco 25 

                                                                                                               +  

 
                                    

 

 [Francis]co de gouuea [dalltero]   gaspar de causto  

   

                                                                                           + 30 

         francisco ferrejra  

    

   

   

 Juramento do Capitam 35 

 e Gouernador locotente  

   

   

 Aos Vinte e quatro dias do mes de outubro de mil  

               e quj 40 



[fol.5r] 

 
 Pernãbuco        Mendoça  5  

   

   

 e qujnhẽtos e nouenta e tres annos quarta dominga do mes  

 mo mes na Igreja Matriz do Saluador desta ujlla de olinda capi 05 

 tanja de pernãobuco no Acto da pubricacão da santa Inqujsição  

 se achou presente o senhor dom feliphe de moura Capitão e gouernador loco  

 tente desta Capitanja o qual posto de Joelhos cõ as mãos sobre  

 os liuros missais e cruzes que estauão em hum altar no mejo da  

 Capella major fez perante o senhor visitador do santo officjo hector furtado 10 

 de mendoça o Juramento da fee na forma declarada no Re  

 gimento que eu notarjo hia lendo e o dicto senhor capitão e gouernador locotente hia  

 dizendo em Intelljgiuel uoz pello que fiz este termo que elle asignou  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação do Brasil o escreuj.~  

  15 

    +  

 Dõ Felype de moura  

   

                                                       [carimbo]    

  20 

 Juramento do Ouidor  

 Geral ~  

   

 No dicto Acto fez pella sobredicta manejra o djtto Juramento  

 na dicta forma o senhor leçençeado guaspar de figueredo homẽ ouujdor geral des 25 

 te estado do brasil e asignou aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta    

 visitação do Brasil o escreuj.~           

                                                                                         +  

       Gaspar de figuerredo home  ÷  

  30 

   

   

 Jurameto da Camara  

   

 No dicto Acto fizerão pella sobredicta manejra o djtto Juramento 35 

            na  

   



[fol.5v] 

 
 Brazil  

   

   

 na ditta forma os senhores franscisco de barros Juiz mais velho Antonio dandrade  

 Juiz seu parçejro, duarte de saa vereador mais velho, Andre dal 05 

 buquerque e Christouão dalpohem vereadores seus parcejros, djogo  

 barrejros procurador do conçelho, e leonardo de barros escrjuão  

 da camara e asignarão aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsi  

 tação do brasil o escreuj.~  

           10 

     Andre dalboquerquez        Framcis[co] de barros    Dua[rte] de ssaa  

         +   

 Cristouão Dalpoym  Leonardo de Barros   

                                                                                        

            Diogo bareiros  [antoni]o [dam]drade 15 

                                               

   

   

   

 Juramento do Ouidor da 20 

 Capitania  

   

 No dicto Acto fez pella sobredjtta manejra o djtto Juramento na djtta  

 forma o senhor leçençeado pedro homẽ de crasto ouujdor desta Capitanja de  

 Pernãobuco e asignou aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta visi 25 

 tação do brasil o escreuj ~  

   

             +  

     pedro home de Castro  

  30 

   

   

 Juramento do Alcaide  

 Moor  

  35 

 No dicto acto fez pella sobredicta manejra o djtto Juramento na djtta  

 forma o senhor Matheus de frejtas dazeuedo Alcajde mor desta Capita  

 nja de pernãobuco e asignou aquj Manoel no
13

 francisco notarjo do santo officjo o escreuj~  

            

 Matheus de freitas azevedo  40 

            no  

                                                 
13

 „Manoel no francisco notario‟ por „Manoel francisco notario‟. 



[fol.6r] 

 
 Pernãbuco               Mendoça                       6  

   

   

 Juramento dos Almotaçeis.  

  05 

 No dicto Acto fizerão pella sobredjtta manejra o djtto Juramẽto  

 na djcta forma os senhores feliphe de agujar, e Gaspar fragosso almo  

 taçeis, e asignarão aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsita  

 ção o escreuj.~  

                 10 

     gaspar fragoso    Filipe daguiar lobo   

                    

   

 Juramento dos Meirinhos  

 e Alcaides. 15 

   

 No dicto Acto pella sobredicta manejra fizerão o djtto Juramento,  

 na djcta forma Manoel ferrejra Merinho do ecclesiastico, Jasques pirez  

 landim, merinho da correjção, Gabriel damin, merjnho desta Capi  

 tanja de pernãobuco, francisco gonçallvez alcajde desta ujlla de olinda, Mar= 20 

 tim gonçallvez tejxera merjnho do mar, domjngos Coelho Merjnho do cãpo,  

 e lourenço de figueroa merinho dos defuntos, e asignarão aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação do brasil o escreuj~  

 
                

 

 [Domingos Coelho]       Louremso de fjgueiroa        manoell ferreira 25 

   

      +           +            +   

 Martim gonçalvez [Teixera]   Gabriel dami[n] Jaques pirez lãdin  

                   [de madurejra]   

                                                                                                     francisco gonçalvez  

  30 

   

 Juramento da mais Gente  

 e Pouo  

   

 E logo despois de todas as sobredjttas pessoas terem fejto o djtto 35 

                                                                                       Jura  

   



[fol.6v] 

 
 Brazil   
   

 Juramento eu notarjo cheguej ão Cruzejro e em alta e Jntelljgiuel uox  

 lej pera a majs gente e pouo a forma do djtto Juramento como se cõ  

 tem no Regimento estando todos de Joelhos cõ os olhos na Cruz 05 

 e nos mjssais que estauão aleuantados e acabando de lha leer  

 perguntej se o Jurauão e pormetiam assi ao que responderão  

 que assim o Jurauão e prometiam em fee e çerteza do qual fiz aquj  

 este asento e o asignej de Meu signal Raso no qual tambem asignarã  

 como testemunhas
14

 os vereadores e procurador do cõçelho que forão no anno passa 10 

 do Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação do brasil o escrevj~  

   

          Manoel francisco  

                 [+]  

 [Antonio] piñeiro  Jeronimo Fernãndez e pinho 15 

   

   [inint.] [bezerra]    [Gonçallo da fonseca]  

       

    [Geronimo] paaez  

  20 

 Fixaçam dos Edic=  

 tos, e Aluara  

   

   

 Anno do nacjmento de nosso senhor Jesu cristo de mil e qujnhẽtos e nouẽta 25 

 e tres na quarta domjnga do mes de Outubro aos ujnte e quatro  

 dias delle, nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco despoĩs  

 de ser acabada toda o solenidade
15

 do ditto Acto da fee eu Notarjo per  

 mãodado do senhor  visitador fiz fixar nas portas princjpais da Jgreja  

 Matriz do saluador ho edicto da fee e monjtorio geral ẽ que o senhor visita 30 

 dor Manda cõ pena de excomunhão major Jpso facto Jncurrẽda  

 cuja absolujção pera si reserua e de se proçeder como cõtra pes  

 soas sospejtas na fee que todos denuncjem e manifestem perãte  

 elle em termo de trjnta djas primejros segujntes tudo o que soube-  

 rẽ de uista e de ouujda que qualquer pessoa tenha fejto, djtto, e 35 

         come  

                                                 
14

 Há algumas letras suprimidas sob as palavras „como testemunhas‟. 
15

 „o solenidade‟ por „a solenidade‟. 



[fol.7r] 

 
 Pernãbuco     Mendoça             7  

   

   

   

 cometido cõtra nossa santa fee catholica, e cõtra o que tem cree, e Jnsina 05 

 a santa Madre Jgreja de Roma como larga, e espicjficadamẽte se  

 cõtem no dicto edicto e Monjtorio,.   E Outrossi fiz fixar o edicto  

 da graça que o senhor visitador cõçede aos que dentro em trinta djas  

 primeiros segujntes fizerem perante elle Jntejra e uerdadeira Cõfissão  

 de Suas culpas como largamente se declara no dicto edjcto da graça. 10 

 E Outrossi fiz fixar hum traslado Autentico do Aluara de Sua  

 Magestade per que conçede que os que se accussarẽ perante elle senhor visitador  

 No tempo da graça não percam Suas fazendas.       E porquanto  

 esta Capitanja de pernãobuco he mujto grande e de mujta gẽte  

 moradora per mujtas freguesias e lugares muj Remotos e 15 

 distantes   Declarou o senhor visitador nos dictos edictos da fee  

 e da graça que o
16

 dicto termo, e tempo dos trinta dias sobredjttos  

 dá ora e conçede somẽte a esta ujlla de olinda, e as freguessias  

 da Jgreja Matriz do Saluador, e de Sam pedro Martir, e do corpo  

 sancto no aReçife hũa legoa desta ujlla, e de nossa senhora do Rossajro 20 

 da uarzea de capibaribe tres legoas desta villa (que São as freguesias  

 mais uezinhas della) pera os seus fregueses, moradores, vezinhos,  

 stantes, e por qualquer uja residentes, virem dentro nelles per  

 ante elle senhor a esta ujlla denuncjar o que souberem, e cõfessar suas  

 culpas pera alcançar a graca como nos djttos edictos se cõtẽ.~ 25 

 Os quais edictos e traslado de Aluara forão fixados perante mj     

 nas dittas portas princjpais da Matriz por francisco ferreira, e Martim do  

 liuejra, homẽns da casa, Sendo Mais testemunhas presentes francisco de gouuea  

 merjnho do santo officjo e guaspar de crasto. ~   E pera mais abas  

 tança mandou o senhor visitador que tambem a cada hum dos vigarios das 30 

 dittas Jgrejas de Sam Pedro, Corpo santo e nossa senhora da uarzea, se  

 desse na ditta forma outro edicto da fee e monitorio geral  

 e outro edicto da graça, e outro traslado Autentico do Aluara  

 do perdão das fazendas pera no primeiro dja sancto ou domingo  

 seguinte os publiquarem tambem em suas estaçõis e publi 35 

                cados  

                                                 
16

 Há uma letra suprimida sob o „o‟.  



[fol.7v] 

 
 Brazil.  

   

   

   

 cados os fixarem nas portas princjpais das djttas suas Jgrejas e 05 

 nellas estarem fixados ate o ffim do djtto termo,   E defejto logo  

 lhes forão dados e os leuarão pera isso.       E dou mjnha fee pas  

 sar assim tudo na uerdade e pera constar fiz per mandado do  

 senhor visitador este Auto e com elle ho asignej do meu signal raso  

 no qual tambem asignarão os sobredictos Manoel francisco notario do 10 

 santo officjo nesta ujsitação do brasil o escreuj~  

      

    Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  

   

 
                                         

15 

    [francis]co de gouuea da[lltero]  gaspar de crasto   

   

       [inint.]  

                                        +  

      francisco ferreira 20 

   

   

   

   

  25 

   

   

 SEGVEMSE OS TRINTA  

 dias conçedidos á Villa de  

 Olinda e ás freguesias do 30 

 Saluador, de Sã Pedro martir, do Corpo Sancto,  

 e de Nossa Senhora da Varzea aos .24. de Octubro  

 de 1593 ~  

   

  35 

                                                                                                                        Aos vin  



[fol.8r] 

 
 Pernãbuco    Mendoça  8  

   

   

   

  05 

              Testemunha 
[Jo]rje fernãdez Clerigo cristão 
uelho 

Aos ujnte e cjnquo djas do mes de outubro, de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e  

tres annos nesta ujlla . de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

 casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça  

na sua Ratificação  
fez hũa declaração - 

perante elle pareçeo sen ser chamado Jorge fernãdez, e por querer denun  

cjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos 10 

 sua mão derejta sob cargo do qual  prometeo djzer uerdade e djsse ser  

 cristão uelljo clerjgo de mjssa natural de Torres nouas filho de Joam  

 fernãdez e de sua molher Caterjna fernãdez lauradores defuntos de ydade de  

 cjnquoẽta e sete annos pouco maĩs, ou menos morador no cabo no engenho  

 velho de Joam paĩz da freguesia da Matriz desta villa.   E denuncjãdo 15 

tempo dixe que auera ora qujnze annos pouco mais ou menos, estando elle  

 na villa da ujdjguejra ẽ portugal, ouujo djzer publicamente em publica  

 fama geralmente a mujtos assi onrados como do pouo da djtta villa  

francisco mendez leão cristão  
nouo  

que hũ francisco mendez leam cristão nouo, o qual elle testemunha Ja dantes tinha conhe  

cjdo na mesma villa, era desaparecjdo e fugido della pella santa Jnqujsiçam 20 

 e que no djtto tempo pouco mais ou menos, ouue hũa prjssão de Judeus ẽ beja  

 quatro legoas da ujdiguejra e que cõ medo de tãobẽ ser presso pella santa Jnqujsi  

 çam fogira o djtto francisco mendez, e tambem deziam que Juntamẽte fugira cõ  

 elle outro seu cunhado que erão casados cõ duas Jrmãas o qual cunhado  

 elle testemunha não conheçe nẽ sabe o nome, mas no djtto tempo seria de ydade de 25 

 vinte e cjnquo annos pouco mais, ou menos barbirujuo, e ora djzẽ estar na  

 bahia, e quãto he ao djtto francisco mendez leam  aquj esta ora morador nesta villa  

 e do costume djxe nada e fojlhe mandado ter segredo e assim o pro  

 meteo pello Juramẽto que reçebeo
17

, e asignou cõ o senhor ujsitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj.~. 30 

 
                     

    Heitor furtado de mendoça  Jor[g]e fernãdez   

   

   

  35 

                                                                                                                    Aos vin  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
17

 Há uma letra suprimida, provavelmente um „b‟,  sob o segundo „e‟ de „reçebeo‟. 



[fol.8v] 

 
 Brazil   
   

   

   

  05 

 Aos ujnte e cinquo djas do mes de outubro de mjl e qujnhẽtos e nouen[t]a   

            Testemunha 
Simão Vaz cristão uelho 
Este Simão Vaz tomase do 
vinho e não he de credito 

e tres annos nesta villa de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

da morada do senhor visitador do santo officjo hector furtado de mendoça perãte  

elle pareçeo sen ser chamado simão <vaz> e por querer denuncjar cousas tocãtes  

ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos sua mão derejta sob 10 

 cargo do qual prometeo dizer uerdade, e djsse ser cristão uelho natural  

 de portallegre filho de pedreanes, e de Sua molher breatiz uaz lauradores  

 defuntos, de ydade de quarẽta annos casado, cõ victoria de gaula tão  

 bẽ crĩstãa velha morador no cabo, laurador.       E denuncjando djxe que auera qu[a]  

tempo torze annos pouco mais, ou menos, que Jndo elle denuncjãte cõ hũ mancebo 15 

referência cujo nome lhe não lembra, nẽ lugar onde ora esteja sobrinho de hũ cle  

 rigo chamado Joam gonçalvez brauo que foj ujgario de tamaraca, pellas Roças a  

diogo de paiua cristão nouo buscar farjnha pera comerẽ forão ambos ter a hũa Roça de djogo de pa[j]  

 ua Cristão nouo que então era solteiro ẽ Tujucupapo da capitanja de tam[a]  

 raca, he não estando elle ẽ casa que era hũa casa terrea grãde cõ a port[a] 20 

 aberta entrarão ambos na djtta casa pareçendolhes que acharjão ao  

 djtto djogo de pajua, e entrando não acharão njnguẽ senão hũas negra[s]  

 boçais do gentio deste brasil que estauão en hũa cozinha,   e na djtta casa  

 acharão, entrando pera a banda de detras da porta armado hũ altar  

 bẽ cõçertado cõ seu frontal, e toalhas, pregadas cõ alfenetes, como altar 25 

 de djzer mjssa no qual estauão dous castiçaĩs de latão cõ suas vellas  

 e no meo estaua ẽ lugar de Jmagẽ hũa figura fejta de çera preta a  

Culpa. qual figura era de homẽ num, e na çabeça na testa tinha dous corn[os]  

 fejtos da mesma çera e em hũa mão tinha fejto da mesma çera c[o]  

 mo vella, ou vara, não se affirma qual disto representaua o que 30 

 tinha na mão se vella se vara da mesma çera mas elle testemunha então  

 tomo<u>ho en sentido de vella mas não da ora fee se lhe ujo paujo,   a qua[l]  

 figura do djtto homẽ era de cõprimẽto de hum palmo e estaua em pe [e os]  

 cornos que tinha na testa erão saydos pera fora cõprimẽto de hũ meyo  

 dedo, e a vella, ou uara que tinha na mão era de cõprimẽto de mejo pal 35 

                                     mo  

   

   

   

                

   

   

   

   

   



[fol.9r] 

 
 Pernambuco Mendoça       9  

   

   

 mo pouco mais ou menos tudo fejto de çera preta e no djtto altar  

 não estaua outro nenhũ retabollo nẽ Jmagẽ nẽ cruz e logo elle 05 

 testemunha cõ ho djtto seu cõpanhero sospejtarão mal daqujllo, e se djxerão  

 hũ ao outro que se saissem pera fora não ujesse ho djtto djogo de pajua Cris  

 tão nouo e lhes fizesse mal pello que sayrão, e por não djzer mais sẽ  

 do mais perguntado djxe que o djtto djogo de pajua naquelle tempo não  

 tinha ẽ casa gente branca que elle sajba, e naquella roça onde a djtta casa 10 

 estaua não auja outro pouoado, e Ja agora he casado cõ hũa molher tida  

 por cristãa velha Jrmãa de thome da rosa clerigo da matriz desta villa  

 ao qual clerigo elle denuncjãte hũ dja desta semana passada djxe e  

 cõtou aste casso que vira do djtto seu cunhado pera que lhe djxesse que se ujesse  

 accussar porquãto elle denuncjãte o auja de vir denuncjar a esta 15 

 mesa e despoĩs de assim lho ter djtto outro dja tornou elle denũcjãte  

 a fallar cõ ho djtto clerigo e lhe perguntou se djxera isto a seu cunhado  

 e se o negaua, et elle lhe respondeo, esta pallaura, agora, dando a enten  

 der que lho não negara, o qual djogo de pajua vio elle hũ dja desta semana  

 en casa do djtto clerigo seu cunhado mãs não sabe onde he ora morador 20 

 e quãdo elle denuncjante cõ ho djtto seu cõpanhero virão o djtto Altar  

 cõ a djtta figura, logo se escandallizarão e lhes pareçeo cousa de  

 Judeu, e do costume djxe nada e foj lhe mãodado ter segredo e as  

 sim o prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou aquj cõ o senhor visitador  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o escreuj~ 25 

                                                                                                  +  

   Heitor furtado de mendoça   Simão uaz  

    

   

  30 

   

     Testemunha 
fernã godinho da 
franqa cristão uelho 

Aos ujnte e cinquo djas do mes de octubro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e tres annos nesta ujla de Olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor visitador do santo offjcjo hector furtado  

          de men 35 

   

   

   

   

   

   



[fol.9v] 

 
 Brazil  

   

   

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado fernão godjnho  

 da franca e por querer denuncjar cousas tocantes ao sancto off[jcio] 05 

 Recebeo Juramento dos santos euangelhos sob cargo do qual prometeo djzer  

 en tudo uerdade   e Disse ser cristão uelho natural da taujra  

 do Alguarue filho de duarte godjnho da franca, e de Sua molher lu-  

 Crecja loba, de ydade de quarẽta e seis annos pouco mais, ou menos  

 veuuo casado que foj cõ dona hieronjma de andrade cristãa velha 10 

 ora estante nesta ujlla que esta pera hir pera Angolla onde Ja residjo mujtos  

 annos sendo prouedor mor da fazenda de Sua magestade.   E Denuncjãdo  

tempo dixe que auera ora ojto annos pouco mais ou menos, que na villa de Sam Pau[lo]  

 da loanda ẽ amgolla ouujo elle djzer ẽ fama pubrjca geralmẽte djtt[o]  

 por todos assi os honrados como do pouo da djtta villa que garcja mẽdez 15 

garçia medez doliuejra cristão  
nouo defũcto.  

de oliuejra cristão nouo mercador na mesma villa mãodara a  

hũa sua negra ladjna que fosse a Jgreja comungar e que lhe trouxesse para  

culpa. casa o santo sacramento que lhe desem e que por este casso fora pressa a djtta e leuad[a]  

 presa a san thome da qual não sabe que se fez/   Denuncjou maĩs que no di[to]  

 tempo e pouco mais ou menos ouujo tambẽ djzer ẽ fama pub
18

 djgo que o[u] 20 

referência vio dizer a Aluaro lobo pirejra stante, na djtta Angola que djogo castanho Cr[is]   

diogo Castanho cristão nouo  
defucto.  

tão nouo mercador solteiro quãdo tinha ajuntamento carnal cõ hũa sua negra  

metia debajxo della hũ crucjfixo e por não dizer mais foj pergũta  

culpa. do se conheçe elle aos djttos denuncjados et ẽ que cõta os tem,   Respon  

 deo que ha ambos conheçeo na djtta amgolla e sam ja defuntos que falle 25 

 çerão depois que elle denuncjante ouvio o sobredjtto delles, e elle de  

 nuncjante teue sempre Roim comçepto delles e os uja estar ẽ ajũta  

 mento de outros cristãos nouos do que tambẽ se presumja mal na ditta  

 terra,   e do costume nada e fojlhe mãodado ter segredo, e asim  

 o prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador a 30 

 [[a]]quj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

                                                Aos   

   Heitor furtado de mendoça  fernando godinho da frãqa 33 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
18

 O redator inicia dizendo “em fama pub” (em fama pública) e em seguida se corrige: “djgo que ouvio dizer a Aluaro lobo 

pirejra”. 



[fol.10r] 

 
 Pernãbuco            Mendoça       I0  

    

   

   

 Aos ujnte e cjnquo djas do mes de outubro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ 05 

           Testemunha ta e tres annos em esta villa de olinda Capitanja de pernão  

João pinto cristão uelho buco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hector fur  

 tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Joam pinto  

 e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo
19

 Jura  

 mẽto dos sanctos euangelhos ẽ que pos sua mão derejta sob cargo do 10 

 qual prometeo dizer uerdade e djsse ser cristão uelho natural  

 do couto de correlhãa da Jurisdição de braçelos filho de thome  

 lourẽco, e de caterjna pinta sua molher que ueujam por sua fazẽda  

 de ydade de quarẽta annos pouco mais ou menos casado cõ marja  

 lopez tambem cristãa uelha morador no djtto couto estante nesta ujlla 15 

 na Rua da sarralhejra freguesia de sam pedro Martir.   E De  

tempo nũcjado
20

 djxe que auera dezaseis annos que estando elle sendo rendejro  

 de hũns djzemos na freguesia de betorjnho dos piãis termo de braçellos  

 ouujo dizer em fama pubrjca djtto geralmẽte por todos os da djtta fre  

 guesia assi gente princjpal como do pouo que na djtta freguesia fora a 20 

 chado pedralua<r>ez cristão uelho natural da mesma freguesia filho de  

 Martim aluarez das fontes cõ hũa moça onde chamão a mata da qual  

 não sabe o nome, e sendo tomado cõ ella pellos seus parentes della e pre-  

 so, foj cõ ella reçebjdo na Igreja por pallauras de presente como mãoda  

 a sancta madre Jgreja, e isto mesmo djxerão tãobẽ a elle por uerda 25 

 dejro hũ Jrmão e parentes do mesmo pedraluarez e que ora auera tres an  

pedro aluarez cristão uelho nos pouco mais ou menos que ho djtto pedraluarez esta casado segũda  

 vez nesta Capitanja de pernãobuco cõ hũa enteada de francisco fernãdez de  

 haja ma, e vendo elle denuncjante auera ora dous annos e meo assim  

 estar casado nesta Capitanja ao djtto pedraluarez lhe perguntou que 30 

culpa como estaua elle qua casado tendo sua molher ujua no Rejno, et elle  

 lhe respondeo que quãdo elle casara cõ a djtta sua molher no Rejno, elle  

 era menor e lo leuarão a reçeber presso en ferros e que nunca tiuera  

                  copula 34 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
19

 Há um „r‟ redondo suprimido sob o „r‟ reto.  
20

 „denũcjado‟ por „denũcjando‟. 



[fol.10v] 

 
 Brazil  

 
Perguntado o referido francisco 
vaz rebousa Jurou que co | nheçe 
a este Réu pedro aluarez seu  
natural. E que | quãdo elle se sayo 
da terra ficaua La | o Réu sendo 
minino e casa de seu pay del | Le 
Réu que jnda lhe parece21 que era 
Viuo, | E que não sabe que elle  
casasse nuqua | La, senã aqui e 
Jgarasu cõ a mo | lher que ora 
tem. E asinou aqui em O | lynda . 
3 . Junho . 95 –   
                       + 
    Francisco [Vaz Rebosa] 

  

  

copula cõ ella e que por isso ho Arcobispo de braga lhe djxera que não ficaua  

casado e mais que tambem despois que elle se recebera presso cõ ella e [ho] 05 

soltarão e se ujera pera este brasill, ella la fizera mal de ssi [e parjra]  

e que tãobẽ lhe deziam ser ella morta e que por isso se cassara nesta Capitanj[a]  

e despois djsto elle denuncjante foj ao Rejno ha sua terra de correl[hã]  

que Jnda não são duas legoas, ou isso serão della ha djtta freguesia de b[eto]  

rjnho dos pianis, e lhe djxerão mujtas pessoas que no djtto betorjnho e[s] 10 

taua ujua a djtta sua molher e della partio elle pera esta capitanj[a]  

no mes de abril passado deste presente anno e quãdo della parti[u]  
 

Perguntado o referido Bastiã Vaz  
Jurou que auera . 23 . | ãnos que 
veo de sua terra que he juto de 
viana, | E que auera .16. que o 
Reo22 veeo de La, aõ | de elle o 
deixára Moço de algus dez para 

doze | anos segundo sua lebrãça, e 
que nã sabe mais que | cõtarlhe 
elle qa que sendo elle lá preso 
<cõstrãgido> se casara  | cõ hua 
moça que o demãdára e que o 
Arcebispo o | absoluera da causa 
por elle ser menor. | E do Costume 
dixe que hu tyo delle testemunha 
he | casado cõ a mãy deste pedro 
aluarez despois | que Ella 
Jnuiuuou do paj delle. e prome | 
teo segredo – E asinou aqui e 
olinda | a 10. de junho de 95-          
        [sebastião Vaz] [inint] 23 

como djtto tem lhe djziam todos que ficaua viua a ditta sua molher  

e ora elle denuncjante vee o djtto pedraluarez estar casado cõ molh[er]  

e filhos onde chamão haja ma no termo degarasu nesta Capitanj[a] 15 

et ho ujo oje nesta villa, e usa de offjcjo de carpinteiro, e pergũtado  

pello senhor visitador se sabe nesta terra algũas pessoas que sajbão [tã]  

bẽ deste casso djxe que Marçal vaz, laurador de canas morador nesta capit[a]  

nja em Jaboatam e seus Jrmãos bastiam vaz, et francisco uaz moradores e[m] [I]  

garasu deuem saber tambem deste casso e se criaram todos erão v[e] 20 

zinhos e ha maj do djtto pedraluarez depois de veuva de seu paj cas[ou]  

cõ hũ tio dos djttos referidos Jrmão de seu paj delles, e lhe pareçe que a[l]  

gũns dos referjdos vierão cõ ho djtto pedraluarez pera este brasi[l]  

Denuncjou mais que vindo ora auera cjnquo meses pouco mais, ou m[e]  

nos pello mar ujnha na mesma Nao hũ francisco rodriguiz alfajate Cristão nouo 25 

solteiro ora morador nesta villa na Rua da sarralhejra freguesia de sam pedr[o]  

martir e vindosse a fallar em hum dja a tarde açerca de Sam pedr[o]  

que negou a cristo o djtto francisco rodriguiz djxe que Sam pedro negara a cristo mais de tre[s]  

referências vezes, e elle denuncjante lho cõtradjxe, dizendo que tres uezes somente nega[ra]  

tempo sam pedro a cristo, e o djtto francisco rodriguiz respondeo que elle leera aqujllo m[as] 30 

francisco rodriguiz alfajate 
cristão novo 

que seria ho que elle denuncjãte dezia, et a elle denuncjãte lhe p[are]  

çeo mal o que o djtto francisco rodriguiz lhe djxe por ser cõtra ho evangelho e pe[r]  

culpa  guntado mais pello senhor visitador se estava alguẽ mais presẽte  

 e se estaua o djtto francisco rodriguiz em seu sisso e sem perturbação respon  

referido Est[á] Em Viana. deo que lhe pareçe que estaua presente Antonio fernãdez marjnhejro da m[es] 35 

             ma Nao santo bento que veo de viana et esta no arecjfee e que lhe pa  

      reçe que ho djtto francisco rodriguiz estaua ẽ seu siso, mas que he homẽ fallador  

 Denũcjo[u]   

   

  40 

    

                                                 
21

 Há uma letra suprimida sob o segundo „e‟ de „parece‟. 
22

 Há uma palavra suprimida sob a palavra „Reo‟. 
23

 A nota sobre depoimento de Bastiã Vaz começa na margem da linha 10, mais acima de onde pôde ser reproduzida nesta 

transcrição, assim como as notas que se seguem a essa: a palavra „referências‟ encontra-se na margem da linha 18, a palavra 

„tempo‟, na margem da linha 24, o trecho  “francisco rodriguiz alfajate cristão novo”, na margem da linha 28, e a palavra „culpa‟, 

na margem da linha 29. 



[fol.11r] 

 

 Pernãbuco                                                  Mendoça                  II  

   

   

 Denuncjou mais que pedraluarez gajfar estante nesta villa na dita Rua  

 da sarralhejra morador lhe djxe a-vera qujnze djas que tendo cõ elle porfias sobre 05 

 hũa djujda hũ alfajate manco que poem hum pee de ponta mãocebo  

 nesta ujlla morador a quem não sabe o nome lhe djxera que elle fallaua tanta  

 verdade como hos euangelhos, e do costume dixe nada e fojlhe  

 mandado ter segredo e assi o prometeo pello Juramento que reçebeo et  

 asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo 10 

 nesta ujsitação ho escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   joão pinto  

   

   

  15 

 Aos ujnte e cjnquo djas do mes de outubro de mjl e qujnhẽtos e no  

           Testemunha 
Agostinho de sexas cristão 
uelho 

uenta e tres annos nesta villa de Olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furta  

do de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado agostjnho de  

 xejsas e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo offjcjo e 20 

 reçebeo Juramẽto dos sanctos euangelhos en que pos sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djxe ser Cristão ve  

 lho natural da sertãã ẽ portugal do priorado do crato filho
24

 de  

 Agostinho fernãdez carpinteiro e de sua molher luzia simõis defuntos de ydade  

 de trjnta annos pouco mais ou menos casado com marja Rodriguiz tam 25 

 bem cristãa velha laurador de canas morador em capibaribe freguesia  

 de nossa senhora do Rosajro da uarzea.   E Denuncjando djxe que auera  

tempo ojto ou noue annos pouco mais, ou menos, teue mujta amjzade  

Belchior Luis, tido por cristão 
velho  
        Ja he faleçido – 

e cõmonjcação cõ belchior luis tido por cristão velho senhor do engenho de Ja  

boatam da freguesia de santo amaro nesta Capitanja filho que 30 

 dezia ser de hum sombrejrero de lixboa e no djtto tempo em que elle  

 teue cõ elle a djtta amjzade lhe ujo djzer e fazer no djtto seu engenho  

 as cousas segujntes, e em casa delle Denuncjãte scilicet hum dja santo  

                                                                           a ta[r]de 34 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
24

 Há uma palavra suprimida sob a palavra „filho‟. 



[fol.11v] 

 
 Brazil      

   

   

 a tarde estando en casa delle denuncjante em pratica cõ ho pa  

 dre Antonio andre que ora he ujgario de santo amaro, e cõ gaspar gonçallvez ferre[j] 05 

 ro morador ora nesta ujlla vindosse a fallar nas cõfrarjas, da cjd[ade]  

 do porto, e desta ujlla sobre quais erão mais Ricas, djxe o dit[o]  

 ferrejro que ha cõfrarja de nossa senhora da silua da cjdade do por[to]  

 era mais Rica, ao que Respondeo o djtto bechior luis as pallaur[as]  

 segujntes, não sabeis o que dizeis estercaj a boca que sois laa, cento e 10 

Culpa cjnquoenta ferrejros e não podeis carregar a mal auenturada  

 e alem djsso a carregais de margaridetas que se fora Angola com  

 prara toda Angola cõ ellas.   E outrossi outro dia
25

 estando no  

 seu engenho fallando cõ elle denuncjãte lhe djxe o djtto belchior  

 luis que sendo elle Juiz da cõfrarja de nossa senhora desta ujlla dos 15 

 soltejros o forão hũa vez no dja da propria festa pera hir cõ  

 a charola da senhora, e que elle que não qujsera hir porque os mordomos era[m]  

 hũns Judeus que crucjfficarão ho filho e agora querẽ festejar a m[ãj]  

 a qual Jmagẽ da senhora que era hum madejro que elle não podja carreg[ar]  

 e quãdo lhe elle isto contou não estaua presente outrẽ mais –  20 

 E outrossi mais em outro dja estando ambos no djtto seu en  

 genho djzendolhe elle denuncjante que hia ouujr mjssa a santo amaro  

 lhe respondeo o djtto belchior luis que tanto cria elle nas mjssas  

 do padre
26

 Antonio andre
27

 e do padre francisco pinho doutel como em hum  

 paao que erão hũns amançebados etc.   E outrossi mais outro dja 25 

 estando en casa de mjguel gonçallvez viejra prouedor ora da fazenda de  

 sua magestade nesta ujlla que então era laurador do djtto belchior luis  

 sendo sabbado a nojte o djtto belchior luis mãodou trazer a messa [o]  

 sangue e figado de hum lejtão e ho comeo djzendo que estaua d[o]  

 ente de hum pe no qual tinha duas chagas, e declarou mais ho de 30 

 nuncjante que quãdo o djtto belchior luis dixe a o djtto ferrejro o que  

 acjma fica djtto acerca de nossa senhora da silua do porto djx[e]  

 mais tambẽ per modo de desprezo que ha Jmagẽ da djtta senhora [era]  

 hũa Jmagem antiqujssima que fora achada em hũa siluejra e pe[r]  

 guntado pello senhor ujsitador se quãdo ho djtto belchior luis 35 

 dezia as djttas cousas se estaua em seu sisso, e se se escande  

 lizaua elle dellas e os circunstantes, Respondeo que ẽ seu sis[o]  

 estaua porem que as dezia per modo de chocarrejro, e cõtudo  

                                    se es 39 

                                                 
25

 Há uma letra suprimida sob a letra „d‟. 
26

 Há um „j‟ suprimido sob a letra „a‟. 
27

 Há uma letra suprimida sob a letra „d‟. 



[fol.12r] 

 

 Pernãbuco          Mendoça    I2  

   

   

 Se escandelizauão de ho ouujr,   Denuncjou mais que auera ojto an  

tempo nos pouco mais, ou menos estando elle denuncjante no engenho no 05 

 vo, de fernão soarez cuja maj ouujo djzer a hum seu crjado goncalo diaz que  

 fora ao cadafalso, cristão nouo morador nesta villa hum Jrmão do dj  

 to fernão soarez chamado djogo soarez solteiro morador nesta ujlla  

referência defuto. estando presente Antonio gonçallvez mestre dos engenhos cõ elle denuncj  

 ante chamou hum moleque estando acabando de Jantar e lhe dj 10 

diogo soares cristão novo- xe que se benzesse, e tanto que ho djtto djogo soarez isto lhe djxe o djtto negrj  

 nho se benzeo da manejra segujnte, pondo a mão na testa djxe, boj,  

culpa e pondo a mão no pejto dixe corda, e pondo a mão no ombro esque<r>  

 do djxe, faca, et pondo a mão no ombro derejto djxe, cauallo,  

 então fazendo reuerençea cõ a cabeça djxe amen Jesus, e aca 15 

fernão soares. bado o djtto negrjnho de djzer isto, os djttos fernão soarez, e djogo soa  

 rez seu Jrmão se rirão, que ambos estauão presentes et elle denũcjã  

 te se escandelizou de
28

 uer aqujllo por elles serẽ cristãos nouos e a  

 ssim mesmo entendeo que se escandjlizou tambẽ o djtto antonio gonçallvez  

 mestre de emgenhos morador ora em tajapio freguesia de santo amaro 20 

 e declarou mais o djtto denuncjãte que ho djtto belchior luis he ora  

 Ja fallescjdo, e do costume djxe nada e fojlhe mandado ter segre  

 do e assim prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vi  

 sitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o es  

 creuj~ 25 

   Heitor furtado de mendoça  Agostinho de S[eixas]  

   

   

   

 Aos ujnte e seis djas do mes de outubro de mjl e qujnhẽtos e no 30 

          Testemunha 
O Licenciado gaspar manuel 
clerigo cristão uelho 

venta e tres annos nesta villa de olinda capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hector  

furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser cham[a]do o leçençeado  

                                                              gas 34 
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 Há uma palavra suprimida sob a palavra „de‟. 
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 gaspar Manoel o qual reçebeo Juramento dos santos euangelhos en que pos Sua 05 

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse  

 ser Cristão uelho natural da ylha terçeira filho de manoel pirez dal  

 mejda e de Sua molher senhorjnha andre, de ydade de trjnta e hũ an  

 nos clerigo de mjssa morador na freguesia de sam lourenço nesta capi  

tempo tanja.   E Denuncjando dixe que auera ojto meses que nesta villa 10 

 estando elle ẽ casa de Joam fernãdez vendedejro, casado cõ luzia borjes  

 vierão a pellejar ambos marjdo cõ molher na qual pelleja a djtta luzi[a]  

referência   
João Fernãdez 
 culpa. 

borjes chamou somjtigo ao djtto seu marjdo, djzendolhe que era somjti  

go cõ hũ seu negro, et elle denuncjante djxe então a djtta luzia borjes  

Luzia borjes he abs[e]te. que não dixesse aquellas pallauras, et ella então cõ agastamento que aReneg[a] 15 

 rja de deus, ou que arenegaua de deus djzendo na forma segujnte; o aRen[e]  

culpa. go de deus, ou, o aRenegarej de deus e tomarej hũa corda e ẽforcarme [ej]  

adiante folha .37. declarou 
este denuciãte que não dixe 

esta denuciada, arrenego, 
nem arrenegarej como aqui 
denu ciou,   senão O pesar 
de deus. – . 

e assi dixe mais que hauja de fazer quejmar ao djtto seu marjdo, e que  

elle denuncjãte não se affirma ora se a djtta luzia borjes djxe aren[ego]  

go, se arenegarej de deus mas que se affirma bẽ que djxe hũa das djttas pall[a] 20 

vras, e que djxe a djtta blasfemea hũa so uez, e que era hũ dja pella menhãa  

e que elle denuncjante areprendeo, et ella se não desdjxe mas estaua [muito]  

agastada e perguntado mais elle pello senhor visitador djxe que elle s[e]  

 escandalizou de lhe ouujr a tal blasfemea e que ella estaua ẽ seu siso s[ẽ]  

 outra perturbação mais que do agastamẽto, e que ella anda ora ausent[e] 25 

 nesta capitanja, pretendendo djuorcjo do marjdo, e que njguẽ mais lh[e]  

referência ouujo a djtta blasfemea, e o djtto seu marjdo e  fojlhe mandado te[r]  

 segredo e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel
29

 francisco notario do santo  

 officjo nesta  ujsitação o escreuj~.  

   Heitor furtado de mendoça   gaspar Manoel 30 

 
                                                                                                     

   

   

 Aos ujnte e sete djas do mes de outubro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ[ta]  

 e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco 35 

                                                                       nas  
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 Há duas letras suprimidas sob a palavra „Manoel‟. 
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          Testemunha 
francisco diaz soares cristão  
novo | Este francisco dias 
soares sajo sambim= | tado e 
peniteciado pello Sãcto  

offiçio Em hu cadafalso   Em | 
Lixboa 

  

nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado  

de mendoça perante elle pareceo sen ser chamado francisco diaz soarez 05 

e por querer denuncjar Cousas tocantes ao sancto offjcjo  

Recebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos Sua mão derejta sob  

cargo do qual prometeo djzer uerdade e djxe ser cristão no  

vo natural de campo major filho de pedro diaz e de franscisca soarez defũtos  

 lauradores de ydade de trjnta e quatro annos pouco mais ou me 10 

 nos mercador estante nesta villa.   E Denuncjando djxe que  

tempo avera anno e meo pouco mais, ou menos vindo do Rejno pera  

 este brasil no mar na carauella de pantaliam afonso da pezada  

 hũ dja a boca da nojte pellejando algũns da Nao cõ Manoel luis  

 marjnhejro que diz ser cristão uelho, casado ou em lesa, ou em ma 15 

 tosinhos que ora esta residente nesta villa usando de pescador  

 que vinha ao leme djzendolhe que não guouernaua bẽ e que não mere<ci>a  

 soldada de marjnheiro senão de grumete, e que como chegasem a  

manoel Luis pescador cristão 
uelho   

terra que ho aujão de examjnar de marjnhejro e que auja de fazer  

hũ gasto, elle djtto manoel luis respondeo as pallauras seguj tes, 20 

Culpa se tal ouuer de ser, djrej que deus não he deus, então domjngos martinz  

referência pasageiro casado e morador ora nesta Capitanja na passajẽ  

 de tamaraca, ho reprehendeo que fallaua mal, e despois de repren  

 djdo o djtto manoel luis tornou a djzer as djttas pallauras,  

 que se tal ouuesse de sser, diria que deus que não era deus, então elle de 25 

 nuncjante o reprehendeo outra uez djzendolhe que não fallaua bẽ  

 per que deus era deus e que sempre ho auja de ser, ao que o djtto manoel  

 luis respondeo, que não lhe daua nada delle nẽ do sobredjtto que  

 prjmeiro ho reprehendeo, e assim ficou no seu djto sẽ se disdizer  

 e por não djzer mais foj perguntado pello senhor ujsitador se esta 30 

 va o djtto Manoel luis bebado ou fora de seu Juizo, e se se  

 escandelizarão delle os ouujntes, respondeo que não estaua  

 bebado mas que estaua agastado porque lhe deziam que marenha  

 va mal e que elle denuncjante e mais o djtto domjngos martinz  

                                                        se es 35 
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 se escandelizarão delle que soos ambos erão pasagejros e toda a mais  

 gente do serujço da Nao que ho ouujo não fallou pallaura, pergũ 05 

 tado se esta aquj algum mais dos que ho ouujrão, responde[u]  

 que não mas que a djtta carauella deue de tornar aquj pera ho [an]  

 no que uem na cõpanhia da frota da Jndja ou algũa gente de[la]  

 e perguntado pello costume djxe que o djtto manoel luis
30

 pellej[ou]  

 cõ elle e cõ o djtto domjngos martinz e cõ toda a mais gente d[a] 10 

 Nao de pallauras descorteses, porem que elle denuncjãte lhe  

 não teue nẽ tẽ hodjo mas antes despois nesta villa se falla  

 rão Ja e que tem djtto aquj a uerdade, e fojlhe mandado te[r]  

 segredo pello Juramẽto que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsi  

 tador aquj Manoel francisco notario do santo officjo nesta ujsitacão o 15 

 escreuj~                                                                +  

     Heitor furtado de mendoça   francisco dias Soarez  

   

   

  20 

 Aos ujnte e noue djas do mes de outubro de mjl e qujnhẽtos e nouẽt[a]  

 e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja
31

 de pernãobuco nas c[a]  

      Testemunha 
Amaro gonçalvez clerigo  
cristão uelho  

sas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendo[ça]  

perante elle pareçeo sen ser chamado amaro gonçallvez e por querer de  

nuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos euãog[e] 25 

 lhos ẽ que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer ẽ tu  

 do uerdade e djxe ser cristão uelho clerjgo de mjssa natural de  

 barroso do Arcobispado de braga filho de gabriel
32

 gonçallvez, e de francisca  

 diaz morador nesta Capitanja na freguesia de nossa senhora da uarzea  

 de ydade de sesenta e cjnquo annos pouco mais ou menos.   E de 30 

tempo. nuncjando djxe que avera quĩze annos pouco mais, ou menos  

 que Jndo elle a casa de felipe caualgante florentino de nação d[os]  

 princjpais desta ujlla e que Ja foj capitão desta Capitanja qu[e]  

 então moraua no seu engenho de ararjbe no termo de tama  

 raca, achou na sua salla da sua guarda Roupa onde se elle ues[tia] 35 

 que estaua logo allem da prjmejra salla, sobre hũa arca hũ liu[ro]  

                                                        grãde 37 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
30

 Há uma letra suprimida sob a letra „l‟. 
31

 Há uma letra suprimida sob o primeiro „a‟ de „Capitanja‟. 
32

 Há um „l‟ suprimido sob a letra „e‟. 
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 grande de letra grande de Jmpressão et Jndo elle pera ho abrir pergun  

 tando que liuro era, lhe respondeo goncalo mendez lejtão Jrmão do Bispo dõ 05 

 pero lejtão que foj deste estado, e cunhado do djtto felipe caualgãte ca  

 sados ambos cõ duas Jrmãas que não leesse por aquelle liuro e que  

 desse ao djabo ho liuro, e quem ho tinha en casa, que era a biblia em lin  

 goagem e cõtudo elle denuncjãte abrjo o djtto liuro e lhe lleo o  

filipe Caualgãte floretino –  titulo no prjncjpio o qual dezia biblia em lingoagem e o djtto goncalo 10 

 mendez lhe djxe então que ho djtto liuro era do djtto felipe caualgante  

 que ho não querja tirar de si o qual felipe caualgante não estaua en  

 casa que era vindo de poucos djas pera esta ujlla e dejxara en cõ  

 panhia da
33

 djtta sua molher
34

 na djtta sua casa ao djtto seu cunhado goncalo  

 mendez lejtão, e despois djsto elle denuncjãte djxe ao djtto feli 15 

 pe caualgante que que[[que]]jmasse a djtta biblia en lingoagem que lhe elle  

 tinha ujsto na sua guardaroupa porque o djtto seu cunhado lhe djxera  

 que era defesso e elle lho respondeo que o djtto goncalo mendez não sabia ho que  

 dezia, e despois do sobredjtto passar elle denuncjãte ouujo djzer  

 per muitas uezes ao djtto goncalo mendez e a outras pessoas que ora lhe não lẽ 20 

culpa brão que ho djtto felljpe caualgante tinha, e lia a djtta biblia em lin  

 goagẽm e a não querja tirar de si e por não dizer mais pergũta  

 do, pello Costume djxe que são amjgos e foj lhe mandado ter segre  

 do e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor  

 visitador aquj Manoel francisco notario do santo officjo nesta ujsitação o escre 25 

 uj~  

   Heitor furtado de mendoça   [amaro gonçalvez]  

    

   

  30 

 Aos ujnte e noue djas do mes de outubro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ  

 ta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

                                                                [b]uco 33 
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 Há uma letra suprimida sob a palavra „da‟. 
34

 Há uma letra suprimida sob a letra „l‟. 
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           Testemunha 
Jsabel ãtunes cristã uelha 

buco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hector fur[ta]  

do de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada Jsabel antun[es] 05 

 e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juram[en]t[o]  

 dos santos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo dizer uerdade e djxe ser cristãa uelha natural da cj  

 dade de braga filha de afonso demorim e de sua molher domjn  

 gas da costa, de ydade de ujnte e sete annos pouco mais, ou menos[,] 10 

 casada cõ Andre fernãdez tractante, moradora nesta ujlla na freguesia de  

 sam pedro.   E denuncjando djxe que no prjncjpio deste mes de abril  

 proxjmo passado deste ãno presente, estando ella parjda  

 de hũa menjna que tinha nascjda de seis diass estando ella na cam[a]  

 e tendo na mesma cama Junto de ssi A djtta crjança Inda pag[ã] 15 

 e alem da djtta crjança na mesma cama hũa menjna sua escr[a]  

 va de tres annos entrou pella porta da djcta casa onde e[lla]  

 estaua na djtta cama que era de Sua maj nesta ujlla na Rua d[e]  

 sam pedro hũa molher torta de hũ olho cujo nome lhe pareçe ser an[a]  

 Jacome molher que não tem marjdo cõ a qual ella denuncjante 20 

 <nũca> tinha fallado nẽ tractado e somente de uista a conhecja e tinha o[u]  

 vido dizer della geralmente nesta terra a bõns e a maos que era fej  

Ana Jacome ticejra,   e entrando a djtta Ana jacome pella porta djxe estas  

 pallavras, se quereis que não uos venhão as bruxas a casa, tom[aj]  

 hũa mesa e pondea cõ os peis virados pera cjma, e hũa tremp[e] 25 

 tambem virada cõ os peis pera cjma, e cõ hũa vasoura ẽ cjm[a]  

 tudo detras da porta, e desta manejra não uos ujrão bruxas [a]  

 casa, e djzendo isto se chegou a cama pella banda donde esta[ua]  

 a djtta menjna escraua mulatinha e dixe estas pallauras, co[m]  

 que fallaua cõ a mesma mulatinha, vos afilhada ujuestes e a mjn[ha] 30 

 filha morreo.    E acabando estas pallauras cospio tres uezes c[om]  

 a boca lancando cospinho fora por cjma da ditta mulatinha  

 e por cjma da cama toda, e acabando de cospir djxe ora fic[aj]  

 vos, e se sahio pella porta fora, e llogo en se ella sahindo pella porta fo[ra]  

 logo ella denuncjante começou a ter febre e frjo, e o mesmo [co] 35 

 meçou tambem a ter frebre, e frjo a djtta mulatinha de quẽ des  

                                                  pois 37 
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 pois djsso algũns djas estiuerão doentes e logo tanto que se a djtta 05 

 Ana Jacome sahio pella porta fora a djcta sua crjança pagam  

 que ate então estiuera sempre sãa e lhe tomaua bẽ a mama cho  

culpa. meçou de chorar alto, e acudjndo a crjança a acharão ẽbruxa  

 da cõ a boca chupada em ambos os cantos tendo en cada canto  

 da boca hua nodoa, negra cõ signal de dentada e assim mais nas 10 

 verjlhas en cada hũa outra chupadura e nodoa negra, e nunca  

 mais lhe tomou a mama, nẽ pode leuar pella boca cousa algũa  

 e logo a bautizarão em casa, e chorando cõtinuou ãte
35

 que não po  

 de mais abrir a boca, e no dja segujnte morreo que ella denũcjã  

 te parjra ao sabbado, e ho djtto casso aconteçeo a qujnta fejra 15 

 segujnte pella menhãa e ha criança morreo logo a sesta fejra  

 logo pella menhãa, e sendo perguntada pello senhor visitador dj  

 xe que quãdo o sobredjtto aconteceo estauão tãobẽ presentes que isto  

referências <lhe> virão fazer sua maj della denuncjãte domjngas da costa, e sua  

 comadre e vezinha branca lopez molher de Joã gonçallvez carpinteiro, e dj 20 

 xe mais que a djtta mulatinha não era afilhada da djtta ana Jaco,  

 me a qual era moradora nesta villa, e ora se ausentou segundo djzem  

 despois da vinda do santo offjcjo, e do costume djxe que despois que ha  

 djtta Ana Jacome lhe fez isto lhe tem odjo mas que tem denuncja  

 do a uerdade, e foj lhe mandado ter segredo, e assim o prome 25 

 teo, e pello Juramento que reçebeo e por não saber asignar eu notario,  

 asignej por ella a seu Rogo cõ o senhor ujsitador Manoel francisco notarjo  

 do santo offjcjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco  

 
              30 

                                                                             [carimbo]        

   

 Aos ujnte e noue djas do mes de outubro de mjl e qujnhẽtos e no  

 venta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

                                                     buco 35 
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 Há uma letra suprimida, provavelmente um „q‟,  sob a letra „a‟ de „ãte‟; é possível que o til acima do „a‟ se refira a essa letra 

suprimida. 
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          Testemunha 
Andre rodriguiz cristão uelho 

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hector furtad[o]  

de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Andre rodriguiz e por 05 

 querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramẽt[o]  

 dos Sanctos euangelhos ẽ que pos Sua mão derejta sob cargo do qu[al]  

 prometeo dizer en tudo uerdade e djxe ser cristão uelho natura[l]  

 da ylha de sam miguel filho de amaro gonçallvez e de sua molher francisca de  

 ponte lauradores defuntos de ydade de quarenta e sete annos 10 

 casado con caterjna aluarez na djtta ylha fejtor de pero coelho d[e]  

 sousa da sua fazenda da parayba e ora estante nesta villa  

tempo E Denuncjando djxe que auera ujnte annos pouco mais, ou me  

 nos que elle ujo Reçeber a marta fernãdez mulata natural da djtta ylha  

 Cõ hũ homẽ trab[.]alhador e granador da erua chamada [pastel e] 15 

 os vio reçeber por marjdo e molher ambos, dentro na Jgreja de  

 sam pedro da djtta ylha pello vigario da djtta Jgreja o qual lhe  

 deu as mãos hũ ao outro cõ as pallauras que a santa madre Jgreja  

 costuma sendo presente mujta gente da qual ora lhe não alem  

 bra ẽ especjal nẽ en que dja era,   e despois djsso os ujo estar 20 

 viuendo de hũas portas adentro como casados que erão e tendo fi  

 lhos ate auera ora algũns dez annos que per hũ caso de hum furto f[oj]  

 ella lancada fora da djtta ylha et ho djtto seu marjdo foj tambem  

 lançado pera outra parte e logo dahy a pouco tempo ho djtto se[u]  

 marido tornou pera a mesma ylha e nella ficou viuo e são av[e] 25 

 ra ora ojto annos que elle denuncjante se ueo da djtta ylha per  

 esta terra onde achou a dicta marta fernãdez ujuendo nesta villa  

 e auera ora anno e meo pouco mais ou menos que Jndo elle denu[n]  

Marta fernãdez mullata. cjante ao aRecjfe onde então moraua a djtta marta fernãde[z]  

 entrando en casa della ella lhe djxe que estaua casada de 30 

culpa. pouco cõ hũ mançebo o qual elle ay ujo estar como marjdo  

 e senhor da casa e pareçendo a elle denuncjante que pois ella casa  

 da
36

 serja seu marjdo da ylha defunto não estranhou isso, e [de]  

 pois disto auera ora seis meses pouco mais ou menos esta[n]  

                                                    do elle 35 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „d‟. 
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 do elle denuncjante na bahia de todos os santos djxe guaspar rodriguiz ma 05 

referência naja seu natural pilloto que trazia hũas cartas pera a djtta Martha fernãdez  

 do djtto seu marjdo da ylha do sam mjguel que ficaua viuo, pergũtãdo  

 a elle denuncjante pella djtta marta fernãdez e respondendolhe elle  

 que ella estaua qua casada cõ outro marjdo se espantou djsso e por  

 não djzer mais foj pergũtado se sabe algũas pessoas maĩs nesta 10 

referências terra que sajbão do djtto marjdo da ylha, respondeo que lhe pareçe que  

Perguntado pero Coelho de sousa. 
jurou que sajo | da Jlha de São 
Migel auera quinze | ãnos E que 
não conheçeo La a esta | marta 
fernandez ne a fernã gonçalvez 
seu ma | rido   E que não sabe 
nada deste | caso E asinou e oly da 
a 28 de | Junho de 1594. 

 
÷ pero Coëlho de sousa. 

djsto sabem pero coelho de sousa, e gaspar cardosso seus naturaĩs  

moradores ora na parayba, perguntado mais se lhe djxe a djtta  

marta fernãdez ser o
37

 seu prjmeiro marjdo defunto e que por isso se casa  

ua, ou algũa outra cousa ẽ sua desculpa respondeo que não e do 15 

costume djxe nada e prometeo ter segredo pello Juramento que reçebeo  

e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

visitação o escreuj~  

  Heitor furtado de mendoça  And[re] [Rodriguez]  

 20 

  

   

   

 Aos ujnte e noue djas do mes de outubro de mil e qujnhẽtos e nouẽta  

           Testemunha 
Antonio neto cristão uelho 

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas 25 

casas da morada do senhor ujsitador do santo offjcjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Antonio neto e por que  

 rer denuncjar cousas tocantes ao sancto offjcjo Reçebeo Jura  

 mento dos santos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do  

 qual prometeo dizer en tudo uerdade e djxe ser cristão ve 30 

 lho natural de ujlla de conde filho de apariçeo afonsso e de sua mo  

 lher marja gonçallvez defuntos laurador de ydade de cjnquoenta  

 annos casado com Jsabel dazeuedo morador nesta ujlla.~  

tempo E Denuncjando djxe que auera dous meses pouco mais ou me  

                                                        nos 35 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „o‟. 
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 nos estando na praça desta ujlla estaua ay tambem o porteiro della  

 manoel Rodriguiz pello qual passando hum negro lhe magoou hũ pe en q[ue] 05 

manoel rodriguiz tinha hũa chaga então o djtto Manoel Rodriguiz djxe cõ dor, e agasta  

culpa mento, a blasfemea segujnte aRenego de Santiago de galljza  

 então elle denuncjante o Reprehendeo, et elle se calou sẽ mai[s]  

 se desdizer estando mais presente hum mãoçebo que não conheçe  

 do que elle denuncjante se escandalizou e por não djzer maĩs foj 10 

 perguntado se estaua o djtto manoel Rodriguiz bebado ou fora de s[eu]  

 Juizo, e a que oras do dja aconteçeo o sobredjto respondeo que posto que  

 o djtto manoel Rodriguiz algũas vezes se toma do ujnho entende segun  

 do sua cõcjencja que não estaua tomado delle então que serjam no  

 ve oras de pella menhãa pouco mais, ou menos, e do costume dj 15 

 xe nada e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do  

 santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  a[ntoni]o neto  

   

  20 

   

   

 Aos trinta dias do mes de outubro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ  

          Testemunha 
Belchior da Rosa cristão uelho  
e novo  

ta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor ujsjtador do santo offjcjo hejt[or] 25 

furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chama  

 do belchior da Rossa e por querer denuncjar cousas tocãtes  

 ao Sancto offjcjo reçebeo Juramento dos sanctos euãogelhos  

 em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 verdade e djsse - ser cristão nouo filho do doutor Aluaro nu 30 

 nez medjco ao qual elle Ja ouujo dizer que tinha algũs parẽt[es]  

 Cristãos velhos e de sua molher susana nunez. da qual elle  

 tambẽ ouujo djzer a seu paj que tinha parte de cristãa uelh[a]  

 Ja defuntos natural da cjdade do porto de ydade de cjnqu[o]  

 enta annos pouco mais ou menos, que ha mais de trjnta ann[os] 35 

 que reside nesta capitanja ora morador nesta ujlla na  

                                fre 37 
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 freguesia da Matrjz.   E Denuncjando djxe que auera tres an 05 

 nos pouco mais ou menos, era nesta villa tabaljão do publico  

 e Judjcjal hũ seu filho chamado Joam da rosa, casado e ora mo  

 rador nesta ujlla e porquanto nella ha este ujcjo que os offjcj  

 ais da Justiça a vendem por djnhejro e pejtas e rogos dos pode  

 rosos, e fazem erros, e falsidades ẽ seus offjcjos tirando ha 10 

 Justiça as partes, ẽ fauor dos que mais podem, aconteçeo que hũ   

 dja a Nojte elle denuncjãte cõ ho djtto seu filho estando ẽ casa  

 de Joam nunez Cristão nouo mercador que foj preso pello santo officjo  

 na bahia, estando nesta ujlla veo o djtto seu filho cõ elle denũ  

 cjãte em pratica cõ ho djtto Joam nunez a quejxarse do djtto 15 

 vicjo e mao costume da terra djzendo que por essa causa que  

 ria largar o offjcjo de tabaliam por não encarregar sua cõ  

joão nunez cristão novo cjencja, e a isto lhe respondeo o djtto Joam nunez que elle não  

 largasse o djtto offjcjo de taballjam, porque se desenganasse  

culpa que neste mundo agora des no porteiro ate o Papa todos assim 20 

 o faziam e assim corrja tudo,.   Denuncjou
38

 mais que na mes  

 ma conJunção de tempo pouco mais, ou menos, andando por essa  

 villa em pregão a renda dos dizemos del Rey sendo prouedor  

 baltazar
39

 rodriguiz sora, hũ dja na Rua noua a tarde, o djtto Joam  

 nunez lancou hum lanço na ditta renda sobre o lanco de paulo 25 

 bezera, pello que ho djtto Paulo bezera lhe djxe que asinasse o termo  

 do djtto seu lanço, e o djtto Joam nunez lhe respondeo que não  

culpa no querja asignar, porque a sua pallaura que era sagrada ~  

 Denuncjando mais djxe que despois da djtta conjũcão de tempo  

 pouco mais ou menos foj nesta terra fama publica djtto 30 

 geralmente por todos frequentadamente assim bõns e honr  

 rados como a mais calidade de gente e pouo que ho djtto Joam nunez  

culpa tinha ẽ sua casa hum crucjfixo ou Jmagẽ ẽ hũ
40

 lugar çujo e des  

 honesto, a qual fama se dezia nasçer de hum pedrejro que rete  

 lhando lhe a casa oujra, a qual fama era cõ escandallo de [q]uẽ na 35 

                                                                       ouuja  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
38

 Há uma letra suprimida sob a letra „n‟. 
39

 Há uma palavra suprimida sob a palavra „baltazar‟. 
40

 Há uma letra suprimida sob a letra „h‟. 



[fol.17v] 

 
 Brazil  

   

   

 ouuja e por não djzer maĩs foj perguntado pello senhor visitador  

 se quando ho djtto Joam nunez djxe as djttas pallauras cõtr[a] 05 

 o Papa, e de sua pallaura ser sagrada se estaua bebado ou  

 fora de seu Juizo, ou de algũa perturbação tomado, respon  

 deo que em seu sisso estaua e o tem por homẽ sabedor, pergũta  

 do se estaua mais alguẽ presente que elle denuncjante e os que   

 nomeado tem respondeo que não lhe lembra, pergũtado ẽ 10 

 que conta tem o djtto Joam nunez se se pode creer delle o djtto  

 casso do crucjfixo, respondeo que não tem cõnhecjmento, nẽ amjza  

 de do djtto Joam nunez nẽ cõmonjcação tam particular  

 que possa Julgar djsso, perguntado mais djxe que não conheçe o djtto  

 pedrejro, e do costume djxe nada e fojlhe mãodado ter segre 15 

 do, e assim o prometeo pello Juramento que recebeo, e declarou elle  

 denuncjante não ter offjcjo e viver nesta terra per sua  

 fazenda limpamente, cõ quatro cauallos na estrebarja e asigno[u]  

 cõ o senhor ujsitador aquj Mais declarou ser casado cõ Antonia so  

 arez Cristãa uelha Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsita 20 

 ção o escreuj~      +  

 Heitor furtado de mendoça      belchior da Rosa  

   

   

  25 

           Testemunha 
Joana fernãdez cristã uelha 

Aos tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e tres  

annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

 da morada do senhor ujsitador do santo officjo hector furtado de mendoça  

 perante elle pareçeo sen ser chamada Joana fernãdez e por querer denuncj[ar]  

 Cousas tocantes ao Sancto officjo reçebeo Juramẽto dos sanctos eua[õ] 30 

 gelhos ẽ que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uer  

 dade, e djxe ser cristãa uelha natural de afrjca, filha de Antonio mẽ  

 dez afrjcano defunto e de sua molher Jnes fernãdez afrjcana de ydade  

 de cjnquoenta annos pouco mais, ou menos casada cõ Aluaro gonçallvez  

 velludo laurador morador nesta villa abajxo da matriz, ed   E De 35 

tempo nuncjando djxe que auera trjnta e quatro ou trjnta e cjn  

                                                      quo 37 
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 quo annos que Jndo ella aprender a cozer e laurar, a casa de branca 05 

 djaz Cristãa noua ora Ja defunta cujas filhas, Jnes fernãdez que despois ca  

 sou cõ balthesar lejtão, e qujmar fernãdez tambem ora Ja defuntas que então  

 erão soltejras Jnsinauão a laurar e cozer en casa da djtta sua maj  

brãca dias cristã nova defucta. branca djaz, ella denuncjãte ujo no djtto tempo que na sua casa andou  

 aprendendo que serja espaço de hum anno que a djtta branca djaz guardaua 10 

Culpa judaica os sabbados, porque sendo costumada a djtta branca djaz en todos os outros  

 djas de semana fiar algodão,   e andar uestida do seu uestido da sema  

 na, ella denuncjãte ujo a djtta branca djaz nos sabbados de todo o djtto  

 anno que em sua casa aprendeo não fiar nunca e vio que nos djttos sabbados  

 pella menhãa se uestia nelles ho melhor uestido que tinha que era hũa saja azul 15 

 clara que ella tinha de festa a qual não costumaua uestir nos djas da se-  

 mana,   E porquãto ella denuncjãte sabja ser a djtta branca djaz cris  

 tãa noua e djzerẽ que ujera cõ suas filhas, e marjdo por casso da Jnqujsi  

 ção pera este brasil tinha ma sospejta della e lhe parecja mal uerlhe  

 fazer o sobredjtto e por isso atentaua nella nos sabbados, e que outrosi 20 

 en todo o djtto tempo que en sua casa aprendeo a djtta branca djaz mão  

 daua nas sestas fejras a tarde (Segundo sua lembrãça era nas sestas fej  

 ras a tarde) lauar e esfregar o sobrado, por ella denuncjãte e por  

 outras moças Suas cõdicjpollas, et ellas lhe esfregauão o sobrado hũ  

 dia en cada semana que segundo sua lembrança era nas sestas fejras 25 

 a tarde, e nas mesmas sestas fejras a tarde mandaua a djtta brã  

 ca djaz lauar a louça de casa pellas suas negras,   e outrosi ujo que  

 nos Sabbados Jantaua a djtta branca djaz mais çedo que nos outros [dj]  

Jnes fernãdez           cristãs 
guiomar fernãdez    novas                                                     
                              defuctas. 

as e nos sabbados chamaua acjma ao sobrado as djttas Suas filhas  

e as outras filhas mais moças que então tinha, e todos hiam então 30 

acjma Jantar cõ ella sendo costumadas a nunca yrem Jantar  

 cõ ella nos outros djas de semena, e nos djttos sabbados Jantauão  

 sempre hũa yguarja que nunca comjã nos outros djas da semana, a qual  

culpa. yguarja era amarella, a qual deziam as djttas suas filhas mais mo  

 ças que se fazia cõ grãos pissados, e carne picada, e adubos, e que so 35 

 mente nos djttos sabbados a tarde ujo ella denuncjãte que [ha] djtta  

                                                                           [brãca] 37 
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 branca djaz fazia em nouellos as macarocas do fiado de algodão qu[e]  

 tinha fiado de semana e nos sabbados pellas menhãas não trabalhau[a] 05 

 nada e por djzer que mais lhe não lembra foj perguntada que filhas mais  

 são as que ella djz que então erão mais moças que as Ja nomeadas, djx[e]  

 que erão duas outras mais que Ja são mortas, e que não se affjrma se era algu[ma]  

 dellas Ana Jorge filha da djtta branca djaz que Jnda ora esta ujua nes[ta]  

 ujlla, e casada cõ hũ homẽ cujo sobrenome, he sousa e assim outra [a] 10 

 corcouada que nunca casou,   e perguntada mais pello senhor ujsit[a]  

 dor se lhes ujo fazer mais outras cousas et cerjmonjas da lej de  

 Mojses das quais lhe declarou algũas respondeo que soo no que djtto  

 tem atentou então e que nada mais lhe lembra,   e perguntada  

 mais djxe que então era Jnda ujuo ho marjdo da djtta branca di[as] 15 

 djogo fernãdez e que não sabe ora ujua nenhũa das moças que então er[ão]   

 cõ ella cõdiscjpulas, e fojlhe mandado ter segredo pello Juramẽt[o]  

 que reçebeo, e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej por el[a]  

 cõ o senhor ujsitador Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escre[uj]  

   Heitor furtado de mendoça      Manoel francisco  20 

                                                                                                                 +  

   

   

        Testemunha 
Briatis Luis cristã uelha 

Aos tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e tres an  

nos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco nas casas da 25 

 morada do senhor ujsitador do santo officjo hector furtado de mendoça per  

 ante elle pareçeo sen ser chamada breatiz luis e por querer denuncjar  

 Cousas tocantes ao sancto offjcjo reçebeo Juramẽto dos sanctos e  

 vangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 verdade e disse ser cristãa uelha natural desta Capitanja filha 30 

 de luis gonçallvez dos da gouernança desta terra, e de marja ferrejra, defũtos  

 de ydade de cjnquoenta e quatro annos pouco mais, ou menos  

 veuua molher que foj de fernão dafonso carpinteiro moradora nesta  

tempo villa na Rua do saluador.   E Denuncjando djxe que auera  

branca dias               cristãos 
diogo [fernandez]    novos                    
                                  defuctos 
                          

trjnta annos pouco mais ou menos que ella era uezinha de branca 35 

djaz cristãa noua molher de djogo fernãdez cristão nouo defũtos o[s]  

quais cõ hũa sua era fama pubrjca djtto geralmẽ[te] por to[dos]  

                                                                    nesta 38 
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 nesta terra assi bõns, et honrados, e mjlhores della, como da mais ca 05 

 lidade de gente e pouo que ella ujera degradada pera este brasil pella  

 santa Jnqujsição de lixboa e que elle ujera fugido, e morando elles na djtta  

referência sua rua duas casas alem donde ella denuncjãte mora hum seu neto mo  

 ço de ydade que então serja de cjnquo, ou seis annos, djxe mujtas ue  

 zes perante ella denuncjãte a sua porta e dentro en sua casa que a djtta 10 

 Sua auo branca djaz tinha debajxo do chão hũns santinhos assim como  

 pacas, aos quais adoraua, o qual moço era filho de hũa sua filha molher  

 de bastiam coelho dalcunha o boas nojtes, as quais pacas São hũns anjmais  

 do mato desta terra que pouco mais ou menos tem o pareçer de lebres, e porquã  

 to o djtto seu neto dezia as djttas pallavras en todas as partes onde se 15 

 achaua creçeo a fama das mesmas pallauras que a djtta sua avoo  

 branca djaz tinha hũns santinhos como pacas, entanto que geralmente  

 Se dizia isto por todos asim bõns, honrrados, e melhores, como mais gẽte  

 e pouo desta terra muj frequentemente e despois de o sobredjtto  

 passar assim mãodarão ao djtto moco pera a cjdade do porto et 20 

 nunca mais tornou a esta terra,   e que outrossim ha mais de ujnte  

 annos que pella sobredjtta manejra foj fama pubrjca nesta terra que hum  

 filho da djtta branca diaz que andaua em lixboa sem braços et escreuja  

 cõ ho pee era fugido pera gulfo;   Denuncjou mais que ha muitos annos  

 estando morrendo o djtto djogo fernãdez ella denuncjãte se achou pre 25 

 sente a djtta sua morte e estando presente Joam bras que Ja he de  

 funto, o djtto Joam bras tendo na mão ho crucjfixo o punha djãte  

 dos olhos do djtto djogo fernãdez djzendolhe cõ elle pallauras deuotas  

 e que chamase pello nome de Jesu o djtto djogo fernãdez nunca nomeou  

 o nome de Jesu nẽ oulhou derejto pera ho crucjfixo mas ujraua 30 

 o rosto pera hũa parte e outra, e assim na mesma ora morreo, e por  

 não djzer mais fojlhe mandado ter segredo e do costume djxe na  

 da e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asjnej
41

 cõ o senhor ujsi  

 tador aquj Manoel francisco notario do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco 35 

                                                                                                              +  

                                                                                                 Aos tres 37 
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 Há uma letra suprimida sob o primeiro „j‟ de „asjnej‟. 



[fol.19v] 

 
 Brazil   

   

   

 Aos tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos, e nouenta e tre[s]  

              Testemunha 
Pedro Cabral clerigo cristão  
uelho 

annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco na[s] 05 

casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hector furtado de  

mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado o Padre pero ca  

 bral clerjgo de mjssa e por querer denuncjar cousas tocantes  

 ao sancto offjcjo reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos en que  

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer ẽ tudo 10 

 verdade e djsse ser cristão uelho natural desta Capitanja filho  

 de Antonio eanes daluarenga dos da guouernança desta terr[a]  

 e de sua molher agueda gomez cabral defuntos, de ydade de  

 quarenta e quatro annos pouco mais, ou menos, morador nesta  

tempo villa,.   E Denuncjando djxe que auera tres
42

 annos pouco 15 

 mais, ou menos, que nesta ujlla, e en toda esta Capitanja corr[e]  

 muj frequente fama pubrjca, e escandalosa geralmente  

 djtto por todos, assi bõns honrrados, et mjlhores da terra como  

João nunez cristão novo mais gente e pouo, que Joam nunez Cristão nouo mercador de[s]  

culpa ta ujlla tinha hum crucjfixo a par de vaso Jnmundo ẽ que fazia 20 

 seus fejtos corporais, e que hum pedrejro chamado foam da silua  

 andandolhe cõçertando hum telhado lho ujra e ho publicara e que  

 delle nasçera a djtta fama, e despois de isto assim passar elle  

 denuncjante encontrou ao djtto pedrejro no camjnho de santo  

 antonio arabalde desta ujlla e lhe perguntou se era uerdade o so 25 

 bredjtto et elle se callou e não lhe respondeo nada, e foj pergun  

 tado pello senhor ujsitador en que cõta tem elle ao djtto joam nun[ez]  

 se lhe pareçe que farja o sobredjtto, e em que conta tem ao djtto pe  

 drejro, respondeo que não tẽ conhecjmento delles pera poder cer  

 tifficar de sua bondade, ou maldade, porque nunca cõmonjc[ou] 30 

 cõ elles estrejtamente, mas tambem ouujo djzer mujtas pe[s]  

 soas que ho djtto Joam nunez não costumaua Jr a Igreja, e per  

 guntado mais djxe que ouujo djzer que ho djtto pedrejro he ja fallecj[do]  

 e que morreo no esprital da misirjcordja, e fojlhe mãodado ter s[e]  

 gredo e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e do costume djx[e] 35 

 nada e assignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo ne[sta]  

 ujsitação o escreuj     +  

   Heitor furtado de mendoça  pedro Cabral ÷.  38 
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 Há uma palavra suprimida sob a palavra „tres‟. 
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 Aos qua<tro>
43

 djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e tres 05 

          Testemunha 
[D]ona Jsabel de Rebello cristã  
uelha  

annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco nas ca  

sas da morada do senhor ujsitador do santo offjcjo hejtor furtado de men  

doça perante, elle pareçeo sen ser chamada dona Jsabel de Rebello  

 e por querer denuncjar cousas tocantes, ao sancto offjcjo reçebeo  

 Juramento dos sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta 10 

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djxe ser cristãa  

 velha natural da ylha de sam mjguel filha de francisco rebello, e de gujmar  

 fernãdez da rosa sua molher de ydade de trjnta e ojto annos pouco mais  

 ou menos, casada com Jorge barbossa coutinho letrado Jurista ad  

 vogado nesta villa, e nella morador e na freguesia da matrjz 15 

tempo E Denuncjando djxe que auera trjnta e cjnquo annos pouco  

pero ferras de Laçerda cristão  
uelho | Faleçeo no pricipio de 
feuereiro | do ãno de 1594 – 

mais ou menos que pero ferras de laçerda Cristão uelho seu  

sogro paj do djtto seu marjdo se sahio et absentou da djtta y  

lha dejxando nella ujua a sua legitima molher chamada francisca  

barbossa maj do djtto seu marjdo da qual ho anno passado 20 

 teue novas e cartas ser aJnda viua, e despois de assi ser ausẽ  

 tado ho djtto seu sogro, ella denuncjãte e o djtto seu marjdo  

 e sua gente e famjlia cõ casa moujda se ujerão pera ha bahia  

 de todos os sanctos costa deste brasil a ora pouco mais de  

 noue annos, e na djtta bahia acharão ao djtto seu sogro pero 25 

 ferras de laçerda que estaua morador em monte caluarjo em hũa casa soo  

 per ssi e logo o recolherão pera sua casa e manifestando ella e o djtto  

 seu marjdo como o djtto pero ferras era paj delle e sogro della  

 e que era casado na ylha de sam mjguel e que tinha Jnda laa a djtta  

 sua molher ujua todas as pessoas geralmente assim as honrradas 30 

 e mjlhores da terra como do mais pouo se espantauão djzẽ  

Culpa. dolhe que como era elle casado no Rejno pois elle na djtta bahia  

 se casara e estiuera casado en face da Jgreja como manda  

 a sancta madre Jgreja e aJnda algũa
44

 pessoas deziam que  

                                            casara 35 
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 A palavra „tres‟ foi suprimida sob a palavra „quatro‟. 
44

 „algũa pessoas‟ por „algũas pessoas‟. 
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 Casara
45

 duas uezes et dona lianor, molher de simão da g[a]  

 ma, , ou sua filha dona Jsabel molher de vicente rangel m[o] 05 

 radores na ditta bahia segundo sua lembrança lhe djx[e]  

 a ella denuncjante que fora madrjnha da molher cõ que  

 ho djtto pero ferras cassou na djtta bahia leuando a Jgre[ja]  

 a reçeber cõ elle, e despois de ho djtto pero ferras o recolher  

 a sua casa fallandoselhe algũas uezes na djtta sua mo 10 

 lher legitima da ylha respondeo que elle não tinha [rasurada]  

 molher porque Ja era morta e por não dizer mais foj per  

 guntada pello senhor ujsitador se ujo ella reçeber ao djtto  

 seu sogro cõ a djtta sua sogra na ylha, respondeo que não  

 porem ujo serem geralmente tidos por casados e por 15 

 tais nomeados sem auer njsso duujda e perguntada  

 mais djxe que tambem disto sabem o djtto seu marjdo e a  

referências djtta sua maj e que ho djtto seu sogro he oje ujuo, et esta n[a]  

 sua roça em peratibj desta freguesia da matrjz, e do  

 Costume djxe o que djtto tem e que as uezes tem cõ elle agast[a] 20 

 mentos como cõ uelho mas que tem djtto a uerdade e fojlhe  

 mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento  

 que reçebeo e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo a  

 signej aquj cõ o senhor ujsitador Manoel francisco notarjo do santo  

 officjo nesta ujsitação o escreuj ~   Manoel francisco 25 

    Heitor furtado de mendoça                                    +  

   

   

 Aos quatro djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e n[o]  

          Testemunha 
Maria de heredo e parte cristã 
nova  

venta e tres annos nesta ujlla de olinda, Capitanja de pe[r] 30 

nãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo of[ficjo]  

heitor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser c[ha]  

 mada marja de heredo e por querer denuncjar cousas  
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 Há um „q‟ suprimido sob a letra „c‟. 



[fol.21r] 

 
 Pernãbuco         Mendoça   2I  

   

   

 tocãtes ao santo officjo recebeo Juramento dos santos euangelhos en que pos Sua  

 mão derejta sob cargo do qual prometeo dizer en tudo uerdade 05 

 e djxe ser cristãa uelha e que da parte de sua maj tem raça de cristãa  

 noua porque Sua maj hera filha de cristão nouo e de cristãa uelha, e ser  

 natural desta Capitanja filha de Joam quejxada ho portugues  

 Cristão uelho mamaluco filho de homẽ branco e de brasilla, e sua  

 maj della denuncjãte chamarse lianor rejmoa que era mea cris 10 

 tãa noua filha de paj cristão uelho e de maj cristãa noua Ja de  

 funtos de ydade de ujnte e hum annos, casada cõ Matheus de  

 frejtas dazeuedo alcajde mor desta Capitanja.   E Nesta
46  

 villa morador na freguesia da matrjz.   E Denuncjando djxe  

 que auera dous annos pouco mais ou menos que hum pedrejro chama 15 

 do foam da silua do qual ora não sabe onde esta andou tra  

 balhando na sua fazenda da goadelupe duas legoas desta  

 villa cõcertando hũas suas fornalhas do engenho, e estando  

 assim trabalhando estando ella na djtta fazenda desçeo abajxo  

 a fallar cõ o djtto pedrejro, em prezença de gaspar da siluejra pur 20 

 gador do engenho, e estando assim fallando todos tres djxe ella  

 denuncjante não lhe lembra que pallaura de Joam nunez ao que res  

 pondeo o djtto pedrejro que ho djtto Joam nunez, era hum grande  

João nunez cristão novo Judeu et reprendendoo ella porque djzia aqujllo elle lhe respon  

 deo que andando elle djtto pedrejro retelhando hũa casa do djtto 25 

 Joam nunez Cristão nouo mercador lhe ujra em hũa parede  

 hũ crucjfixo, e ao pe do crucjffixo posto hum serujdor uaso çujo  

 ẽ que fazia seus fejtos corporais e o djtto pedrejro lhe não djxe maĩs  

 nẽ nesta materja mais fallarão,   e foj logo perguntada pello  

 senhor ujsitador se conheçe ella ao djtto Joam nunez e se lhe pa 30 

 reçe que he bom cristão e en que conta tem ella ao djtto pedrejro  

 se he homẽ de uerdade, respondeo que delles não sabe nada diso  

 por não ter cõ elles cõmonjcação.   Denuncjou mais que  

tempo auera ora dez annos sendo ella Jnda soltejra estando na djtta  

                                               sua 35 
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 Há um „D‟ suprimido sob a letra „N‟. 



[fol.21v] 

 
 Brazil  

   

   

 sua fazenda sob poder de clara fernãdez molher de seu avo Cris[to]  

 uão quejxada sendo hũa uez a djtta clara fernãdez fora de casa 05 

 entrando ella denuncjãte por hũa camara dentro vio est[ar]  

 no chão detras da porta dejtada de costa hũa negra brasi[la]  

Vitoria   Escraua chamada bitorja que ora he escraua della denũcjãte, nua [e]  

 sobre ella dejtada cõ as fraldas leuantadas marja de luç[e]  

maria de Luçena na parenta da djcta clara fernãdez, mamaluca que Ja então era m[o] 10 

 lher de ydade de algũns trjnta annos solteira que tinha filhos e[t]  

 vsaua mal de si a qual estaua sobre a djcta vitorja fazendo  

 Como se fora homẽ cõ molher o peccado de sodomja, e log[o]  

 como virão a ella denuncjante se erguerão, e lhe rogarã[o]  

 que se callase e despois disto esteue ella denuncjante algũns a[n] 15 

 nos no recolhjmento de marja da rosa, e quando tornou p[ilegível]  

 casa a achou menos en casa a djtta marja luçena e pe[r]  

 guntãdo por ella a hũa sua Jrmãa chamada breatiz de  

 luçena lhe respondeo que a lancarão de casa porque fora a  

 chada fazendo o peccado nefando cõ outra brasilla cha 20 

margaida   Escraua mada margayda ladjna que ora he tambem escraua dell[a]  

 denuncjãte e perguntada pello senhor ujsitador se lhe ujo a[l]  

 gum Jnstromẽto cõ que se penetrasem no djtto ajuntamẽ[to]  

 nefando, respondeo que não atentou nisso, e que a djtta m[a]  

 ria de luçena esta ora casada na parayba cõ antonio da co[ilegível] 25 

tempo Denuncjou mais que auera ora dez annos que sendo ella Jnd[a]  

 soltejra et estando no djtto recolhimẽto de marja da rosa  

 adoeçeo o djtto seu avoo Cristouão quejxada paj de  

 seu paj pello que foj ella trazida pera casa pera o ver e est[e]  

 ue então en casa dous djas no prjmejro dos quais hũa 30 

referência    testemunhou 
folha  
.26. verso  

negra brasila ladjna chamada monjca que Jnda ora he [es]  

craua da djtta clara fernãdez trouxe de fora pera casa hũa  

 toura de barro cõ cornos toda dourada, et malhada de[ilegível]  

 cõ os cornos dourados e as pontas pretas djzendo que ha ac[ha]  

fernão soares cristão novo ra en casa de fernão soarez cristão nouo mercador qu[e] 35 

 então era solteiro e ora esta casado cõ dona caterjna d[e]  

                                        albu 37 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.22r] 

 
 Pernãbuco        Mendoça                22  

   

   

   

 albuquerque nesta ujlla e vendo o djtto seu avoo a djtta toura djxe 05 

 que era toura dos Judeus a qual toura serja do tamanho de hum  

 palmo et estaua como asentada no chão cõ as pernas enco  

 lhidas a qual em hũa parte não lhe lembra se em hũa Jlharga se  

 aonde tinha metido hũ parafuso como prego pello qual estaua  

 metida na parede donde a djtta negra dezia que ha arancara 10 

 e logo a ditta negra ueo djzer que manoel soarez filho do djtto  

referências fernão soarez, hum
47

 seu crjado que ora esta casado cõ a filha  

 do medjna nesta ujlla lhe ujerão pedjr a djtta toura de mãoda  

 do do djto fernão soarez, e que tambem o mesmo fernão soarez  

 lha pedjra mas que não lhe foj tornada porque estando brjncã 15 

 do cõ ella hum menjno en casa lhe cahio da mão e se quebrou~  

 Denuncjou mais que auera sete annos pouco mais ou menos  

tempo estando ella casada de pouco na djtta fazenda foj la ter hum  

referência clerigo desta matriz chamado djogo de barbuda e lhes cõtou como  

 estando elle em Jesus ouujra djzer a hum menjno que sua maj 20 

 e seu paj tinhão hũ menjno assim como aquelle que estaua no  

 altar  (que era hum menjno Jesus) e que sempre ho açoutauão  

 e por não djzer mais foj mais perguntada pello senhor ujsitador  

 se quãdo ho djtto pedrejro silua lhe contou o casso sobredjtto de  

 Joam nunez se estaua bebado, ou fora de seu Juizo, respon  

 deo que lhe pareçe que estaua ẽ seu siso e que não estaua bebado 25 

 e lhe djxe as djttas pallauras do ditto casso de Joam nunez  

 fallando de uerdade e fojlhe mandado ter segredo e assim  

 o prometeo pello Juramento que reçebeo,   e do costume djxe nada  

 saluo que a djtta marja de luçena he parenta de seu marjdo  

 e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo 30 

 officjo nesta ujsitação o
48

 ẽscreuj  ~  e tambem asignej por ela  

 a seu rogo     [Maria]  

       Heitor furtado de mendoça                   Aos cin  

                                                                       Manoel francisco 34 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „h‟. 
48

 Há uma letra suprimida sob a letra „o‟. 



[fol.22v] 

 
 Brazil  

   

   

        Testemunha 
     Martim moreira  
       cristão uelho  
tabe testemunhou a di= 
ante folha .149. verso 

Aos cjnquo dias do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ[ta]  

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobu[co] 05 

nas casas da morada do senhor ujsitador [[do senhor ujsitador]] do s[anto]  

officjo hector furtado de mendoça perante elle pareçeo se[n]  

ser chamado Martim morejra e por querer denuncjar c[ou]  

 sas tocantes ao sancto officjo recebeo Juramẽto dos santos euãogelh[os]  

 em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo diz[er] 10 

 verdade e djxe, ser cristão uelho natural de Coimbra filho d[e]  

 Antonio fernãdez de uargas liurejro, e de sua molher madanella fernãde[z]  

 de ydade de trjnta annos pouco mais, ou menos, casado c[õ]  

 Anna de mello, cristãa uelha morador em aldea gallega de rjb[a]  

 tejo estante nesta ujlla.   E Denuncjãdo djxe que auera 15 

 anno e meo pouco /
49

 mais ou menos que lhe djxerão que manoel  

manoel gonçalvez solteiro 
     sentençeado 

gonçallvez mançebo solteiro cristão uelho morador e fejtor na fazenda [de]  

viçente correa na freguesia da uarzea de capibarjbe  

Culpa 
dizia que quẽ neste mundo não fornjcaua, que no outro mũd[o]  

o fornjcauão, e que isto dizia pellas pallauras deshonestas 20 

 pello que elle denuncjãte por ser morador na mesma fazen  

 da perguntou logo ao djtto manoel gonçallvez se dizia elle as  

 djttas pallauras et elle lhe respondeo que si repetindolhe  

 as mesmas pallauras, então elle denuncjante reprehen  

 deo asperamente, e o djtto manoel gonçallvez lhe respondeo que 25 

 assim o ouujra mas que não o derja mais, e foj logo per  

 guntado pello senhor ujsitador se quando elle djxe as ditas
50  

 pallauras se estaua bebado ou fora de seu Juizo, ou cõ a[l]  

 gũa perturbação respondeo que he mançebo que não se tom[a]  

 do ujnho e que estaua em seu Juizo uerdadejro, e que ho tem po[r] 30 

 simplex e sem malicja, e perguntado mais djxe que bẽt[o]  

referências aluarez Jmaginarjo morador na mesma fazenda lhe djxe a e[le]  

 denuncjante que ouujra as mesmas pallauras ao mesm[o]  

 denuncjado, et isso mesmo lhe ouujo tambem segũ[do]  

                            lhe 35 
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 Aparentemente, o traço inclinado foi utilizado para disfarçar uma letra que se quis suprimir. 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „d‟. 



[fol.23r] 
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 lhe pereçe Rafael Ribeiro que ora he morador en casa de
51

 gujlherme 05 

 facto, morador nesta ujlla, e fojlhe mãodado ter segredo e assim o pro  

 meteo pello Juramento que reçebeo e do costume djxe que he mujto amj  

 go do denuncjado, e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Mano  

 el francisco notarjo do santo offjcjo nesta ujsitação o escreuj~ .  

 Heitor furtado de mendoça       10 

                                                         Martim [Morei]ra  

   

   

          Testemunha 
Domigos fernãdez cristão  
uelho  

Aos cinquo djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos, e nouenta e tres annos  

nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da mora 15 

da do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle  

 pareçeo sen ser chamado domjngos fernãdez e por querer denuncjar cou  

 sas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos sanctos euãogelhos en que  

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e  

 djxe ser cristão uelho natural do Rio de Janeiro filho de ssimão fernãdez 20 

 alfayate, e de sua molher Jsabel fernãdez solteiro de ydade de dezaseis pera de  

 zasete annos estudante no collejo da companhia desta ujlla~  

bento teixeira cristão novo E Denuncjando dixe que elle andou na escolla de bento tejxera cris  

 tão nouo, mestre de leer et escreuer nesta ujlla da qual escolla  

 elle sahio auera seis ou sete annos, e andou nella hum anno no qual 25 

 en todos os sabbados o djtto mestre não fazia escolla e mandaua  

 que nelles não fosse njmguem a escolla djzendo que não era sua uontade  

 ter escola aos Sabbados, e tambem despois que elle denuncjãte sahio  

 da djtta escolla lhe ujo sempre ate gora não ter escolla aos sabbados  

 porem elle não sabe sua tenção mas despois que ouujo ho edjtto da 30 

 fee por elle ser cristão nouo lhe pareçeo isto mal, e foj pergũtado  

 pello senhor ujsitador se tem o mesmo costume os outros mestres  

 nesta terra de não ter escolla aos sabbados, respondeo que não sabe  

 nesta terra nenhum outro mestre lejgo senão o djtto bento tejxera  

 e que em sam bento e no collejo costumão não ter escolla as quartas 35 

 fejras, e perguntado mais djxe que na mesma escolla aprenderão  

                                                             tambẽ 37 
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 Há um „g‟ suprimido sob a letra „d‟. 



[fol.23v] 

 
 Brazil.  

   

   

referências- tambem djogo ujeira filho de mjguel gonçallvez ujejra, et djogo fernãdez sobrjnho d[o]  

 padre bahia, et Antonio barbalho, filho de Antonio barbalho
52

, e outros mujtos mor[a] 05 

 dores nesta ujlla, e perguntado mais por algũas ceremonjas que  

 lhe forão declaradas se as ujo fazer ao djtto bento tejxera resp[õ]  

 deo que não nẽ atentou njsso, e do costume djxe nada e foj lhe  

 mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento que reç[e]  

 beo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo 10 

 officjo nesta ujsitação o escreuj~  

         Heitor furtado de mendoça        

        Domingos fernãdez  

   

  15 

   

 Aos cjnquo djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ[ta]  

            Testemunha 
Joao da Rosa meo cristão 
novo 

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furta[do]  

 de mença
53

 perante elle pareçeo Joam da rosa e por querer 20 

 denuncjar cousas tocantes ao sancto officjo reçebeo Juramento  

 dos santos euangelhos ẽ que pos sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer en tudo uerdade e djxe ser meo Cristão nou[o]  

 natural desta ujlla filho de belchior da rosa cristão nouo, e de  

 sua molher antonia soarez que elle tem por cristãa uelha, de ydade de 25 

 trjnta e dous annos pouco mais, ou menos, casado cõ marja de  

 carualho laurador e morador nesta ujlla.   E Denuncjando djxe qu[e]  

 sendo elle tabaliam nesta ujlla do pubrjco e Judicial, et enfadãnd[o]  

 se de o serujr porquanto nesta terra os offjcjaĩs fazem em  

 seus offjcjos, mujtos erros, contra a Justiça das partes por J[m] 30 

 portunaçõis e pejtas dos poderosos, e querendo elle por  

 esta rezão não encarregar sua concjentia, e aRenuncja[r]  

 o djtto offjcjo, avera dous ou tres annos pouco mais ou men[os]  

joão nunez cristão novo que estando hum dja en casa de Joam nunez Cristão nou[o]  

 mercador nesta ujlla que despois foj presso por esta ujsit[a] 35 

 ção do santo officjo na bahia estando tambem presente o djtt[o]  

 seu paj belchior da rosa (e não lhe lembra se mais outrẽ algu[ẽ])  

 vierão a fallar nesta materja de elle querer alargar ho  

                               djtto 39 
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 Há uma letra suprimida sob o primeiro „b‟ de „barbalho‟. 
53

 „mença‟ por „mendoça‟. 



[fol.24r] 
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 ho djtto offjcjo, e o djtto Joam nunez lhe diz per modo de conselho 05 

 que ho não alargase porque lhe estaua bem, et elle denuncjãte lhe  

 Respondeo que auja de alargar o djtto offjcjo porque tinha mujto  

 encargo de conçjentia pella rezão sobredjcta, então ho  

 djtto Joam nunez lhe respondeo, dando cõ a mão, as palla-  

 vras segujntes, Ja oje do porteiro ate o Papa, e do Papa ate ho 10 

 porteiro, todos ujuem Ja djsso,   E foj logo perguntado pello  

 senhor ujsitador se estaua ho djtto Joam nunez bebado, ou fora  

 de seu Juizo, e se ho reprehendeo algum delles, ou se se desdjxe  

 da djtta ma pallaura djcta cõtra o papa, respondeo que estaua  

 em seu siso e que não ho reprehenderão, e que não se desdjxe e que 15 

 o djtto seu paj et elle se escandalljzarão de elle djzer as djttas  

Culpa pallavras cõtra o Papa nosso senhor por elle ser Cristão nouo, ~  

 E tambem denuncjou que auera dous annos e meo pouco mais ou  

 menos que por toda esta terra correo fama pubrica djtta ge  

 ralmente assim por honrrados, bõns, et mjlhores, como pello mais 20 

 pouo, en fama mujto frequente e escandallosa, que ho djtto Joam  

Culpa nunez tinha hum Cruçjfixo, (não deziam se de uulto se de-  

 pintura) entre dous serujdores vasos Jmmundos ẽ que fazia  

 suas neçessidades corporaĩs,   e que esta fama nascera de  

 hum pedrejro que lho ujra chamado silua,   e pergũtado pello 25 

 senhor visitador se tem elle ao djtto Joam nunez por bom Cristão et  

 ao djtto pedrejro por homẽ de uerdade, respondeo que ho djtto  

 pedrejro era hum homẽ pobre et não sabe delle mais e que cõ Joam  

 nunez não teue estrejto trato nẽ amjzade pello que não sabe  

 de sua cõçjentia, e tambem ouujo dizer delle Ja por esta villa 30 

 que não costuma a Jr ouujr mjssa nos djas de obrigação.~  

referência Pergutado adiãte 
folha I66 - 

Denuncjou mais que auera hum anno pouco mais ou menos  

que seu Jrmão Antonio da rossa lhe djxe que cantandosse hum dja  

 perante bento tejxera Cristão nouo mestre de moços de  

 leer et screuer nesta villa, a cantiga segujnte,.   trjno  35 

                           sollo  

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.24v] 

 
 Brazil  

   

   

bento teixeira cristão novo sollo, e uno, uno sollo e trjno, no es otro alguno, sino dios deujn[o]  

culpa ho djtto bento tejxera djxera que esta propossição era falsa~ 05 

 Denuncjou mais que avera hum anno pouco mais ou menos  

 estando elle denuncjante na Jgreja Matrjz, hum dja na  

 ora da bespera dentro na capella de nossa senhora do Rosajro  

manoel dias clerigo cristão novo estaua paseando na mesma Capella Manoel djaz bene  

ficjado da mesma Matrjz tido por cristão nouo. O qual 10 

culpa aleuantou a perna; e deu hum grande traque, djante da  

 Jmagem da ujrgem de uulto fermossa que esta no altar  

referência e llogo elle denuncjante, e o djtto e o padre coadjutor Raimundo  

 soarez o reprehenderão et elle se rjo/   Denuncjou mais  

referência que auera tres ou quatro djas lhe djxe francisco de farja. Crjado 15 

aos .10. de novembro .1595. na  
graça Véo este | clerigo manoel  
dias á mesa acusarse que na |  
capella do spiritu sãcto ãtes que  
tiuesse altar | seruido de choro e  
sãcrhistia, perãte | outros 
saçerdotes sem respeito do lu= |  
gar largaua alguas ventosida |  
des,   e disto dixe que pedia  
perdão E | misericórdia e que ja  
o cõfessára a seus con= | fessores - 

do alcajde mor que elle auja de ujr denuncjar a esta me[sa]  

de hũa pessoa que djssera que ujra, ou sabia, ho que [.]nẽ o mesmo  

podja uer, ou saber, e por não djzer mais perguntado p[elo]  

costume djxe nada e foj lhe mandado ter segredo e  

assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor 20 

visitador aquj risquej o riscado que djz e o djtto, ẽmendej,  

pello, Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o es  

creuj~  

      Heitor furtado de mendoça          João da Rosa  

       ÷           ÷          25 

  

  

   

             Testemunha 
Cosmo de araújo cristão uelho 

Aos cjnquo djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no  

venta e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de perna[m] 30 

 buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo h[ej]  

 tor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser cham[a]  

 do cosme de arahujo e por querer denuncjar cousas t[o]  

 cantes ao santo officjo e reçebeo Juramẽto dos santos euangelhos en que  

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer 35 

 en tudo uerdade e djxe ser cristão uelho, natural de  

 ponte de lima filho de goncalo rodriguiz darahujo, dos prjncjpais da  

 terra e de sua molher lianor lopez de calhejros, defunt[os]  

 de ydade de mais de quarenta annos, casado cõ marja do a[ma]  

                                                                 ral 40 
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 ral morador nesta ujlla.   E Denuncjando djxe que auera tres annos 05 

 pouco <mais>, ou menos, que nesta ujlla ouujo geralmente en fama publica  

joão nunez cristão novo frequente e escandalosa que Joam nunez Cristão nouo mercador  

 nella que despois foj presso na bahia pello santo officjo tinha hum crucj  

Culpa fixo Junto de hum serujdor uaso Jmmundo
54

 de fazer seus fejtos  

 e que hum pedrejro fazendolhe obra en casa lho ujra, e foj logo pergũ 10 

 tado em que conta tem ao djtto Joam nunez e ao djtto pedrejro, res  

 pondeo que o djtto Joam nunez era tido nesta terra por largo en seu  

 negoçear, e do pedrejro não sabe nada, e do costume djxe nada  

 e foj lhe mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento  

 que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo 15 

 do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  +   

   Heitor furtado de mendoça   Cosmo daraujo  

   

                                                                                               [carimbo]  

  20 

   

 Aos seis dias do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e nouẽta  

         Testemunha 
Jsabel frasoa cristã uelha 

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mẽdo  

 ça perante elle pareçeo sen
55

 ser chamada Jsabel frasoa e por que 25 

 rer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos  

 santos euangelhos ẽ que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dj  

 zer ẽ tudo uerdade, e djxe ser cristãa uelha natural desta Capi-  

 tanja filha de francisco frasão dos da guouernança desta terra e de  

 sua molher gujmar fernãdez de figueroa defuntos, de ydade de quarenta 30 

 e cjnquo annos pouco mais ou menos casada cõ saluador daraujo  

 moradora na uarzea de capibarjbe freguesia de nossa senhora da  

 djtta uarzea
56

 E denuncjando djxe que ho djtto seu paj depois de en  

 viuuar da djcta sua mãj casou cõ hũa molher que tambem se chama  

 va gujomar fernãdez cristãa noua filha de branca djaz, e de seu ma 35 

 rjdo, djego fernãdez, defuntos, os quais se dizia geralmente por esta  

                                                                    terra 37 
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 Há um „e‟ suprimido sob a letra „I‟. 
55

 Há uma letra suprimida sob a letra „n‟. 
56

 Após a palavra „uarzea‟ há um traço que não parece ter sido feito intencionalmente, semelhante a um parêntese. 
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 terra que ujerão degradados pello santo officjo sempre pera est[e] 05 

 brasil e pella djtta rezão da djtta sua madrasta costuma<ua> ella  

 denuncjante chamar dona a djtta branca djaz, e en casa de[la]  

 djcta branca djaz esteue das portas adentro tres ou quatro mes[es]  

 pouco mais, ou menos, aprendendo a coser e laurar cõ as sua[s]  

 filhas Jrmãas da djtta sua madrasta, as quais Jnsinauão tamb[em] 10 

 a outras mujtas moças de fora a coser e laurar, no qual tem[po]  

tempo ella denuncjãte sendo então moça de doze annos pouco mais ou m[e]  

branca dias cristã nova        x 
defucta 
anna cristã nova defũcta 
Jnes fernãdez cristã nova  
defucta  
briatis fernãdez alcorcouada  
cristã nova  
felipa de paz cristã nova  
             
Andresa jorje cristã nova  
Jsabel fernãdez cristã nova  
defucta  

nos ujo que a djtta branca djaz cõ as djttas Suas filhas que então tinh[a]  

soltejras en casa scilicet Ana que então serja de dez, ou doze annos, et Jnes [fernãdez]  

que ja então era molher de ydade, e despois casou cõ balthesar lejtão 15 

Ja defuntas a qual Ana despois casou cõ outro djogo fernãdez cristão no[vo]  

e outrossi, breatiz fernãdez, alcorcobada que nunca casou, e ora he ujua  

nesta ujlla, et felipa de paz, que ora he casada cõ pero da costa cris  

tão uelho morador na djtta sua feguesia da uarzea,   e Andresa Jor  

ge, que ora he tambem ujua e casada con fernão de sousa cristã[o] 20 

nouo nesta ujlla, e outrossi Jsabel fernãdez que ja então era molher  

e despois casou cõ bastiam coelho dalcunha boas nojtes, ja de  

funta, a qual breatiz fernãdez et felipa de paz erão ja então molhe  

 res, e Andresa JoRge
57

 era então moça não se affirma de que ydade  

 serja, todas se fechauão em hũa casa terrea grande, e mãoda[uam] 25 

 fechar as portas da Rua que erão em hũas casas nesta ujlla na Ru[a]  

culpa judaica que uaj pera Jesus, en todos os sabbados daquelle tempo que ella denũcj[ã]  

 te, em sua casa esteue, et nos djttos sabbados se fechauão a djtta  

 branca djaz cõ as djttas suas filhas todo o dja de pella menhã[ã]  

 ate a nojte e não trabalhauão, e mãodauão as moças que apre[n] 30 

 djam pera suas casas no
58

 djttos sabbados, e algũas uezes as ma[o]  

 dauão pera hum qujntal a folgar,   e outrossi ujo que as djttas brã[ca]  

 djaz e suas filhas trabalhauão nos domjngos en todo o djtto tem[po]  

 que en sua casa esteue abrjndo algodão et fiando, e fazendo [ou]  

 tros serujços assim como nos djas da semana toda mais, e s[o] 35 

 mẽte guardauão os sabbados não trabalhando nelles como  

 djtto tem,   e que outrossi ujo que as sobredjttas matarão em hu[m]  

 dja de sesta fejra  a hum porco pequeno et ho comerão na m[es]  

                                                         ma 39 

   

   

   

   

                                                 
57

 Há uma letra suprimida sob a letra „J‟. 
58

 „no djttos‟ por „nos djttos‟. 
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[P]ergutada a referida maria dalmeida cristã 
uelha | [m]olher que foi de cosmo pais Jurou 
que não | [v]io nẽ sabe nada de brãca dias nẽ 
sua | [g]ente cõtra nossa santa fee – nẽ vio 
nũqa | [e]m sua casa nenhũa figura de cabeca | 
[d]e boj.   E que so Ouuio ao dito Cosmo | pais 
seu marido defũto que foi feitor de | diogo 
fernãdez cristão novo marido da dita brãca 
dias que | o dito diogo fernãdez dera a comer a 
<sua> gẽte hũ dia | de ẽtrudo peixe e na quarta 
feira de | [c]inza porco e que nos sabados se 
vestia de | camisa lauada e mãdaua aos seus 
que | não trabalhassem. que Jsto lhe cõtou o 
dito | defũto que elle mesmo vira,   E que mais | 
não sabe. E do costume nada e asinou aqui | 
por ella o notarjo ẽ olynda a .9. agosto. 1595~ 
                             Manoel francisco  

  

  

ma sesta fejra e no sabbado segujnte e por não dizer mais foj pergũtada 05 

pello senhor ujsitador se as sobredjttas se uestiam nos sabbados dos me  

lhores uestidos, e cõ camjssas, e toucados lauados e se lancauão  

nas Camas as sestas fejras a tarde cõ lançõis lauados, e se fa  

ziam outras mais ceremonjas que lhe forão declaradas, respon  

deo que não esta ora lembrada disso e perguntada que moças erão 10 

as que então aprendjam en casa da djcta e das djctas suas filhas,  

respondeo que ora he moradora aquj perto em beberjbi hũa molher, que  

foj casada cõ cosmo paĩz escrjuão e ora esta despois que delle emujouou  

casada cõ hũ mamaluço, e assim na parayba mora outra molher cha  

referências59 mada Jsabel caldejra veuua molher que foj de Manoel dazeuedo 15 

Perguntada a referida Jsabel caldeira | Jurou 
que de brãca dias e de su= | as filhas e de sua 
gẽte não sabe nẽ | vio nada de mal cõtra nossa 
| sãcta fee,   E que no tẽpo que aprẽdia | Em 
sua casa Era minina que | nã entendia nẽ 
atẽtaua nisso~   E que somente ouuio dizer | a 
Jsabel frazoa Ja defũcta e | a cosmo frazão  seu 
Jrmã60 que | hũ neto da dita brãca dias 
francisco | de boas noites dizia que a dita | sua 
Auó tinha ẽ casa hũa | toura que adoraua nas 
ses= | tas feiras e sabados – E do cos- | tume dixe 
nada,   E assinou | por ella o padre notarjo ẽ 
olynda | a 28. de junho de 1595 -  
                       Manoel francisco  

as quais no djtto tempo erão moças e aprendjão cõ as sobredjttas a la  

vrar e coser, e que tambem no djtto tempo estaua en casa das sobre  

djctas denuncjadas das portas adentro e serujndoas hũa mo  

ça grande Ja quasi molher que cõ ellas tinha ujndo do Rejno chama  

da brjolanja fernãdez que ora esta veuua em Jaboatam molher que foj 20 

de Andre gonçallvez carpinteiro a qual era filha bastarda de djogo fernãdez  

marjdo da djcta branca diaz, as quais poderão tambem Jnformar  

do sobredjtto,.   Denuncjou mais que despois do sobredjtto dahy  

a mujtos annos não lhe lembra quantos sendo ella denuncjãte  

Ja casada e estando moradora en casa do djtto seu paj nesta villa 25 

Perguntada a referida Briolanja fernãdez filla | 
de diogo fernãdez cristão novo enteada de 
brãca | dias cristã nova defũtos.   E amoestada 
que fal | le a verdade Jurou que dos ditos  defũ | 
tos e de seus filhos e filhas e sua gẽte não sabe 
nada que lhes visse fazer nẽ ou= | uisse dizer 
cõtra nossa sãcta feé catholi= | ca, E que no tẽpo 
que ella seruia ao dito | seu paj E madrasta Era 
moça, E seruia | de mãdados tãbẽ de fora E 
que não | atẽtaua em nada se guardauão os | 
sabados nẽ se faziã outras cousas Ju | daicas   E 
que se elles Jsso fazião Ella | [te]stemunha não 
sabia nẽ atẽtaua nisso, [n]ẽ o Entẽdia./.  E que 
despois de Ella | testemunha ser casada Ouuio 
dizer que Paulo seu | [n]eto dizia que a dita 
brãca dias sua auo | tinha hũ sãcto como paqa.   
E que não | [s]abe mais nada,  E foi por mj  
amuesta= | da que declare o que sabe porque 
ha nesta | [m]esa Jnformação que Ella sabe 
Respõ= | deo que nada sabe. E assinou aqui por 
| ella o padre notarjo ẽ oljnda . 6 . Julho . 95- 
                                        Manoel francisco  +  
  
  
  
  
  

foj hũ dia pella menhãa fallar cõ ella hum menjno chamado paulo  

que seria de ydade de algũns quatro annos pouco mais ou menos neto  

da djcta branca djas filho da djtta sua filha Jsabel fernãdez, e de bastiam  

coelho boas nojtes e falando o djtto Paulo cõ ella denuncjãte lhe  

djxe que os sanctos que sua avoo tinha não erão como os que estta[.] vão na 30 

Jgreja porque os sanctos de sua avoo branca diaz erão de fej  

ção de paca que he hũ anjmal do mato como lebre, e pergunta  

da pello costume djxe que he amjga de todas as sobredjttas porque se  

crjou cõ ellas e que tẽ djtto a uerdade e fojlhe mandado ter segredo  

e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e por ella auer dous 35 

                                                                                           annos  

  

  

  

 40 

  

                                                 
59

 A palavra “referências” encontra-se na margem da linha 12. 
60

 „irmã‟ por „irmão‟. 
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 annos que cegou e não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej p[or]  

 ella cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nest[a]  

 visitação o escreuj~ 05 

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  

                                                                                                  +  

   

   

  10 

 Aos seis djas do mes de novembro de mjl e qujnhẽtos e nou[ẽ]  

       Testemunha 
    Monica Brazilla. 

ta e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de perna[m]  

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamad[a]  

 moneca brasilla e por querer denuncjar cousas tocã 15 

 tes ao sancto officjo reçebeo Juramento dos santos euangelhos  

 en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 djzer en tudo uerdade e djxe ser brasilla Jndja deste  

 brasil natural do sertão desta capitanja filha de paj e  

 maj pagãos mas sua maj et ella denuncjante sendo de 20 

 ydade de quatro annos se fizerão cristãas e bautizarã[o]  

 nesta ujlla, de ydade de trjnta e cjnquo annos, e que se crj[ou]  

 e sempre morou ate gora e Jnda ora esta en casa de clara  

 fernãdez tia do alcajde mor desta Capitanja, e que posto que en ca[sa]   

 a nomeam e tem por escraua e como a tal lhe puserão f[er] 25 

 retes nas façes cõtudo ella uerdadejramente não he es  

 craua mas he forra et liure, e assim ho era sua maj forr[a]  

 e liure que por sua propria uontade a trouxe do sertão  

 a esta ujlla.   E Denuncjando djxe que auera dez a[n]  

 nos pouco mais ou menos que costumando ella mujta[s] 30 

fernão soares cristão novo vezes hir a casa de fernão soares seu vezinho cristão  

 nouo mercador que então era solteiro e ora he casado c[õ]  

 dona Caterjna de albuquerque foj hum dja pella men[hã]  

 laa e entrando na sua baranda ujo em cjma donde e[s]  

 tauão os potes em hum pojal estar metido na pared[e] 35 

                                 hum  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.27r] 

 
 Pernãbuco                   Mendoça           27  

   

   

 hum prego de parafuso na ponta do qual prego estaua metido  

 hum boj fejto de barro dourado e cõ cornos e cõ malhas pretas cõ as 05 

 pernas encolhidas o qual por detras pello Rabo tinha na tra  

 sejra hum buraco per que estaua metido o djtto parafusso como  

Perguntada a referida clara 
fernãdez Jurou que vio | trazer a 
dita monica o dito boi | de barro e 
que mostrãdose a seu ma= | rido 
cristouã queixada que ja he de | 
fũcto e dizedo se lhe que se troxera | 
de casa de fernã soares elle | 
respõdeo que aquillo era toura, | 
Mas que ella não sabe se era | o dito 
boj macisso por dentro | ne se era 
vão ne se seruia de | vasilha, nẽ o 
para que  Era,   E | asinou aqui o 
padre notairo por ella. 
                       Manuel francisco  
referências 

prego, e assim no ar se sostentaua soo no djtto prego e ten  

do mujtas uezes ydo a djtta barranda nunca tal tinha ujsto  

pello que então uendoo ho arrancou da djtta parede, e se foj cõ 10 

elle pella porta fora et o leuou a casa da djtta sua senhora clara  

fernãdez e perguntado seu senhor cristouão quejxada marjdo da  

djtta clara fernãdez donde ho achara djxe ella que en casa de fer  

não soarez, então o djtto seu senhor respondeo que aqujllo era  

a toura em que os Judeus adorauão et brjncando hum menjno 15 

en casa cõ o djtto boj ho quebrou e logo o djtto fernão soarez  

lhe pedjo a ella, e tambem mandou pedjr per seu filho ma  

noel soarez e por hũ seu crjado goncalo djaz, e por outro luis antonio,  

 que Jnda aquj estão na villa que lhe dessem aqujllo que ella leuara  

 da uaranda, e logo por ella desta materja não djzer mais 20 

 foi perguntada pello senhor visitador se a vio alguẽ arancar  

 da parede o djtto boj respondeo que ssim virão, os djttos seu[s]  

                     filho e crjados, perguntada quando despois lho pedjam  

 per que nome o nomeauão, respondeo, que deziam aqujllo que  

 ella leuara, fojlhe logo djtto pello senhor ujsitador que aquelle 25 

 boj podja serujr de castiçal, ou de pimentejra, ou de ga  

 lheta de ter azejte e vin<a>gre, ou serujrja de algũa outra  

 cousa respondeo que não podja serujr de nada djsso, porque  

 não tinha nenhum buraco senão somente o da trazejra por  

 onde estaua metido no djtto prego da parede, pergunta 30 

 da se quando elle quebrou se ujo se era maçjço por dentro  

 se uão, respondeo que sim ujo que não era uão senão macjço  

 E Denuncjou mais que auera qujnze annos pouco mais ou menos  

 que en casa da djtta sua senhora estaua hũa sua parenta chama  

                                                              da 35 
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maria de luçena da marja de luçena que ora esta casada cõ antonio da costa n[a]  

 parayba que Ja então era molher que tinha parjdo e porquã[to]  

 en casa se dezia que ella dormja carnalmẽte cõ as negras [da] 05 

 casa, hũa nojte sentindo ella denuncjante que a djtta marja  

 de luçena se erguja da rede e sobja acjma a hũa camara  

 de Sua senhora aonde estaua hũa negra brasilla chamada  

 margayda que ora he escraua do djtto alcajde mor se ergue[u]  

 tambem da sua rede e se foj pella escada acjma manso esp[os] 10 

 a djtta marja de luçena e pondosse manso Junto da djtta  

margaida escraua marja de luçena e da ditta margayda que ja estauão Jũtas  

 as sentio estarem ambas no chão hũa sobre outra fazendo  

 moujmentos e signais como faz hum homẽ cõ molher que conhe  

 çeo ella denuncjante bem estarense ambas tendose ajun[ta] 15 

culpa mento carnal, e não podendo ella denuncjãte sofrer aque[la]  

 torpeza cospio nellas djzendolhes que não faziam ellas aq[uj]  

 lo por falta de homẽns e pella menhãa lhe rogou a djtta  

 marja de luçena que se callasse e por não djzer mais foj  

 amoestada pello senhor ujsitador que não falle nesta mesa 20 

 senão uerdade porque fallando mentira sera mujto casti  

 gada, djxe que tudo ho que aquj tem djtto he uerdade e do  

 costume nada e foj lhe mandado ter segredo e assim ho  

 prometeo pello Juramento que reçebeo e por não saber asigna[r]  

 eu notarjo asignej por ella aquj a seu rogo cõ o senhor ujsita 25 

 dor o qual mandou fazer aquj mais esta declara  

 ção que porquanto a djtta denuncjãte he molher mujto ladi  

 na e falla muj bem portugues e em suas pallauras e Ra  

 zois mostra ter bom entendjmento lhe mandou tom[ar]  

 esta denuncjação neste liuro Manoel francisco notarjo do santo 30 

 officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

                                                                                                  +  

   

 Aos noue djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e n[o] 35 

 venta e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja  

                         de pe[r] 37 
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               Testemunha 
Diogo gonçalvez cristão uelho 

de pernãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo 05 

hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

 djogo gonçallvez e por querer denuncjar cousas tocantes, ao Sancto  

 offjcjo reçebeo Juramento dos Sanctos euangelhos ẽ que pos Sua mão  

 derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade  

 e djxe ser cristão uelho natural do termo dauejro filho de 10 

 pedreanes laurador e de caterjna gonçallvez sua molher defuntos  

 de ydade de mais de setenta annos veuuo casado que <foj> cõ Anna  

 froĩs defunta morador no termo desta ujlla no seu engenho do sal-  

 vador de que elle he senhorjo fregues da matriz desta ujlla.   e de  

 nuncjando djxe que auera quarenta annos pouco mais, ou 15 

 menos estando elle trabalhando cõ outros mujtos traba  

 lhadores, na fazenda de djogo fernãdez cristão nouo defunto  

 em camaragibi nesta capitanja, djxe hum dos compa  

 nhejros pera os outros que atentassem que naquelle dja que  

diogo fernãdez cristão novo  
defucto  

era tercejra fejra de entrujdo lhes auja de dar o djtto 20 

djogo fernãdez a comer peyxe, e assim foj em efejto, porque  

 taynhas secas lhes deu a comer, então djxe outro dos dj  

 tos companhejros, que esperassem que no dja segujnte que era  

 quarta fejra de cjnza lhes auja de dar a comer o djtto  

 diogo fernãdez carne e defejto assi foj porque na djtta quarta 25 

 fejra de çjnza, chamou o djtto djogo fernãdez a todos elles tra  

 balhadores a hũa casa acjma onde tinha dependurada  

 hũa porca mujto grande morta daquella ora e lhes djxe  

 que não tinha que lhes dar a comer senão daquella carne que  

 se a qujsesem comer que lha darja, então algũns lhe uj 30 

 rarão as costas, e algũns lhe djxerão que lha mãodase a  

 casa, e porquanto entre todos se praticaua que ho djtto djogo  

 fernãdez cõ sua molher branca djaz tinhão ujndo do Reyno  

 por culpas do sancto officjo todos se escandalizarão de  

 lhe uer fazer aqujllo,.       Denuncjou mais que no mes 35 

                                 mo  
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 mo tempo estando elle denuncjãte cõ os djttos cõpanhejro[s] 05 

 trabalhando na djtta fazenda lhe djxe hum delles chamado  

 cosme pais ja defunto que atentasse mostrandolhe ao djtto  

 djogo fernãdez, e a sua molher branca djaz que ujnhão de casa ver h[o]  
 

diogo fernãdez     cristãos 
branca dias          novos                    
                           defuctos.                                    
 

culpa 

engenho, e olhando elle denuncjãte ujo que ho djtto djogo fer[nãdez]  

e a djtta sua molher branca djaz cristãos nouos sendo 10 

então sabbado dja de trabalho as dez oras do dja ujnh[am]  

ambos juntos uestidos de festa cõ seus roupõis de frjsa [ilegível]  

 de noua e galante que não costumauão uestir na seman[a]  

 et elle cõ camjsa lauada mujto alua, et ella cõ toucad[os]  

 aluos e lauados e por ser sabbado et elles gente de sospej[ta] 15 

 logo isto pareçeo mal a todos.   Denuncjou mais que no  

 mesmo tempo pouco mais, ou menos, mandando elle  

 denuncjante buscar hũa sua galljnha que se lhe metera [em]  

Antonio dias cristão novo  
defucto  

casa de Antonio dias alfajate cristão nouo morador no  

mesmo camaragibe ora ja defunto o djtto Antonio djaz 20 

culpa lhe djxe a elle denuncjãte que antes elle serja mosca  

 que ser cristão uelho, e por não djzer mais perguntado  

 pello costume djxe nada e fojlhe mãodado ter segredo  

 e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou  

 cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo 25 

 nesta ujsitação o escreuj cõ a entrelinha que djz, foj,  

 
  Heitor furtado de mendoça  + 

 

   

   

  30 

         Testemunha 
Jgnacio do Rego Cogomi 
nho. cristão uelho. 

Aos dez djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco
61  

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser cha  

 mado, Jgnacjo do rego e por querer denuncjar cousas 35 

 tocantes ao santo officjo reçebeo Juramẽto dos santos euangelhos  

                                                          en que 37 
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 Há uma palavra suprimida sob a palavra „pernãobuco‟. 
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  05 

 en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 en tudo uerdade e djxe ser cristão uelho natural de ujana filho  

 de aluaro eanes marcjel e de sua molher Ana de barros, cogomj  

 nha de ydade de trjnta e hũ annos casado com Jsabel do  

 casal a qual tem raça de cristãa noua morador na freguesia 10 

 de nossa senhora do Rosajro da varzea de capibarjbe,.  E Denũ  

tempo cjando djxe que auera hum anno pouco mais ou menos estã  

 do elle en casa de ujcente correa da mesma freguesia prati  

Jnes de brito – seteçeada. cando cõ elle e estãodo tambem presentes praticando Jnes de  

referência brjto molher do djtto viçente correa cõ frej Joam de xejxas fra 15 

 de de nossa senhora do carmo, djxe a djtta Jnes de brjto pera ho djtto  

 frade as pallauras segujntes, vossa Reuerẽcja cujda que a sua or  

Culpa dem he mjlhor, pois a nossa ordẽ dos casados, he a mjlhor, e logo  

 o djtto padre, et elle denuncjãte lhe forão a mão, e ella se calou  

 e não proçedeo mais na pratica, e perguntado pello senhor ujsi 20 

 tador se estaua ella em seu siso, respondeo, que sim esta  

 ua porem que lhe pareçe que ella djxe as djttas pallauras, ga  

 lanteando e rjndo, e que não esta aduertido do preposito  

 sobre que as djxe, e perguntado mais djxe que outras mujtas  

 pessoas estauão mais presentes de que não he lembrado, e do 25 

 costume djxe que he parente da djtta denuncjada e pro  

 meteo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor  

 visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação  

 o escreuj~                  

         Heitor furtado de mendoça Ignacio do Reguo Cogominho ÷ 30 

    

   

 Aos dez djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e no  

 venta e tres annos nesta villa de olinda Capitanja de  

                              per 35 
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 pernãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hej[tor] 05 

        Testemunha 
Manoel fernãdez cristão uelho 

furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado M[a]  

noel fernãdez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo offic[jo]  

 recebeo Juramẽto dos santos euangelhos en que pos Sua mão derejta   

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade, e djxe ser crist[ão]   

 uelho
62

 natural da ylha da madejra filho de alejxos pirez e de sua m[o] 10 

 lher marja aluarez lauradores de ydade
63

 de cjnquoenta ann[os]   

 casado cõ francisca dalmejda morador nesta ujlla na freguesia da matrj[z]  

 E Denuncjando djxe que ha hum anno pouco mais ou menos es  

 tando elle em sua casa sentio em casa de Manoel Rey homẽ  

 preto seu uezinho parede meas andarem Jnqujetas hũa filha d[o] 15 

 djtto preto chamada Ana moca parda que então serja de onze  

 ou doze annos pouco mais ou menos solteira, que ora mora nesta ujlla  

 na Rua de Joam eanes, e outra moça parenta della que Ja ent[ão]  

 era casada chamada marja rodriguiz filha de caterjna fernãdez a tor[ta]  

 que lhe pareçe ora ser moradora na freguesia de santo amaro 20 

 e porque despois que as sentio Jnqujetas, estando soos en casa a[s]  

 sentio aqujetar logo as foj esprejtar per hum buraco da por[ta]  

maria rodriguiz e ujo estar a djtta marja rodriguiz dejtada no sobrado de costas  

anna e sobre ella dejtada de bruços ana ambas cõ as fraldas  

culpa aregaçadas fazendo hũa cõ outra como se forão homẽ cõ mo 25 

 lher, e despois que elle isto ujo deu rjjo na porta e abrjo ent[ão]  

 se aleuantou a djtta Anna e ficando Jnda dejtada a di[ta]  

 marja rodriguiz e descuberta djxe, estas pallauras, o nossas uerg[o]  

 nhas, porẽ não lhes ujo Jnstromẽto
64

 nenhũ penetrante de que us[a]  

 sem, e do costume djxe nada e fojlhe mãodado ter segred[o] 30 

 e assim o prometeo pello Juramẽto que reçebeo e asignou cõ  

 o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsit[a]  

 ção o escreuj~  

  Heitor furtado de mendoça  manoel fernãdez 34 

   

   

                                                                                                              A[os]  
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63

 Há uma letra suprimida sob a letra „y‟. 
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        Testemunha 
fructuoso de moura 
     cristão uelho 

Aos dez djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e 05 

tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo hoffjcjo hejtor fur  

 tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado fructu  

 osso de moura e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo  

 officjo reçebeo Juramento do santos euangelhos sob cargo do qual 10 

 prometeo djzer uerdade e djxe ser cristão uelho natural des  

 ta ujlla filho de dom felipe de moura, natural, e de marja fernãdez  

 mamaluca, de ydade de trjnta e cjnquo annos pouco mais, ou  

 menos casado con dona Antonia Cristãa uelha morador nesta  

 villa.   E Denuncjando djxe que de quatorze annos a esta parte 15 

 corre por esta terra fama pubrjca frequente, e escandalosa  

 djtto geralmente por todos assim religiossos, honrrados, prjncj  

thomas lopez cristão novo - pais e mjlhores, como mais gente e pouo, que thomas lopez cris  

 tão nouo morador no uaradouro desta ujlla, dalcunha ho manjquete  

 costuma, en çertos djas, e tempos, atar hum pano no dedo do pe 20 

 e andar assim por esta ujlla, serujndo ysto de signal, pera ou  

 tros cristãos nouos irem ajuntarse a camaragibj a fazerem  

 a esnoga, porem que elle denuncjãte nũca lhe ujo fazer isto~  

 Denuncjou mais que de quatro ou cjnquo annos a esta parte  

 Corre
65

 tambem fama publica e geral por esta terra pella sobre 25 

 Jorje dias          cristãos novos  
garcia dauila    defuctos 

djtta manejra que Jorge djaz mercador, e gracja daujlla outrosi  

mercador cristãos nouos Ja defuntos que estão enterrados na  

 ermjda de nossa senhora da cõçepção desta ujlla se mãodarão  

 enterrar nella por ser terra ujrgem e por não djzer mais per  

 guntado pello costume djxe nada e prometeo segredo pello 30 

 Juramento que reçebeo, e asignou cõ o senhor ujsitador aquj cõ  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

 
                        

      Heitor furtado de mendoça              frutuoso de moura  

                                                                                 35 

                                                                                               Aos  

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
65

 Há uma letra suprimida sob a letra „C‟. 



[fol.30v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 Aos dez djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e n[o] 05 

    Testemunha 
Anna Lins mamalu- 
ca. 

uenta e tres annos nesta uilla de olinda Capitanja de  

pernãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador d[o]  

santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçe[o]  

 sen ser chamada ana lĩns a qual reçebeo Juramento  

 dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta so[b] 10 

 cargo do qual prometeo djzer uerdade, e djxe ser cristã[a]  

 velha natural desta ujlla mamaluca filha de Rodrjgo [ilegível]  

 alemão, e de felipa rodriguiz sua escraua brasilla defuntos  

 de ydade de trjnta e ojto annos pouco mais, ou menos,  

 casada cõ bertolameu ledo que ujuem por sua fazẽda 15 

 no arabalde desta ujlla.    E Denuncjando djxe que sẽd[o]  

tempo ella moca de cjnquo annos o djtto seu paj apos en casa  

 de djoguo fernãdez, e de sua molher branca djaz Cristãos no  

 vos, que se dezia terem vindo do Reyno por culpas do santo  

 officjo pera nella ser doutrjnada et Jnsinada a coser 20 

 e a laurar e en casa dos sobredjttos assim nesta ujlla  

 como em camaragibj esteue ella denuncjãte aprend[en]  

 do ate ser de ydade de ojto annos pouco mais ou menos  

 no qual espaço de tres annos, lhe lembra mujto bem que ujo  

diogo fernãdez      cristãos  
branca dias           novos  
                            defuctos 
culpa 

aos djttos diogo fernãdez e branca djaz guardarem os sabba- 25 

dos todos sendo djas de trabalho não trabalhando nelles  

nẽ fazendo serujco algum de casa como costuma  

 vão fazer nos outros djas de semana e costumãdo  

 a djtta branca djaz a fiar sempre algodão pella se  

 mana quando ujnhão os sabbados guardaua a ro[ca] 30 

 e não fiaua nelles sendo djas de trabalho e costumão[do]  

 nos djas da semana dar lição as mocas que aprem  

 djam a coser e apremallas a costura e verlhe as a[l]  

 mofadas nada djsto fazia aos sabbados mas se as  

 moças que ujnhão aprender querjã coser cosiam 35 

            se não  
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 se não não no qual tempo tinhão os djttos djogo fernãdez e branca diaz en 05 

 casa as filhas segujntes que erão Jnda soltejras, scilicet breatiz fernãdez al  

 corcobada que nunca casou que ora esta ujua nesta ujlla, que Ja então  

 era molher de mujta ydade de mais de trjnta annos, felipa de paz  

 que então serja de ydade pasante de ujnte annos que ora esta ujua  

 e casada cõ pero da costa tido por cristão uelho na varzea de capi- 10 

 barjbe, et Jsabel fernãdez que então serja de qujnze annos e despois casou  

 cõ bastiam coelho boas nojtes, Ja
66

 defunta, e Ana de paz que então se  

 ria de sete annos e despois casou com outro djogo fernãdez Ja defũta  

 assi mais Andreza Jorge que então serja de ydade de algũns oj  

 to annos as quais filhas nos sabbados não erão apremadas pella 15 

 maj a coserem como na semana mas as uezes sem a maj lho mãodar  

 cosiam nos djtos sabbados e laurauão como as outras mocas de  

 fora tambem faziam.   E Dixe mais que sempre nos domjngos e dj  

 as sanctos despois de Jantar ate a nojte a djtta branca djaz  

 mãodaua as djttas filhas, e a ella denuncjãte e as mais mo 20 

 cas que aprendjam que abrjsem algodam, e que as moças e a mais gẽte  

 do serujco acarretassem sal das marjnhas.   E djxe mais que  

 mujtas uezes na Jgreja en domjngos estando a djtta branca  

 djaz a mjssa quando aleuantauão ao senhor na ostia cõsagrada  

 olhando a djtta branca diaz pera a ostia, djzia estas palla 25 

 vras, ha canjs encadeados, repetindoas hũa e duas uezes  

                                    X e ella denuncjte
67

 que Junto della estaua lhas ouuja e algũas  

 vezes lhe perguntaua a quẽ chamaua ella aqujllo, et ella  

 lhe respondja, estas pallauras, chamo aquelles cãis, apon  

 tando cõ a mão pera o altar, porem ella [[ella]] denuncjãte 30 

 não entendeo pera quẽ ella ho dezia, nẽ sua tenção,  

 mas sempre todas as uezes que se asentaua Junto della na  

 Jgreja lhe ouuja djzer as djttas pallauras quando ale  

 uãotauão a prjmeira ostia,   E Dixe mais que auera cjnquo  

 annos pouco mais, ou menos, que Bento tejxera cristão nouo 35 

                                              mestre  

                                                 
66

 Há uma letra suprimida sob a letra „J‟. 
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referência Bento teixeira  
cristão novo  

mestre de escola de moços nesta ujlla djxe a ella denũcjãte 05 

en sua casa Jndo elle laa com sua molher felipa rapossa que  

Violãte fernãdez cristã nova  
defucta  

violante fernãdez filha dos sobredjttos molher de Antonio barbalho que  

ora he Ja defunta o mãodaua chamar çertos djas da semana  

 pera lhe declarar a biblia de latim em lingoagem e que elle  

 lha hia declarar mujtas vezes,.    Dixe mais que no djtto temp[o] 10 

 que ella esteue en casa dos djttos djogo fernãdez e branca diaz en [to]  

 dos os sabbados vio que sempre aos sabbados estaua sobre a ca[ma]  

 delles hũa cabeça de boj sem cornos, ou pera mais çerto na[ilegível]  

 se affirma bem se tinha cornos ou não fejta de pao aleona[do]  

 escuro, cor natural do mesmo pao sen ter tinta a qual era 15 

 bem afigurada e conhecjda ser figura de cabeça de boj de  

 cõprjmento de palmo e meo pouco mais ou menos a qual  

 cabeça de bezero se punha mujtas vezes sobre a djtta cama  

 as sestas fejras, e sobre a cama ficaua ate os domjngos [e]  

 não sabe quẽ tinha cujdado de a por sobre a cama, mas 20 

 sabe que tinha cujdado de a recolher e guardar ẽ hũa arc[a]  

britis fernãdez alcorcouada  
cristã nova  

aos domjngos a djtta sua filha breatiz fernãdez alcorcobada por  

que lha ujo mujtas uezes guardar,   Dixe mais que em hum dja ẽ  

 cada semana não lhe lembra bem se era as sestas fejras se a[os]  

 sabbados a tarde cozinhaua e mãodaua cozinhar a djtta brãca 25 

 diaz per hũa sua escraua feljpa Ja defunta hũa panellada  

 de comer a qual ficaua cozinhada daquella tarde pera  

 ho dja segujnte, e no dja segujnte não se affirma se era em  

 sabbado se en domjngo a Jantaua ella, e o djtto seu marjdo  

 djogo fernãdez, a qual panellada se fazia da manejra segujnte 30 

 mujtas uezes perante ella denuncjãte, lancauão a  

 carne picada na panella, cõ azejte, e cebolla, e grãos, e a  

 dubos, e outras cousas
68

, e barrauãolhe, o testo cõ masa ao  

 redor, e metiamna dentro em hum forno onde estaua  

 ate se cozer,   Dixe mais que no djtto tempo que em sua casa e[s] 35 

 teue morreo o djtto djogo fernãdez marjdo da djtta branca djaz [ilegível]  

 mal que lhe deu hum dja pella menhãa e ho acabou na  

 mesma menhãa, e estandolhe djzendo naquella ora  

                      da morte 39 
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Perguntada a referida Jsabel  
pauoa Jurou | que quãdo ella   
aprendia e etra=  | [u]a e casa de 
Brãqa dias e suas | filhas Era ella tã 
moça que nã ate-| tava ne aduertia, 

E que não lhes | [u]io nuqua nada 

que Entedesse | [se]r cõtra nossa sãta 
fee.   E | por ella asinou aqui o 
notarjo e oli- | da a i6. septembro 
.95- 
                     Manoel francisco     

da morte dona breatiz de albuquerque Capitoa desta terra que cha 05 

masse pello nome de Jesu e nomeandolho mujtas uezes elle ujra  

va sempre o focjnho e nunca ho quis nomear e por djzer que ora lhe  

não lembra mais foj perguntada pello senhor ujsitador se ujo  

aos sobredjtos, uestiremse aos sabbados do mjlhor uestido, e de camj  

sas e toucados lauados, e fazeremlhe a cama con lancoĩs lauados 10 

as sestas fejras a tarde, e fazer outras algũas çeremonjas que lhe  

forão declaradas, respondeo que não atentaua njsso e que soo do que  

aquj tem djtto se lembra bem e perguntada se sabe ora que sejão uj  

                            vas algũas das moças suas cõdescjpulas, respondeo, que sim são  

referências                     viuas brjolanja fernãdez filha bastarda do djtto djogo fernãdez, que ora he sogra 15 

Perguntada maria camella 
mamaluca. Jurou que | [d]espois de 
seu tyo cristouã sarradas fale | [cer] 
que Era casado cõ hua filha de brãca 
dias | felipa da paz que despois casou 
cõ pedro da cos | ta E ora he Ja 
falecida, sendo | Ella Referida de 
jndade de dez | ãnos morou em casa 
de brãca dias | [a]lgũu ãno, E que 
nũqa nẽ a ella nẽ | [a] suas filhas nẽ 
filhos Vio nũqa fa= | [z]er nem dizer 
cousa nenhũa cõ | tra nossa santa fee 
cathollica, nem | que mal lhe 
parecesse,   E que nada del | las sabe 
de mal. mas ãtes as | via fazer cousas 
de boas cristãas- | E que somente 
ouuio a pedro rodriguiz defũto que 
ouui- | ra que hũ moco neto de 
brãca dias dixe- | ra que sua Auo 
tinha hũ sãcto como | [p]aqa.   E que 
nada mais Ouuio,   E | [d]o costume 
nada mais e prometeu se- | [g]redo 
E asinou por ella o notarjo olĩda | 
[ilegível] 9. de Junho i595 –                       
                    Manoel francisco  
 

Perguntada caterina da costa cristã 
nova Jurou que | [se]ndo ella de 
algus sete ãnos |  [a]prendeo algus 
seis meses a | [la]urar Em casa de 
brãca dias | [e] de suas filhas   E que 
não lhes | [v]io ne entedeo cousa 

algua | [cõ]tra nossa sãcta fee nem 
sa- | [be] dellas nada de mal. E |  
[a]sinou aqui por ella o Notarjo- 
                     Manoel francisco  

de Joam de alpoem nesta Capitanja, et Jsabel de lamas molher  

de Rodrjgo eanes mestre de açuquere, e marja camella molher  

de hum pedraluarez sogra do capiaça, e Jsabel
69

 pauoa veuua mo  

lher de francisco barbossa as quais todas, serujam e aprendjam na djtta  

cassa, e sabem todas as djttas cousas, e são moradoras nesta 20 

Capitanja e perguntada mais djxe que não sabe pera que se punha  

sobre a cama a djtta cabeça de bezero, e djxe mais que tambem no  

djtto tempo na djtta casa estauão e ujam as sobredjttas cou  

sas, Jorge djaz da paz filho dos djttos djogo fernãdez e branca djaz, et cos  

mo frajão enteado de gujmar fernãdez filha dos sobredjttos denun 25 

cjados, et djogo mamaluco afilhado dos sobredjttos filho de hum  

homẽ degarasu chamado foam Ribeiro, que todos estão nesta Ca  

pitanja, e asim tambem Caterjna da costa sogra de domjn  

gos fernãdez ho mulato, e do costume djxe nada senão que foj sua  

discjpula como djtto tem e fojlhe mandado ter segredo pello 30 

Juramento que recebeo, e por não saber asignar eu notarjo a seu aro  

go asignej por ella, cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco no  

tario do santo offjcjo nesta ujsitação o escreuj~  

  Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  

                                                                                                  + 35 

                                                                                     Aos  

  

  

 39 
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         Testemunha 
Maria Mateus cristã uelha 

Aos honze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e n[o] 05 

venta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de  

 pernãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo  

 officjo hejtor furtado de mendoça perante elle parece[o]  

 sen ser chamada marja mateus e por querer denuncjar  

 Cousas tocantes ao sancto officjo recebeo Juramento dos santo[s] [e] 10 

 vangelhos en que pos sua mão derejta sob cargo do qual prom[e]  

 teo dizer en tudo uerdade e djxe ser cristãa uelha natura[l]  

 da cjdade do porto, filha de mateus fernãdez pescador, e de Sua m[o]  

 lher Jsabel gonçallvez de ydade de dezaseis annos casada com [ilegível]  

 lopez çapatejro morador no arecjfe.   E Denuncjando djx[e] 15 

tempo que auera tres meses pouco mais, ou menos, que hum man[ce]  

 bo que lhe pareçe chamarse andre fernãdez que Jnda não tem barba  

 magro e que tem hũas cotilladas pello rosto, crjado do  

 cartagena mercador desta ujlla estando no mesmo ar[e]  

 cjfe hũms homẽns do mar sobre os enganos que se fazem 20 

 no acuquere metendolhe area, e djzendolhe hum qu[e]  

 quem aqujllo fazia não temja a deus respondeo o djtto  

andre fernãdez – seteçeado. mançebo que lhe pareçe chamarse andre fernãdez as pallauras  

 segujntes, neste mundo querja eu leuar boa ujda, que no  

culpa outro mas que me leuem os djabos la não me uee njngue[m] 25 

 e djsse que não se lembra se se passou mais algũa cousa da  

 djtta pratiça e que ella se escandelizou das djttas   

referência pallauras e que isto mais ouujo sua Jrmãa francisca rodriguiz e outr[os]  

 que não conheçe e do costume djxe nada e prometeo seg[re]  

 do e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej 30 

 cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nest[a]  

 ujsitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  

                                                                                                    +  

                                                                                                             A[os] 35 
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             Testemunha 
francisca rodriguiz cristã uelha 

Aos honze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e nouen 05 

ta e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco nas  

 casas da morada do senhor ujsjtador do santo officjo hector furtado de men  

 doça perante elle pareçeo sen ser chamada francisca rodriguiz e por que  

 rer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento  

 dos santos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual pro 10 

 meteo djzer en tudo uerdade e djxe ser cristãa uelha natural  

 da gaya do porto, filha de Antonio rodriguiz mareante, defunto, e de sua mo  

 lher Jsabel gonçallvez, de ydade de ujnte Annos pouco mais, ou menos ca  

 sada com francisco afonso, calafate morador no arecjfe, e denuncjando djxe  

 que auera dous ou tres meses estando ella no arecjfe a porta 15 

Andre fernandez. – seteçeado de Sua maj ujo estar ay Junto Andre fernãdez mançebo desbarba  

 do magro, cotilada no rosto
70

, criado do cartegena mercador  

 desta ujlla fallando cõ hũns homẽns do mar que não conheçe  

 djzendo que enganara a hum homẽ de ujana metendolhe area  

 em hum cajxão de acuquere, e hum dos circunstantes lhe 20 

 respondeo que no outro mundo ho pagarja então o djtto Andre  

culpa fernãdez djxe as pallauras segujntes, neste mundo quero eu leuar  

 boa ujda, que no outro mas que me leuem todos os djabos la  

 não  me vee njnguẽ,   e ella denuncjante se escandalizou
71  

 das djttas pallauras e não atentou que mais se prosegujo na 25 

 pratica, e perguntada djxe que isto foj pella menhãa antes  

 de Jantar e que não sabe mais e que tambem estaua presente que isto  

 ouujo sua mea Jrmãa marja mateus e do costume djxe nada  

 e fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento  

 que reçebeo e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej 30 

 cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

                                                                                                    +       

                                                                                                    Aos 35 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
70

 Há uma letra suprimida sob a letra „r‟. 
71

 Há uma letra suprimida sob a letra „n‟. 



[fol.33v] 

 
 Brazil  

   

   

           Testemunha 
thomas lopez . cristão novo 

Aos honze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nou[ẽta]  

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobu[co] 05 

 nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor fur[ta]  

 do de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado thom[as]  

 lopez ho maniquete dalcunha e por querer denuncjar cousas [to]  

 cantes ao Sancto offjcjo recebeo Juramẽto dos sanctos eua[n]  

 gelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual promete[o] 10 

 djzer en tudo uerdade e djxe ser cristão nouo natura
72

 de  

 frontera, filho de simão lopez que seruja de marchãte e de sua [mo]  

 lher caterjna lopez, de ydade de sesenta annos pouco ma[is]  

 ou menos veuuo casado que foj cõ gracja pinta, alfajate qu[e]  

 Ja não usa o officjo morador no uaradouro desta ujlla, e guar 15 

 da do mesmo uaradouro,.   E Denuncjando djxe que auer[a]  

 sete ou ojto meses pouco mais ou menos que a sua casa foj  

 belchior mendez dazeuedo morador nesta ujlla e lhe djxe que e[lle]  

 ujnha da bahia donde na uerdade auja poucos djas qu[e]  

 auja ujndo, e fez cõ que elle denuncjãte lhe pos a mão sobr[e] 20 

 hũas oras de rezar en que Jurou de sempre ter en segredo e[t]  

 nũca descobrir a alguẽ o que lhe elle querja dizer e tãb[ẽ]  

belchior mendez dazeuedo ho mesmo belchior mendez fez logo perante elle ho mesm[o]  

 Juramento de tambem ter segredo, e fejto o djtto Juramẽto l[he]  

 djxe que elle era prjmo delle senhor ujsitador e que estando [hũ] 25 

 dja na bahia Jantando cõ elle senhor ujsitador, elle senhor lhe  

 dera hũns papeis que elle trouxera e tinha guardados  

 pera prender a elle denuncjante por culpas do santo officjo  

 e que portanto lhe desse elle denuncjãte hũa pipa de ujnh[o]  

 e dez cruzados en djnhero e que elle romperja logo os [pa] 30 

 peis sobredjttos, et elle denuncjãte lhe perguntou en  

 tão que culpas erão as suas que elle trazia nos djttos p[a]  

 peis pera ho prender per mandado delle senhor ujsitador  

 et elle lhe respondeo que erão que elle denuncjãte tra[zia]  

 hũa rodjlla no pe por sinal pera os Judeus lhe darem 35 

                                a esm[o]  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
72

 „natura‟ por „natural‟. 
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 Pernambuco            Mendoça         34  

   

   

   

 a esmola pera a alampada dos Judeus, então elle denuncjãte 05 

 lhe respondeo que não tinha vinho nẽ djnhero pera lhe dar nẽ tinha  

 a djtta Culpa nẽ outra algũa do santo officjo per que temese nada  

 então lhe djxe ho djtto belchior mendez que tomase cõsigo seu cõselho  

 que elle tornarja dahi a algũns djas como defejto dahy a algũns  

 djas tornou a sua casa e lhe tornou a dizer as djttas palla 10 

 vras, e outras semelhantes, et elle denuncjãte o despedjo tã  

 bẽ [[tãbem]] como da prjmeira vez e despois passados algũns  

 djas tornou aInda tercejra uez a sua casa e passarão outro  

 tanto de pallavras como das vezes passadas, e despois tor  

 nou aInda a quarta e derradejra uez a sua casa cõ ha 15 

 mesma Invenção e vendo que elle denuncjãte lhe não querja  

 dar o ujnho, nẽ djnhero que lhe pedja, lhe djxe então que pois lhe  

 não daua nada que se aparelhasse porque ho auja de lleuar  

 em hũa corrente de ferro presso pella santa Inqujsicam a ba  

 hia a elle senhor ujsitador que la estaua então, djzendolhe que 20 

 elle tinha poderes que elle senhor ujsitador lhe dera pera prender  

 a elle denuncjãte pello santo officjo então elle denuncjãte cõ  

referências    o Padre pero leitã 
testemunhou | adiãte folha 271  
verso 

agastamẽto se foj ao collejo de Jesus e fallou cõ os padres  

Anrique gomez, e pero lejtão, e cõ o padre trabacos, djzendo  

 lhes que elle se auja de enforcar cõ hũa corda se aquelle homẽ 25 

Perguntado o padre Simão  
trauassos Jurou que | Em sũma  
lhe lembra que thomas | lopez  
lhe foi fazer queixume do |  
Belchior mendez dazeuedo por |  
Este caso e que elle o remeteo ao  
| padre henriquez gomez que era  
Reitor | o qual sobre jsso fallou  
cõ o dito | belchior medez não  
sendo elle | simã trauassos  
presete.  E por | nã saber mais  

assinou aqui e olinda  E do  
custume dixe nada | [A]os 28.  
de agosto de 1595 -                        
               Simão Trauaços. 

lhe tornaua a casa cõ aqujllo e que por isso lhes pedja que ho cha  

masem et reprehendessem e de fejto lhe pareçe que assim ho  

fizerão porque nunca mais lhe fallou e foj logo pergũtado  

pello senhor ujsitador se lhe djxe o djtto belchior mendez as dj  

tas cousas perante algũa pessoa respondeo que sempre lhas 30 

djxe estando ambos soos, perguntado se lhe parecja a elle  

denuncjãte que ho djtto belchior mendez podja ter de uerdade  

os djtos papeis e poderes pera o prender, respondeo que  

os djttos  

 35 

   

   

   

   

                      

   

   



[fol.34v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 os djttos padres lhe djxerão que não se fiasse do djtto belcio[r] 05 

 mendez que aqujllo era mentira perguntado, Se zombau[a]  

 et rja com elle o djtto belchior mendez e lhe djzia as djtta[s]  

 cousas gracejando respondeo que nunca ate então o t[i]  

 nha ujsto nẽ conhecja e que quando lhe djxe as djttas co[u]  

 sas não graçejaua nẽ zombaua mas antes lhas dezia 10 

 cõ mujta Jntejreza e porpossito e cõ mujta aparencja d[e]  

 verdade, djxe mais que manoel dalbuquerque genro de d[ilegível]  

 cristouão de mello lhe dixe a elle denuncjãte que ho djtto be[l]  

 chior mendez ouuera tambẽ assim por Jnvenção hũ cajx[ilegível]  

 de acuquere de cjbaldo luis alemão, mas não se affirm[a] 15 

 se era tambem fingindosse menjstro do santo officjo, e por djz[er]  

 que não sabe mais outra nenhũa cousa pertençente a es[ta]  

 mesa foj perguntado pello senhor ujsitador que alampad[a]  

 era a sobredjtta dos Judeus pera que elle tiraua a djtt[a]  

 esmolla e a quẽ a entregaua elle despois de tirada, res 20 

 pondeo que he falsidade que lhe aleuantarão e que nunca tal  

 fez, perguntado quẽ lhe Jnsinou a Jnvenção de que elle us[ilegível]  

 de trazer o pano atado no pe pera ser entendjdo dos  

 Judeus e en que djas costuma elle fazer isto, respondeo que  

 tal não usa nẽ usou e que algũas uezes o uerjã cõ hum 25 

 dedo do pé doente entrapado como mujtos tem nest[a]  

 terra mas que elle he bom cristão, e do costume djxe nad[a]  

 e fojlhe mandado ter segredo e assim ho prometeo pel[lo]  

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escre[uj] 30 

   Heitor furtado de mendoça  Tomas Lopez  

   

   

 Aos doze djas do mes de nouembro de mjll e qujnhẽtos e nouenta  

 e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco 35 

                                           nas  



[fol.35r] 

 
 Pernambuco         Mendoça         35  

   

   

   

       Testemunha 
[J]orje barbosa Coutinho 
      cristão uelho 

nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mẽdoca 05 

perante elle pareçeo sen ser chamado Jorge barbossa coutinho e por querer de  

nuncjar cousas tocantes ao sancto officjo reçebeo Juramento dos sanctos euãoge  

 lhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer ẽ tudo uer  

 dade e dixe ser cristão uelho natural da ylha de sam mjguel filho de pero fer  

 ras coutinho, e de sua molher francisca barbosa da silua de ydade passante de 10 

 cinquoenta annos Jurista aduogado nesta capitanja, casado cõ dona  

 Jsabel de rebello morador nesta ujlla na freguesia da matriz.   E Denuncj  

 ando djxe que na quarresma do anno passado de nouẽta e dous en  

 domjngo de Ramos estando elle [[elle]] nos offjcjos da pajxão na matriz  

 desta ujlla, estandosse djzendo a pajxão solenne vio que quãdo se no 15 

 meaua na ditta pajxão o nome de Jesus a que todos os que na Jgreja es  

 tauão geralmente faziam reuerentia et mesuras, e Jnclinauão a ca  

henrique mendez cristão novo beça, hum enrjque mendez cristão nouo mercador mançebo que  

 pareçe não ser mais que de trjnta annos estante nesta ujlla homẽ barbj  

 preto e bajxo do corpo e çiçjosso da lingoa não fazia nenhũ modo de 20 

 Jnclinacão da cabeça, nẽ de mesura, nẽ de reuerencja algũa, mas  

 se dejxaua estar derejto em pe como estaua no mais tempo e comecando  

 elle denuncjante atentar nisto parecendolhe mal, de preposito se pos  

 a ter tento nelle, e ujo que en tanto numero de uezes que na djtta paj  

 xão de Ramos se nomea o nome de Jesu, nunca (reuerenceando 25 

 todos) o djtto enrjque mendez fez reuerencja algũa) nẽhũa uez  

 en toda a djtta pajxão, e ficando elle denuncjãte disto escan  

 dalizado determjnou, de na sesta fejra segujnte ter tambem tento  

 nelle, e na sexta fejra segujnte estando tambem na djtta matriz  

 a pajxão solenne atentou nelle que tambem presente esteue e ujo 30 

 que en toda a pajxão nomeandosse tantas uezes o nome de Jesu, e re  

 verençeando todos elle tambem da mesma manejra não fez  

 nenhũa reuerencja mas se dejxaua estar em pe derejto como  

 estaua e uendo elle isto que de preposito ho atentaua ficou Jnda  

 mais escandalizado do djtto  Enrjque mendez e tendo roim pre 35 

 sumpção delle por ser danação e lembrandosse sempre disto  

 determjnou de tambem ter tento no djtto enrjque mendez  

                                        esta 38 

                                               [carimbo]  
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 Brazil  

   

   

   

 esta quarresma passada deste presente anno e nella nas paixois 05 

 solennes de domjngo de Ramos, e de sesta fejra de endoenças na d[j]  

 ta matrjz onde se tambem achou o ditto EnRique mendez ujo tam[bem]  

 que nunca elle fez reuerencja algũa, nenhũa uez de quantas na[s]  

 djttas pajxois se nomeou o nomee de Jesus, mas antes esteue sem[pre]  

 derejto em pee e as uezes se asentaua na cadejra rasa que tinha 10 

 e assim mais o escandalizou tambem hũa cousa, que aduertio, e cõs[ilegível]  

 rou no djtto enrique mendez a qual era que sempre nas cõJuncoi[s]  

 que se nomeaua o nome de Jesu, ou na mor parte dellas, o djtto enRiq[ue]  

 mendez estãdo derejto ujraua o resto pera as ylhargas, e djxe q[ue]  

 estas cousas ficou elle denuncjãte cõfirmado en ter escandal[lo] 15 

 e Roim concepto delle, e por não djzer mais foj pergũtado pe[lo]  

 senhor visitador Se lhe lembra que fora das djttas pajxõis o visse faz[er]  

 reuerencja algũa uez nomeandosse o nome de Jesu perante [ilegível]  

 respondeo que não tem cõ elle cõmonjcação e que não lhe lembra que  

 algũa uez mais em outra parte ujsse nomear perante elle o n[o] 20 

 me de Jesu, e perguntado mais djxe que não sabe en que cõta sej[a]  

 tido o djtto denuncjado, e que tambem a djtta sua molher don[a]  

referência Jsabel atentou e ujo o sobredjtto porque elle a aduertio disso a prj  

 meira uez e do costume nada e prometeo segredo pello Juramento q[ue]  

 reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo 25 

 do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   

   Heitor furtado de mendoça  George barbosa Coutinho G[inint.]   

    

  30 

   

           Testemunha 
Antonia bezerra cristã velha 

Aos doze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta et  

tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobu[co]  

 nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor f[ur]  

 tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada 35 

 Antonia bezera e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo  

 officjo recebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos sua mã[o]  

 derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerda[de]  

 e djsse ser cristãa uelha natural desta capitanja filha d[e]  

                                            domjn 40 

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.36r] 

 
 Pernambuco         Mendoça  36  

   

   

   

 domjngos bezera e de sua molher brasia montejra, de ydade de 05 

 vinte e quatro annos casada com Antonio barbalho dos da gouernãça  

 desta ujlla e nella morador na freguesia da matriz.   E Denuncjãdo  

 dixe que auera sete annos que ella casou cõ ho djtto seu marjdo e que de en  

 tão ate gora pousou sempre nas casas onde ora mora na Rua noua  

 que estão fronteras as casas de balthesar lejtão, e de dentro de Sua casa 10 

 pellas Janellas uee o que se faz dentro na casa do djtto balthesar lejtão  

 e quando ella casou e ueo pera as djttas casas era ujua Jnes fernãdez  

 cristãa noua molher do djtto balthesar lejtão e viueo aJnda cõ elle  

 algũns tres annos ate auera ora quatro annos que he fallecjda ujuẽ  

 do sempre nas djtas casas do djtto balthesar lejtão e logo no prjn 15 

 cjpio quando ella denuncjãte ueo pera as djttas casas onde ora  

referência moralhe djxe a ella Denũcjãte Ana duarte molher parda casa
73  

 cõ bastiam correa pedrejro morador nesta ujlla que atentasse pera as dj  

 tas casas de balthesar lejtão despois de ella denuncjãte Ja ter  

 atentado, como defejto de preposito atentou sempre e ujo que 20 

Jnes fernãdez cristã nova 
defucta 
culpa 

a djtta Jnes fernãdez en todo o djtto tempo de tres annos os sabbados que erão djas  

de trabalho guardaua estando sempre nelles dejtada em hũa rede  

lendo por liuros sem fazer outro nenhũ serujco nẽ trabalho sendo  

 ella costumada en toda a semana ordjnarjamente trabalhar, cosẽ  

 do laurando, fazendo, trancjnhas, e outras cousas, na sua almofada 25 

 e somente nos sabbados sendo djas de semana não fazia nenhũ tra  

 balho como djtto tem, e isto atentou ella denuncjante <e> ujo no  

 djtto tempo, per mujtos sabbados em que de preposito olhaua, e a dj  

 tta referida a chamaua mujttas uezes nos sabbados que olhase  

 pera a djtta denuncjada como estaua na rede sem traba 30 

 lhar, e perguntada pello senhor ujsitador se lhe ujo mais outras  

 ceremonjas que lhe declarou respondeo que não atentou njsso  

 e perguntada mais djxe que não lhe lembra que em sabbado al  

 gum a ujsse trabalhar e que algũns djas da semana tambem  

 a tarde a ujo algũas uezes estar lendo,   e que nos sabbados 35 

                                          uja  
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 „casa‟ por „casada‟. 
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 uja ella denuncjãte estarẽ as negras da djtta denuncjada tra[ba] 05 

 lhando nas Suas almofadas e do costume djxe que a prjmejra [mo]  

 lher do djtto seu marjdo Antonio barbalho era Jrmãa da djtta den[un]  

 cjada, e por não djzer mais fojlhe mandado ter segredo e assi[m]  

 o prometeo pello Juramento que reçebeo e por não saber asignar e[u]  

 notarjo a seu rogo asignej por ella cõ o senhor ujsitador aquj Man[o] 10 

 el francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça              Manoel francisco  

                                                                                                               +   

   

 Aos doze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e  n[o] 15 

         Testemunha 
Aluaro pirez cristão uelho 

uenta etres annos nesta ujlla de olinda capitanja de p[er]  

nãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo of[ficjo]  

 hector furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser ch[a]  

 mado Aluaro pirez e por querer denuncjar cousas tocantes ao s[anto]  

 offjcjo reçebeo Juramẽto dos sanctos euãogelhos ẽ que pos 20 

 Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerda[de]  

 e djxe ser cristão uelho natural desta capitanja filho de  

 Aluaro pirez dalegrete dos da gouernança desta terra defunto, e de  

 sua molher marja domjnguez, solteiro de ydade de trjnta e qua  

 tro annos morador nesta ujlla na freguesia da matriz e Denũcj[ã] 25 

 do dixe que auera dous meses que nesta ujlla na Rua noua  

 hum dja pella menhãa sendo segunda fejra estaua hũa rod[a]  

referências de gente em pratica onde estauão presentes elle denuncjãt[e]  

 et simão pirez mançebo solteiro filho de Joam pirez o camboejro m[orador]  

 nesta ujlla, e Antonio cjrne, e thome luis filho de ujolante gonçallvez [mo] 30 

 radores nesta ujlla, e quejxandosse que hieronjmo de a[l]  

 buquerque falltaua cõ a pallaura ẽ que ficara cõ elle djtt[o]  

 simão pirez que he ho que se quejxaua sobre a uenda de hũa [ilegível]  

 elle denuncjante lhe respondeo que não se agastasse p[ilegível]  

 que hieronjmo de albuquerque era homẽ que não faltarja c[õ] 35 

                                                Sua  
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Simão pirez sua pallaura então ho djtto simão pirez djxe agastado as pallauras 05 

culpa segujntes, o arenego da fee em que creo, e logo elle denuncjãte  

 et os mais circunstantes ho reprenderão, et elle respondeo, estas  

 pallauras, perdoeme deos, e perguntado pello senhor ujsitador, se sse  

 passarão mais pallauras respondeo que não, perguntado se es  

 taua bebado ou fora de seu Juizo, respondeo que estaua em seu sisso 10 

 mas agastado, e do costume djxe nada mas que são amjgos e tem  

 djtto a uerdade, e fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo  

 pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

      Heitor furtado de mendoça  Aluaro pires 15 

   

   

   

 Aos doze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no  

         Testemunha 
gaspar manoel clerigo que tãbe 
    testemunhou folha 12. 

venta e tres nesta ujlla de olinda perante o senhor visitador 20 

do santo officjo hector furtado de mendoça pareçeo sen ser chamado  

gaspar manoel clerjgo de mjssa que Ja denuncjou neste liuro  

 a folhas doze uerso e djxe que pello Juramento dos santos euangelhos ẽ que  

 pos sua mão derejta declaraua que despois que foj desta mesa  

 e fez a denuncjação que atras fica escrjpta contra luzia bor 25 

 jes ẽ que djz que ella djxe que arenegaua ou arenegarja de deus fez  

 elle mujta djlljgentia cõ sua memorja e reformandoa se affir  

 ma que ella não djxe as djttas pallavras senão as segujntes  

 o pessar de deus, e que por descargo de sua cõcjencja faz esta de  

 claração, e emmenda no djtto modo a djtta denuncjação 30 

 e asignou aquj cõ o senhor ujsitador Manoel francisco notarjo do santo  

 officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  gaspar Manoel   

   

                                                                        Aos 35 
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 Brazil  

   

   

 Aos doze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e  

      Testemunha 
Matheus de freitas 
dazeuedo cristão uelho 

tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco nas 05 

casas da morada do senhor ujsitador do santo offjcjo hejtor furtado  

de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Mateus de  

 frejtas o qual reçebeo Juramento dos santos euangelhos em que pos  

 Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo Juramento dos santos euão  

 gelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo 10 

 dizer uerdade e djxe ser cristão uelho natural da cjdade  

 de lixboa filho de bastiam de luçena, dazeuedo, procurador da  

 cjdade de lixboa e tisourejro das comendas e de Sua molher  

 hieronjma de mezqujta de mendoca defunta de ydade de  

 vinte e seis e uaj pera ujnte e sete annos casado cõ marja de 15 

 herede a qual tem raca de cristãa noua, morador nesta ujlla e alcaj  

 de mor desta capitanja.   E Denuncjando djxe que auera tres  

 annos pouco mais ou menos que nesta capitanja correo e Jn-  

 da ora corre fama publica, frequente, e escandalosa geral  

 mente djtto per todos assi por religiossos, e pellos honrrados, 20 

 nobres,   e prjncjpais da terra como pella mais gente e pouo  

João nunez cristão novo que Joam nunez Cristão nouo mercador desta ujlla que foj pre[so]  

 pello santo officjo na bahia e mandado a lixboa, tinha ẽ hũa casa hum  

 Crucjfixo de uulto dependurado na parede e que logo ao  

 pe delle estaua hum serujdor uaso Jmmundo em que ho djtto 25 

 Joam nunez fazia seus fejtos corporais, e que na conJunção  

 do djtto tempo que a djtta fama começou foj a casa delle  

 Denunçjante hum pedrejro chamado silua, o qual djziam  

 que lhe ujra o djtto crucjfixo e uaso Jmmundo e que delle nasçe  

 ra, a ditta fama, e elle denuncjante lhe perguntou se era 30 

 aqujllo uerdade e lhe rogou mujto que lhe fallasse uerda  

 de e [.]o djtto pedrejro lho contou então que era uerdade que  

  Jndo elle conçertar hũa cassa ao djtto Joam nunez lhe [uj]  

 ra em hũa casa estar pendurado na parede hũ crucjfi[xo]  

 de uulto e ao pee delle hũ serujdor en que ho djtto Joam nun[es] 35 

                                             fazia  
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 fazia Suas neçessidades corporaĩs e que vendo elle djtto pe 05 

 drejro aqujllo djxera ao djtto Joam nunez quam mal a  

 qujllo estaua e que ho djtto Joam nunez lhe respondera que tra  

 balhase, e que estas coosas
74

 lhe afirmara ho djtto pedrejro a elle  

 Denuncjante Jurandolhe que assim passaua tudo na uerdade  

 e logo poucos dias despois djsto o ouujdor ecclesiastico djogo do 10 

 couto prendeo ho djtto pedrejro por este casso e foj tornado a sol  

 tar e despois de elle solto foj elle djtto pedrejro ao engenho delle  

 denuncjante a concertarlhe hũas fornalhas, e então elle denũcjã  

 te lhe tornou a reperguntar exortandoo que lhe djxesse a uerdade  

 do casso e ho djtto pedrejro lhe tornou affirmar que a uerdade era 15 

 como lhe tinha djtto mas que como elle o prenderão e era pobre et  

 presso não ganhaua de comer nẽ tinha que gastarlhe fora neçessa  

 rio disdjzersse por remjr sua neçessidade porem que Sempre auja de  

 dizer a uerdade que era terlhe ujsto o djtto Crucjffixo
75

 e serujdor co  

 mo tinha djtto, e foj logo perguntado pello senhor ujsitador, en que 20 

 conta tem ao djtto pedrejro se lhe pareçe que fallaua uerdade, res  

 pondeo que sim lhe pareçe que fallaua uerdade, perguntado en que  

 conta tem ao djtto Joam nunez, respondeo que uio mujtas uezes  

 ao djtto Joam nunez fazer suas cõtas e negocjos aos domjn  

 gos e djas sanctos e lemjtar as partes por dias pera fazerem- 25 

 suas contas e negocios aos domjngos e dias Sanctos, e que ho  

 tem em cõta que lhe pareçe que elle teria ho ditto crucjffixo cõ ha djtta  

 Jndeçençja e deshonestidade como djzem, perguntado mais djxe  

 que ho djtto Joam nunez hera mujto poderosso nesta terra e fazia e des  

 fazia quanto querja e as Justicas e todos da terra faziam tudo 30 

 o que elle querja, a torto e atraues,  Denuncjou mais que manoel  

[re]ferências lobejra e Joam da rosa moradores nesta ujlla lhe djxerão que  

[ben]to teixeira cristão novo bento tejxera Cristão nouo mestre de escolla de Jnsinar mo  

 cos nesta ujlla Jurou pellas partes secretas da ujrgem nossa  

 senhora, e por não dizer mais foj perguntado onde esta ora ho djtto 35 

                                                                 pedrejro  
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 pedrejro, respondeo que lhe djxerão que era Ja falescjdo e que morrera  

 na misiricordja desta ujlla, e do costume que he mujto amjgo do 05 

 djtto Joam nunez mas que tem djtto a uerdade e fojlhe mandado  

 ter segredo pello Juramento que reçebeo e assim o prometeo e a  

 signou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  

 nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Matheus de freitas dazeuedo 10 

   

   

   

            Testemunha 
Domingas fernãdez cristã 
uelha 

Aos treze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ  

ta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de per 15 

 nãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador do  

 santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen  

 ser chamada domjngas fernãdez e por querer denuncjar cou  

 sas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ  

 que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer 20 

 en tudo uerdade e djsse ser cristãa uelha natural de ujlla  

 noua do alguarue filha de francisco fernãdez mareante
76

 dalcunha o longo  

 e de Sua molher marja aluarez, de ydade de trjnta e seis annos  

 casada cõ Antonio raposso estante nesta ujlla na Rua de santo antonio  

 freguesia da matriz.   E Denuncjando djxe que auera ujnte 25 

 e cjnquo annos pouco mais ou menos que ella ujo receber por  

 pallauras de presente por marjdo e molher a sua Jrmãa francisca  

 fernãdez mais uelha que ella cõ Antonio monteiro, homẽ do mar, que então se  

 chamaua Antonio gonçallvez e os reçebeo o prjor da Jgreja matrj[z]  

 da djtta ujlla noua dentro na mesma matrjz perante mujta 30 

 gente e assim reçebjdos en façe de Jgreja estiuerão pouco  

Antonio monteiro 
     senteçeado 

tempo fazendo ujda de casados que logo o djtto Antonio mon[teiro]  

seu cunhado se foj pera peru e despois della estar passados  

 algũns 34 
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 algũns annos ujerão nouas çertas a villa noua que elle estaua rece 05 

culpa bjdo e casado en façe de Jgreja em peru estando a djtta sua Jrmã  

 molher legitima delle ujua em villa noua, e despois se ueo ella de  

 nuncjante cõ a djtta sua Jrmãa auera ora cjnquo annos a este  

 brasil per mãodado e chamado do djtto antonio monteiro que nelle estaua  

 e vindo a ylha de tamaraca ho acharão et elle proprjo lhes cõtou 10 

 que era uerdade que por que lhe djxerão em peru que Sua molher era morta  

 se casara segunda uez e que por esse casso fora em peru cõdenado  

 pera as galles e que antes de comprir a penjtencja sem hir comprir  

 o degredo fugio pera estas partes onde ora esta fazendo ujda  

 cõ sua Jrmãa sua legittima molher et elle ora he ydo a fazer hũa 15 

 pescarja por esta costa e esperasse cada dja por elle e do costume  

 o que djtto tem e fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo  

 pello Juramẽto que reçebeo e por não saber asignar eu notarjo a seu ro  

 go asignej cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notario do santo officjo  

 nesta ujsitacão o escreuj~ 20 

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  

                                                                                                   +    

   

   

            Testemunha 
francisca fernãdez cristã uelha 

Aos quinze dias do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no 25 

venta e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de  

 pernãobuco nas casas da morada do senhor visitador do santo offic[jo]  

 hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser  

 chamada francisca fernãdez e por querer denuncjar cousas to  

 cantes ao sancto officjo recebeo Juramẽto dos santos euão 30 

 gelhos en que pos sua mão derejta sob cargo do qual pro  

 meteo djzer en tudo uerdade e djxe ser cristãa velha  

 natural de ujlla nova de portimão do alguarue filha de  

                francisco 34 
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 francisco fernãdez homẽ do mar defuncto e de sua molher marja aluarez de 05 

 ydade de trjnta e ojto annos casada cõ Antonio monteiro homẽ  

 do mar que quãdo ella casou se chamava Antonio gonçallvez natural  

 da mesma villa noua cristão uelho fjlho de nuno gonçallvez e de  

 Sua molher grjmanesa merjnha homẽ que sera ora de yda  

 de de quarenta e seis ou quarẽta e sete annos que ora he ydo 10 

 a hũa pescarja nesta costa e espera cada dja por elle morador  

 nesta ujlla na Rua de sam pedro.   E Denuncjando djxe  

 que auera ujnte e tres annos que ella casou cõ o djtto seu marjdo  

 por pallauras de presente, e os recebeo na Jgreja cõcepcã[o]  

 que he a matrjz da djtta ujlla o vigario della pero fructuosso d[j] 15 

Antonio mõteiro. zendo ella que recebja ao djtto Antonio gonçallvez ora chamado antonio  

 monteiro por seu marjdo lidjmo et legitimo como manda  

 a santa madre Jgreja de Roma e elle djzendo tambem da  

 mesma manejra que tambem reçebja a ella por molher e fo  

 rão madrjnhas della breatiz fernandez sua tia e ljanor feuerejra 20 

 sua uezinha que ha acompanharão como se costuma acompa   

 nhar nos casamentos e os padrjnhos delles não se aff[ir]  

 mão quẽ forão e assim foj presente no djtto Recebjmento [ilegível]  

 mujta gente por ser en domjngo acabada a mjssa e des  

 pois de estarem fazendo ujda de casados dez meses 25 

 o djtto seu marjdo a dejxou e se foj as partes do peru e des  

 pois de nellas andar algũns sete annos ujerão naturais  

 seus a djtta ujlla noua que ujnhão de peru e derão por nouas  

culpa certas que ho tinhão ujsto ficar casado na aguoana os  

 quais naturais vendoo assim casado e sabendo ficar 30 

 ella ujua em ujlla noua o denuncjarão a Justiça c[as]  

 telhana dagoana e pello caso foj presso e sentenceado  

 na mesma agoana en dez annos pera galles e sendo  

 mandado pera ellas fugio e sem comprir o degredo f[oj]  

 ter a lixboa e sabendo ella estas nouas se foj a lixboa 35 

                     onde  
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 onde elle tornou a fazer ujda cõ ella denũcjãte e lhe djxe to 05 

 das as djttas cousas pasarem assim na verdade,. djzendolhe  

 tambem que elle se casara ditta segunda uez por lhe djzerem que  

 ella denuncjante era Ja morta, e despois disto se ueo elle pera  

 este pernãobuco, e daquj escreueo a ella denuncjãte que se  

 ujesse Como de fejto ueo e vaj ora en cjnquo annos que aquj es 10 

 ta cõ elle ujuendo como legitimos casados que São e por não dj  

 zer mais perguntada pello costume djxe nada mais do que  

 djtto tem e fojlhe encarregado segredo e assim o prometeo pello  

 Juramento que reçebeo, e por nao saber asignar a seu rogo asignej  

 por ella cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo 15 

 nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  

                                                                                                   +  

   

  20 

   

       Testemunha 
Domingos martinz sãtos. 
      cristão uelho 

Aos qujnze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no  

venta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

testemunhou mais a 
diãte folha 208- 
e .216 verso 

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor  

furtado de mendoca perante elle pareçeo sen ser chama 25 

do domjngos martinz sanctos e por querer denuncjar cousas  

 tocantes ao santo officjo recebeo Juramento dos santos euangelhos en que  

 pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uer  

 dade e djxe ser cristão uelho natural de fazẽdo alguarue  

 filho de Joam djaz Sanctos, mareante, e de sua molher lianor djaz 30 

 de ydade de trjnta e noue annos, pouco mais, ou menos casa  

 do cõ breatiz da costa Cristãa uelha, pescador morador no Rio  

 de Jaguarjbj freguesia da matrjz desta ujlla, e Denun  

 cjando djxe que ha anno e meo pouco mais ou menos que  

 vindo de farã pera esta Capitanja ẽ hũ
77

 naujo de que era 35 

                                  mestre  
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 mestre pantaliam afonso vezinho de lesa de matosinhos ou de lesa 05 

 no mar hum dja tiuerão questõis ho djtto mestre e pjlloto e ou  

manoel Luis tros marjnhejros cõtra manoel luis homẽ casado na djtta  

 lesa ou matosinhos, o qual ora esta no Rio doçe en casa [ilegível]  

 do ourjuez no Rio doçe, freguesia da matriz desta ujlla  

 djzendo todos que os que erão marjnhejros nas carauellas 10 

 pequenas não merecjam soldada de marjnhejro nos  

 naujos grandes, e que por isso ao djtto manoel luĩs pera bẽ  

 se auja de tornar a fazer exemjnação nouamente no naujo  

 grande e que auja de fazer o gastado costumado, então  

 o djtto manoel luis agastado, djzendo que não era aquj 15 

 lo assim, e que auendo quem tal djxesse ẽ cõtrajro do que  

culpa elle djzia, que elle manoel luis djrja que deus não era deus, então  

 elle denuncjãte o reprehendeo asperamẽte ao que elle res  

 pondeo, que Jnda tornava a djzer o que djzia que deus não era deus,  

 se tal fosse, acerca dos marjnheros, como ho mestre e os ma 20 

 is lhe djziam, então francisco djaz soarez morador ora nesta ujlla na  

 Rua do rocha que tambem vinha por pasagejro como elle de  

 nuncjãte o tornou a reprehender, e cõtudo elle nunca se des  

 djxe nẽ se emmendou da djtta ma pallaura que djxe de que  

 elle denuncjãte e o djtto passagejro se escandaljzauão et 25 

 por não djzer mais foj perguntado pello senhor visitador  

 se estaua o djtto manoel luis bebado, ou fora de seu  

 Juizo, respondeo que não, e do costume dixe nada e foj  

 lhe mandado ter segredo e assim o prometeo pello Jura  

 mento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Ma 30 

 noel francisco notario do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça              

          Domynguos   

        martjnz Santos    

  35 

                                                      A[os]  
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           Testemunha 
Manoel aluarez cristão uelho 

Aos qujnze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e 05 

tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja
78

 de pernãobuco nas  
 casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mẽdoca  

 perante elle pareçeo sen ser chamado Manoel aluarez e por querer de  
 nuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos euãgelhos ẽ  
 que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uer 10 
 dade e djxe ser cristão uelho natural de pe<ne>lla Arcobispado de braga  
 filho de martim aluarez clerjgo de mjssa, e de Ana aluarez defũtos de yda  
 de de trjnta e cjnquo annos pouco mais ou menos, demarcador  
 das terras desta Capitanja casado com Jsabel ferras Cristãa  
 velha morador nesta ujlla na Rua de Joam eanes freguesia da matriz 15 
 E Denuncjando djxe que auera dez meses pouco mais ou menos, que  
 estando elle em Sua casa praticando hum dja cõ <Seu> sogro domjngos  
 fernãdez ferrejro morador ora nesta ujlla na mesma Rua e cõ Sua sogra Ja defũta  
                                              x e pedro cunhado delle denuncjãte moço de quatorze, ou qujnze an  
 nos e não se affirma bem se cõ outrẽ maĩs estando sobre mesa aca 20 
 bando de Jantar se moueo pratica sobre a luxurja, dos soltejros cõ  
domingos fernandez cristão  
uelho fer-  
reiro . cõfessou  
na graça  

soltejras, e ho djtto seu sogro domjngos fernãdez, djxe que lhe pareçja
79

 que não  

era peccado mortal dormjr carnalmẽte hũ homẽ solteiro, cõ hũa molher  

solteira, e elle denuncjãte logo lho cõtradjxe e elle se callou sẽ se disdj  
 zer ficando no seu djtto, e perguntado pello senhor ujsitador se esta 25 
 va bebado ou fora de seu Juizo, respondeo que não e perguntado mais  
 djxe que ho tem por bom Cristão e que djxe as djttas pallavras sim  
 plexmẽte sem malicja e do costume ho que djtto tem e são amjgos  
 e ujuem de portas adentro, e prometeo segredo, E Denuncj  
 ou mais que ha dez annos pouco maĩs ou menos que sendo elle crjado de 30 
 dona breatiz dalbuquerque senhorja desta terra estando hũ  
 dja en sua casa que he a torre desta villa em pratica cõ manoel  
 dolljuejra mamaluco que djzem ser filho bastardo de Jorge de al  
 buquerque e de hũa Jndia mestiça deste brasil filha de Jndjo da  
 Jndja e de brasilla o qual ora djzem pousar en casa do guar 35 

                                             des  
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manoel doliueira des ujgario da varzea vindosse a fallar no bẽ auẽturado são francisco o djtto 05 

 Manoel doliuejra duujdou de o djtto santo estar no paraisso mas que não lhe  

 lembra ora as pallauras cõ que elle mostrou esta sua duujda por  

                                      x auer Ja mujto tempo que isto foj mas affirmasse na substancj
80

 que  

 elle duujdou se o bem aventurado sam francisco estaua no paraisso  

culpa e elle denuncjãte logo lho cõtradjxe djzendo que erão todos obrjgados 10 

 a creer estarẽ no paraisso os santos que a Jgreja tem canonjzados et  

 não lhe lembra ho que mais se passou, e perguntado se fallaua elle no  

 corpo de Sam francisco ou na alma, respondeo, que não dezia se não sam  

 francisco, perguntado, se dizia para isso terreal se do çeo, respondeo  

 que não dezia mais que para isso, perguntado mais djxe que não se lẽbra 15 

 se estaua então tomado do vinho por que era sobre Jantar e que não  

 lhe lembra quẽ mais estaua presente,   Denuncjou mais que ouvio  

manoel de cequeira geralmente a mujtas pessoas nesta terra djzer que manoel de sequejra o qual  

 esteue nesta ujlla algũns annos casado cõ antonia da costa a becjnha  

 de alcunha et elle os ujo estar como tais, publicamente,   era casa 20 

culpa do em portugal e tinha sua prjmeira molher ujua quãdo se nesta  

 villa cassou cõ a djtta antonia da costa e que por isto se descobrir e sa  

 ber nesta terra se ausentou elle della, e djzem estar ora em  

 Angola, e por não dizer mais perguntado pello costume djxe  

 nada e foj lhe mãodado ter segredo e assim o prometeo pelo 25 

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco  

 notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

 
                  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel aluarez   

                                                                      ÷             ÷ 30 

   

 Aos dezaseis djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos et  

   Testemunha 
felipe Caualgãte 
     floretino 

nouenta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobu  

co nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado  

de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado felipe caual 35 

 gante e por querer denuncjar a cousas tocantes ao santo officjo re  

                                                          cebeo  
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 cebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob 05 

 cargo do qual prometeo dizer en tudo uerdade e djxe ser florentino,  

 natural de florença filho de Joam caualgante, cjdadão e dos da gouernã  

 ca de florenca, e de Sua molher do<na> Janeura de m<a>gnelle, de ydade de  

 setenta annos casado cõ dona Caterjna de Albuquerque dos da gouernã  

 ca desta Capitanja morador nesta ujlla na freguesia da Matrjz~   E Denũ 10 

 cjando djxe que auera quarenta annos pouco mais ou menos que  

henriquez medez mouco  
cristão novo 
Ja he defucto  
 

Violãte rodriguiz sua molher. 
Ja he defucta 

nesta ujlla moraua Anrjque mendez mouco cristão nouo que despois  

foj pera porto seguro O qual era costumado todas as luas nouas de  

agosto, hir com sua molher violante rodriguiz e con toda a mais casa  famj  

lia em carros em Ramados e com festas desta ujlla ao lugar de 15 

camaragibj que esta daquj quatro ou cjnquo legoas e laa se estauão  

 hũ e dous meses, e era fama pubrjca nesta terra geralmente djtto  

 por todos assim nobres, e princjpais como mais gente e pouo que no djtto  

 camaragibi, auja esnoga onde se aJuntauão os Judeus desta terra  

culpa e faziam suas çeremonjas e que nas djttas luas nouas de agosto hiam 20 

 ao ditto camaragibi scelebrar a festa do Qujppur digo A
81

 scelebrar  

 a festa do JeJum do Qujppur e que elle denuncjãte vio tres ou quatro  

 annos a Reo nas djttas luas nouas de agosto ir ho djtto Anrjque  

 mendez cõ sua famjllja e casa pella sobredjtta manejra ao djtto ca  

 maragibi, e na companhia do djtto Anrjque mendez hiam tambem 25 

Antonio dias cristão novo 
defuto 

[Al]ma de burzegis cristão  

novo defuto 

Antonio djaz, e seu cunhado chamado dalcunha alma de burzeguĩs  

o qual se gabaua que fora bautizado em pee todos cristãos nouos  

e alfajates e defuntos,.    Denuncjou mais que no djtto tempo pouco  

mais ou menos, ujo tambem ser fama pubrjca geralmente djtto  

diogo fernandez   cristãos                                        
branca dias           novos                     
                            defuctos.   

por todos assim princjpais como mais pouo desta terra que djogo fernãdez 30 

e Sua molher branca djaz Cristãos nouos Ja defuntos senho  

res do engenho de camaragibj ora chamado samtiago, guar  

[c]ulpa dauão todos os Sabbados sendo djas de trabalho, e nelles se ues  

 tiam de festa, e não hiam, ao engenho como nos outros dja[s]  

 da Semana costumauão,   e nos djttos sabbados não obrj 35 

                                    gauão  

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
81

 Há uma letra suprimida sob a letra „A‟. 



[fol.42v] 

 
 Brazil  

   

   

 gauão a trabalhar a gente no seu engenho.   Denuncjou mais que  

 auera ujnte e quatro annos pouco mais ou menos que nesta ujlla 05 

diogo lopez da Rosa cristão 
novo 
           defucto. 

morreo hum djogo lopez da rosa tabaljam, o qual tambem [era]  

fama pubrjca pella sobredjtta manejra que era Judeu, e era da mes  

ma cõserua de camaragibj,   e que tambem auera quatorze annos  

francisco Vaz Soares cristão  
novo defucto 

que nesta ujlla morreo francisco uaz soarez tambem cristão nouo o qual  

tambem era a mesma fama ser Judeu e que leuandoselhe o san[c] 10 

 tissimo Sacramento estando doente virara o rosto dando com  

 a mão djzendo tirajo laa que o não posso ueer,   e que no tempo do Bispo  

 dõ pedro lejtao foj seu ouvidor da vara ecclesiastica nesta ca  

 pitanja hũ vigario chamado o corticado Ja defunto o qual tam  

 bem foj fama pella sobredjtta manejra que foj mujto pejtado dos Ju- 15 

 deus que não tirasse hũa deuasa que cõmẽcaua a tirar das sobre  

 djttas cousas, e doutras semelhantes das quais todas as djttas  

 famas erão mujto continuas et escandalosas.   Denuncjou  

 mais que auera ujnte e cjnquo annos pouco mais ou menos que  

 estando na Jgreja matriz desta ujlla Rezando pellas oras che 20 

Antonio leitã o uelho cristão 
novo 
            Ja he morto- 

gou a elle Antonio lejtão o uelho Cristão nouo, casado com felipa dabre[u]  

e lhe perguntou que rezaua e abrjndo as oras mostroulhe que  

 rezaua o psalmo quj habitat e que estaua no, verso, longitudjne  

 dierum replebo eum,   então lhe perguntou de quẽ e como em  

 tendja elle, eum, et elle denuncjante lhe respondeo que ho en 25 

 tendja pello mesias que ia era ujndo et ho djtto Antonio lejtão  

 dando então a cabeça e mofando, lhe djxe que elle Denuncj  

 ante o não entendja bem.   Denuncjou mais que ha quarenta  

 e quatro, ou quarenta e cjnquo annos que nesta ujlla moraua  

Antonio dias felpudo cristão  
novo  

outro antonio diaz dalcunha o felpudo cristão nouo o qual elle 30 

denuncjãte ujo algũns sabbados que nelle atentou sendo djas   

 de trabalho não hir ao trabalho e serujço das roças e nelles  

culpa andar uestido do mjlhor uestido de festa que tinha e costumãdo  

 en toda a semana, et nos domjngos e djas Sanctos hir a roça  

                                            som[ẽ]te 35 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.43r] 

 
 Pernambuco            Mendoça  43  

   

   

   

 Somente no Sabbados Jnda que erão djas de trabalho não hia a roça 05 

 e Se lancaua em hũa rede e elle ujo isto algũns sabbados como djto  

referência Perguntado folha 
.162. 

tem,   e disto podem tambem testemunhar domjngos bezera velho  

e perguntado pello costume djxe nada e prometeo segredo pello Jura  

 mento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco  

 notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 10 

 
                                                                        

 

     Heitor furtado de mendoça      filippo cavalgante [inint.]÷  

   

   

  15 

      Testemunha 
Rodrigo de Sequeira 

Aos dezaseis djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

 da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perãte  

 elle pareçeo sen ser chamado Rodrjgo sequejra e por querer denuncj  

 ar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ 20 

 que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e  

 djxe ser cristão uelho natural de mena[l] ujlla da comarca de aujs filho  

 de djogo afonso e de sua molher violante pirez defunctos lavradores, de ydade   

 de ujnte e ojto annos solteiro que serue de soldada Andre de barros morador na  

 freguesia da uarzea,  - E Denuncjando djxe que auera qujnze djas 25 

 estando na fazenda do djtto seu amo fallando cõ hũ mulato homẽ  

Leão mullato forro forro Ja uelho Criado do Juiz Antonio de barros o qual se chama leam  

 estando ambos soos lhe djxe o djtto leam que tinha que ujr djzer a esta  

 mesa que estando elle mesmo agastado djxera, que aJnda que soubesse  

[c]ulpa que auja de perder a fee que se avia de vingar, e por não djzer mais 30 

 asignou cõ o senhor ujsitador aquj e prometeo segredo manoel francisco  

 notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ e do costume nada  

 o sobredjtto o escreuj~  

 
      Heitor furtado de mendoça   + 

 

  35 

   

   

                                                                              Aos 38 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.43v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 Aos dezaseis djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e tres a[n] 05 

 nos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da  

           Testemunha 
gaspar moreira cristão uelho 

morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

ante elle pareçeo sen ser chamado gaspar morejra e por querer  

 denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos euão  

 gelhos en que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer 10 

 verdade e djxe ser cristão uelho natural do cõselho de bem ujuer  

 do bispado do porto filho de Andre fernãdez laurador defunto, e de Sua  

 molher Anna morrejra, de ydade de trjnta e cjnquo annos pouco ma  

 is, ou menos casado cõ breatiz Jorge, estante nesta ujlla~  

tempo E Denuncjando djxe que auera ojto annos pouco mais ou menos 15 

 vindo porto pera esta capitanja na Nao de que era mestre Andre  

 afonso de mjragaja, hum dja pella menhãa decendo pera debajxo  

João de paz cristão novo da tolda Joam de paz Cristão nouo que então serja de ydade de ca  

 torze, ou qujnze annos que ora he mercador nesta ujlla sem fallar  

 cõ njnguẽ pasando pera onde estaua hũa sua cajxa djxe as 20 

 pallauras segujntes quãdo acabo de djzer a aue marja amarga  

culpa me a boca, e sem njnguẽ lhe responder a isto, se foj almorcar a  

 cajxa et elle denuncjãte, e domingos
82

 fernãdez chapineiro morador ora nesta  

referências villa na rua de Joam eanes, et Antonio fernãdez alfajate que Ja se tornou [para]  

 o porto, lhe ouujrão djzer as djttas pallavras e se escandaliza 25 

 rão dellas por elle ser cristão nouo,   e perguntado pello senhor  

 visitador se hia elle bebado ou cõ algũa perturbacão do Juizo  

 respondeo que não e que era tido por de bom entendjmento, e que negoce  

 aua a fazenda e mercadorja de seu paj como homẽ de recado  

 e do costume djxe nada e foj lhe mandado ter segredo e assi 30 

 o prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visi  

 tador aquj Manoel francisco notarjo do santo offjcjo nesta ujsitação o   

 escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  gaspar morejra  

  35 

   

   

 Aos dezaseis djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no  

 uenta e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de per  

                                   não 40 

   

   

   

   

   

   

                                                 
82

 Há um „g‟ suprimido sob o primeiro‟o‟ de „domingos‟. 



[fol.44r] 

 
 Pernambuco     Mendoça  44  

   

   

   

 nãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor 05 

        Testemunha 
goncalo neto cristão uelho 

furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado goncalo neto  

e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Jura  

 mento dos Sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob car  

 go do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser cristão ue  

 lho natural do termo de ujana filho de Aluaro netto lauradores 10 

 e de Sua molher margayda morejra de ydade de trjnta e dous annos  

 pouco mais, ou menos solteiro que esta ora pera casar domjngo que vem cõ  

 marja pirejra cristãa uelha torneiro morador a Sam pedro nesta ujlla  

tempo E Denuncjando djxe que auera quatro ou  cjnquo annos Jndo  

 hum dja a tarde pello camjnho de capibarjbj cõ marcos martjnz car 15 

 pinteiro de carros que ora esta en casa de ujçente correa na freguesia  

marcos Martinz da uarzea achou o djtto marcos martjnz menos hũa emxona ferramẽta  

 que lhe trazia hũa negra e agastado com isso djxe as pallauras segujn  

culpa tes O arenego de deus e de quãtos Sanctos ha no paraisso e logo elle  

 denuncjãte o reprehendeo et elle não se desdjxe nẽ emmendou 20 

 de sua culpa e perguntado pello senhor ujsitador se estaua elle beba  

 do ou cõ outra algũa perturbação de Juizo, respondeo que não mas  

 que he homẽ agastado que toma a collera cõ qualque
83

 cousa e que njnguẽ  

 mais estaua presente e que elle se escandalizou de ouujr a djtta  

 blasfemea, e do costume djxe que são amjgos mas que djxe a uerda 25 

 de e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou aquj  

 cõ o senhor ujsitador Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o  

 escreuj~        

   Heitor furtado de mendoça    goncalo neto  

  30 

   

   

                                                                          Aos 33 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
83

 „qualque‟ por „qualquer‟. 



[fol.44v] 

 
 Brazil  

   

   

          Testemunha 
gaspar manoel alfajate cristão  
uelho 

Aos dezaseis djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas 05 

casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendo
84

 perante elle pareçeo sen ser chamado gaspar manoel  

 e por querer denuncjar cousas tocantes ao sancto offjcjo re  

 cebeo Juramento dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão de  

 rejta sob cargo do qual prometeo djzer verdade, e djxe ser cris 10 

 tão uelho natural do termo de braçellos da freguesia do mosteiro  

 de landjm filho de gaspar martjnz almocreue, e de magdalena gonçallvez  

 solteiro de ydade de ujnte e vn annos alfajate obrejro de cristouão  

 martjnz alfajate tido por cristão nouo morador na Rua de Joam eanes  

 nesta ujlla.   E Denuncjando djsse que hum dja pella menhãa 15 

tepo da quarresma do anno pasado de nouenta e dous estando  

referências elle denuncjante en casa de Jorge esteuẽz mercador nest[a]  

 villa na Rua da sarralhejra e fernão daluarez seu crjado, et  

 balthesar djgo gaspar coelho crjado de Jorge thomas pequeno mer  

 cador desta ujlla todos tres em pratica chegou a elles balthesar 20 

 rodriguiz criado de Manoel lopez homẽ mercador e djxe que ujnha de  

 cõmungar da Jgreja de sam pedro e que era laa mujta gente e  

gaspar coelho – seteçeado não auja particulas pera tanta então o djtto gaspar coelh[o]  

culpa dixe as pallauras segujntes, não auja ay hũa tapioca, e logo  

 hũ dos circunstantes o reprehendeo, et o djtto gaspar coelho 25 

 respondeo que zombaua sem mais se djsdjzer nẽ ẽmẽdar de seu  

 erro, e perguntado pello senhor visitador que cousa he tapioca respõ  

 deo que são hũns bolos que nesta terra se fazem de farjnha de paao  

 que he hũa raiz de mandjoca de que se faz a farjnha de que se fazẽ  

 as djttas tapiocas que são bollos como obreas, que he ho mãtimẽto 30 

 comum desta terra em lugar de pão e
85

 perguntado se es  

 taua o djtto gaspar coelho bebado ou cõ algũa perturbacão  

 fora de seu Juizo, respondeo, que não e perguntado mais [dixe]  

 que não sabe se he cristão nouo se uelho, nẽ donde he natural e que  

 djxe as djttas pallavras rindose e elle denũcjãte se escanda 35 

 lizou de lhas ouujr e lhe parecerão mal e do costume dixe  

 nada e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou  

                                                            cõ 38 

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
84

 „Mendo‟ por „Mendoça‟. 
85

 A palavra „pãão‟ foi suprimida sob as palavras „pão e‟. 



[fol.45r] 

 
 Pernambuco     Mendoça          45  

   

   

   

 cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação 05 

 o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  gaspar manoell  

   

   

  10 

    Testemunha 
Belchior da Silua 
  cristão uelho 

Aos dezaseis djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mẽ  

Ja he faleçido doça perante elle pareçeo sen ser chamado belchior da silua o por  

 querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento 15 

 dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer en tudo uerdade e djxe ser cristão uelho natural  

 da ylha terçejra filho de cristouão da silua, e de sua molher marja  

 gaspar, de ydade de quarenta annos pouco mais ou menos ve-  

 uuo casado que foj con caterjna gonçallvez morador no paço arabalde desta 20 

 villa freguesia de sam pedro.   E Denuncjando djxe que avera  

 tres annos pouco mais ou menos, que estando elle en casa de bernard[o]  

 velho cõcertandolhe o seu engenho na varzea, estando hũa
86

 dja  

 não lhe lembra em que ora praticando com aluaro uelho sogro  

 do djtto bernardo velho, e com o djtto bernardo velho e não se 25 

 lembra se cõ outras pessoas mais vierão a fallar sobre ho gentio  

[B]ernardo Velho deste brasil e ho djtto bernardo velho djxe que este gentio nẽ qual  

 quer outro gentio não tinha alma e logo elle denuncjãte lhe foj  

 a mão djzendolhe que toda a pessoa fejta a Jmagem e semelhança  

culpa de deus tjnha ãlma e o djtto bernardo velho, tornou a replicar que não 30 

 tinhão os gentios alma porque não erão bautizados, e isto Ra  

 tifficou algũas uezes aprofiando contradjzendolho elle sẽpre  

 e djzendolhe o djtto bernardo velho que elle denuncjãte não en  

 tendja ho que dezia, e em fim da porfia veo a djzer que assim  

 como quando hum homẽ he estragado ẽ seus costumes e lhe cha 35 

                                                                                              mão  

                                                                            [carimbo]  
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 „hũa dja‟ por „hũ dja‟. 



[fol.45v] 

 
 Brazil  

   

   

 mão desalmados, assim tambem são sem alma os djttos gentios~  

tempo Denuncjou mais que auera tres, ou quatro annos que estando 05 

 elle denuncjante fazendo obras de carpintarja en hũa fa  

 zenda de Enrique mendez en carnjrjjo freguesia de santo a  

 maro, estauão nella beneficjando a hum francisco mendez, et  

 hũ manoel fernãdez ambos Jrmãos do djtto enrjque mendez Cris  

francisco mendez   cristãos 
manoel fernãdez    novos 

tãos nouos os quais francisco mendez, e Manoel fernandez, nas sestas fej 10 

ras do meo dja por djante, e nos sabbados Jntejros sendo dj-  

culpa as, de trabalho, se recolhiam no seu aposento en cjma e laa rja[m]  

 e folgauão e sahia della chejro como que asauão carne, e nos  

 sabbados a tarde descjam abajxo uestidos de festa djferẽte  

 da semana limpos e conçertados cõ camjssas lauadas ues 15 

 tidas nos mesmos sabbados, e nelles não usauão do ser  

 viço e trabalho que costumauão nos mais djas da semana de  

 hir aos canaueaĩs e fazer prantar et mondar, e outras co<u>  

 sas semelhantes de benefjcjo da fazenda, mas somẽte  

 mãodauão nos djttos sabbados fazer negros qualquer ser 20 

 vico leue, e na djtta fazenda esteue elle denuncjãte dous ou  

 tres meses, e nos mais sabbados do djtto tempo atentou nelles  

 e vio que sendo djas de trabalho faziam o sobredjtto começando  

 das sestas fejras despois do meo dja como djtto tem, e escã  

 dalizandosse elle denuncjãte de uer o sobredjtto perguntou 25 

referência hũa uez a pero francisco o gago seu carrejro morador ora nesta ujlla na  

 Rua da sarralhejra, que faziam laa aquelles ẽ cjma en tais  

 djas, et elle lhe respondeo, que farjam seu offjcjo dandolhe  

 a entender a mesma presumpção de Judayzarem~.  Denun  

 cjou mais que no mesmo tempo pouco mais, ou menos, fazendose 30 

 hum dja festa a nossa senhora na Jgreja do engenho de domjngos  

 de crasto que he nos matos aleuantandosse o senhor a mjssa cheg[ou]  

 elle pera adorar fora da porta na Rua et ujo estar djãte  

 de sj mesmo na Rua defronte da porta da djtta Jgreja a du-  

duarte dias henriquez cristão  
novo  

arte djaz Enriquez Cristão nouo morador ora no seu engenho 35 

de Jaboatam e estando o sacerdote no altar alcando a  

                                              deus 37 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.46r] 

 
 Pernambuco     Mendoça  46.  

   

   

   

 a deus não se asentou de Joelhos como todos estauão mas abajxan 05 

culpa do a cabeça fazia cõ ella et cõ a boca, e cõ o narjz, mujtos momos,  

 e gejtos, que não erão de deuação, mas claramente lhe pareçerão  

 serem de Jndustrja fejtos emJurjossos cõtra o sanctissimo sacra  

 mẽto, e Juntamente tinha ambas as mãos metidas dentro no cha  

 peo e bulia mujto cõ ellas o que lhe pareçeo e por elle ser cristão no 10 

 vo se escandalizou de lhe uer fazer aqujllo, o qual elle fez pare  

 cendolhe que njnquẽ ho uja segundo lhe a elle denuncjãte pareçe porque  

 estaua na Rua detras de todos, e não vio a elle denuncjãte que  

 então chegou por detras.   Denuncjou mais que auera hum  

 anno pouco mais, ou menos estando em sua casa lhe chegou a 15 

 porta e cercou a casa cõ negros as dez oras da nojte quaspar  

gaspar figeira cristão uelho figuejra Cristão uelho laurador morador no arabalde e varadouro des  

 ta ujlla, et lhe bateo a porta requerendolhe que lhe abrjsse da parte  

culpa da santa Jnqujsiçam en altas uozes por tres ou quatro vezes, pello que  

 obedecendo elle as pallavras sobredjttas da santa Jnquisicam foj depressa 20 

 e lhe abrjo et em lhe abrjndo lançou a correr apos hum seu filho ho  

 mẽ chamado bartholameu figuejra mamaluco que tinha fugido  

 de casa do djtto seu paj aquelle  dja e se ueo recolher a casa delle de  

referência nuncjante o qual tambem ouujo a seu paj fazer o djtto requerjmento  

 que lhe abrjsem da parte da santa Jnqujsição e por não djzer mais foj per 25 

 guntado se nos cassos que tem aquj denuncjados forão presentes  

 algũas outras pessoas mais das que tem djtto, respondeo que não  

 e perguntado pello costume djxe que somẽte cõ ho djtto francisco mẽdez  

 Cristão nouo teue Ja pallavras e djferrenças mais despois disso  

 se fallão Ja e dos mais nada e prometeo segredo pello Juramento 30 

 que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo  

 do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  be[ll]chior da sil[u]a  

                                                                                                                 Aos 34 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.46v] 

 
 Brazil  

   

   

           Testemunha 
gaspar fragoso cristão uelho 

Aos dezasete djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas 05 

 casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado gaspar fra  

 gosso e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo re  

 çebeo Juramento dos santos euangelhos, en que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer ẽ tudo uerdade e djxe 10 

 ser cristão uelho natural de lixboa filho natural de Aluaro fra  

 goso, e de felipa nogueira, de ydade de quarẽta annos casado cõ  

 Jsabel bella dos da gouernança desta villa e nella morador~  

 E Denuncjando djxe que auera dez ou doze annos que estã  

referência do elle en casa de afonso eanes calderejro no camjnho da 15 

 va<r>zea despois da mea nojte chegou ay aluaro uelho barreto que  

 vinha pera esta ujlla a cauallo, e perguntou ao djtto cal  

 derejro se lhe tinha fejto a sua obra e djzendolhe que não, djxe  

Aluaro Velho barreto o djtto Aluaro uelho as pallauras segujntes,   descreo de deus e da  

culpa virgem marja se uos não ej de fazer tal, e tal, e mo eis de pag[ar] 20 

 não me dando a obra fejta pella menhãa, e asim cõ agas  

 tamento passou por djante e logo elle denuncjãte e o djtto cal  

 derejro se benzerão, et escandaljzarão de lhe ouujrẽ tais  

 pallavras e do costume djxe nada e não lhe lembra  

 se estaua mais outrẽ presente e prometeo segredo pello 25 

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Ma  

 noel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

     Heitor furtado de mendoça  gaspar fragoso  

   

    30 

 Aos dezasete dias do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ  

 ta e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernão  

 buco nas casas da morada do senhor visitador do santo offj[cjo hej]  

                                                                   [tor] 34 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.47r] 

 
 Pernambuco     Mendoça  47  

   

   

   

          Testemunha 
pedro gonçalvez cristão uelho 

tor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado 05 

pedro gonçallvez e por querer denuncjar cosas tocantes ao santo officjo recebeo  

 Juramẽto dos santos euangelhos ẽ que pos Sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djxe ser cristão velho  

 natural da ujlla de gujmarais do arcobispado de braga filho de  

 francisco gonçallvez palhejro mercador e de Sua molher marja andre defũtos 10 

 digo que não era sua molher legitima de ydade de cjnquoenta  

 e dous annos solteiro purgador de açuqu<e>res morador na fazenda de Aluaro  

referências velho barreto na freguesia de nossa senhora da uarzea de capibarjbj  

 E Denuncjando dixe que auera doze annos pouco mais ou menos  

 estando hum dja não lhe lembra qual a tarde en casa de grego 15 

 rjo lopez dabreu na mesma freguesia Jugando cõ ho djtto Aluaro  

 velho barreto a prjmeira, e cõ domjngos bezerra o velho morador na mes  

 ma freguesia et cõ Antonio nunez Ja defunto, emvidou o djtto aluaro  

 velho o resto et elle denuncjante lho teue sem lhe fazer o partido  

[A]lluaro uelho barreto que lhe pedja, e emfim ganhou, então o djtto Aluaro uelho cõ collera 20 

culpa djxe, que djxessẽ que descrja elle de deus se mais tomasse cartas  

 cõ elle denuncjãte e logo todos os circũnstantes o reprehen  

 derão, e despois de isto passado dahi a algũ tempo tornou  

 a Jugar cõ elle, e perguntado pello senhor ujsitador, se estaua  

 bebado ou cõ algũa perturbação do Juizo respondeo que não 25 

 senão agastado e perguntado mais djxe que aos cjrcunstã  

 tes, ou algũs delles pareçeo mal as djttas pallavras e do  

 costume djxe nada e prometeo segredo pello Juramẽto  

 que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco  

 notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 30 

   Heitor furtado de mendoça  pedro gonçalvez  

   

                                                                    Aos 33 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.47v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 Aos dezasete djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no 05 

 venta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

           Testemunha 
Manoel ferreira cristão uelho 

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor  

furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

 Manoel ferrejra e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo  

 reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos ẽ que pos Sua mão de 10 

 rejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djxe ser  

 Cristão uelho natural da ujlla do cano, arcobispado deuora  

 filho de afonso matheus e de sua molher branca fernãdez lauradores de  

 funtos, de ydade de trinta e ojto annos casado cõ margayda  

 simõis meirinho da uara ecclesiastiça desta capitanja e nesta 15 

 villa morador,   E denuncjando djsse que auera ojto ou dez  

 meses pouco mais ou menos que thomas lopez <cristão nouo> dalcunha ho ma  

referência njquete morador no uaradouro desta ujlla lhe djxe que belchior  

belchor mendez dazeuedo mendez dazeuedo, procurador dos Jndjos e que tẽ outros mais  

 offjcjos nesta ujlla tido por cristão uelho lhe djxera em mujto se 20 

 gredo que elle trazia da bahia poderes e hũa proujssão delle senhor  

culpa visitador pera prender a elle djtto thomas lopez e o leuar  

 presso pella santa Jnqujsição a baya djzendolhe maĩs que as cul  

 pas erão que elle djtto thomas lopez quando querja dar signa[l]  

 pera os cristãos novos se aJuntarẽ en certa parte a fazer 25 

 sua esnoga cõrrja esta ujlla cõ hũ pe calçado e outro de[s]  

 calço e cõ hũ pano atado no descalço e que cõ este sinal  

 era entendjdo, e que lhe djxera mais que lhe desse elle hũa pipa  

 de ujnho e çerto djnhero e que lhe darja na sua mão a proujsão  

 que trazia do santo officjo et o não prenderja e que emfim se ujerão 30 

thomas lopez maniquete 
cristão novo 

a conçertar por isso que elle thomas lopez lhe prometeo  

de lhe dar ojto mjll rẽs dallj a ojto ou dez djas e que tendo  

 este cõcerto fejto fora descobrir isto aos padres da  

 companhia de Jesus e por conselho delles não deu nada  

 ao djtto belchior mendez, e foj logo perguntado pello s[enhor] 35 

 visitador se he çerto andar o djtto thomas lopez cõ ho [djtto]  

                                              sign[al] 37 
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 signal No
87

 pe como se diz respondeo que asim se djz geralmente 05 

 nesta terra em pratica porem elle denuncjãte ho tem por  

 graça e do costume djsse que não tẽ boa vontade a belchior men  

 dez dazeuedo, e nada a mais e fojlhe mandado ter segredo e  

 assim o prometeo.   E Denuncjou mais que elle ouujo djzer a  

 andre magro procurador do numero desta ujlla que ora esta 10 

 nella presso por morte de hũ homẽ que elle era casado e recebj-  

 do cõ hũa molher con quem esta das portas adentro de noue annos  

 a esta parte a qual molher se proua ser casada e ter seu ma  

 rjdo ujuo chamado foam bayam almocreue ẽ eluas e que dis  

 to consta ẽ hũ fejto que deste casso corre no Juizo ecclesiastico 15 

 nesta ujlla e assignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj cõ a entrelinha  

 que diz, cristão nouo~  

   Heitor furtado de mendoça  manoell ferreira  

  20 

   

   

 Aos dezasete djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no  

           Testemunha 
[fe]rnão daluarez cristão 
uelho 

venta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor fur 25 

 tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

 fernão daluarez e por querer denuncjar cousas tocãtes ao  

 santo officjo reçebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos Sua mão de  

 rejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade  

 e djsse ser Cristão uelho natural de landjm termo de bracellos 30 

 filho de fernão daluarez e
88

 de sua molher breatiz fernãdez lauradores  

 de ydade de ujnte e dous annos solteiro Criado de Jorge esteuez  

 estante nesta ujlla na Rua da sarralgejra freguesia de são  

 pedro desta ujlla:    E denuncjando djsse que avera tres, ou quatro  

                                                              meses 35 

   

   

   

   

   

                                                 
87

 Há um „l‟ suprimido sob a letra „N‟. 
88

 Há uma letra suprimida sob a letra „e‟. 



[fol.48v] 

 
 Brazil  

   

   

 meses que estando na sua logea hum dja pella menhãa estando  

referência tambem presentes luis mendez Criado de Andre pedro mer 05 

 cador desta ujlla chegou ay alberto rodriguiz framengo tambem  

 Crjado do djtto Andre pedro e ujndo en praticas chamou  

 o djtto alberto ao djtto luis mendez Judeu e o djtto luis mẽdez  

 replicando cõ elle denuncjãte cõtra isso lhe djxerão que na  

 sua terra auja luteranos e que se não baptizauão, então ho 10 

Alberto rodriguiz framego 
        cõfessou na graça 

djtto alberto fallando pera o djtto luis mẽdez djxe as pala  

vras segujntes, ora calajuos que o vosso baptismo he de merda,  

culpa então elle denuncjãte o reprendeo logo e elle sem mais se  

 djsdjzer se foj pera casa e despois no mesmo dja lhe djxe que  

 se callasse [rasurada] lhe
89

 djsse que pera que ho reprendja elle perante o outro 15 

 luis mẽdez que lhe querja mal e que ho yrja acussar.   Denuncjou  

 mais que na quarresma do anno passado de nouenta e dous  

 estando hum dja domjngo pella menhãa en sua casa prati  

referências cando cõ gaspar manoel obrejro de cristouão martjnz  alfayate  

 nesta ujlla, e cõ gaspar coelho Crjado de Jorge thomas ẽtão 20 

 e agora tendeiro na Rua da ponte, chegou aj balthesar  

 rodriguiz Criado de manoel lopez homẽ tambẽ mercador  

 nesta ujlla, e djxe que ujnha de cõmungar da Jgreja a que  

 era mujta a gente e fallauão particulas, então ho  

gaspar coelho djtto gaspar coelho djxe as pallauras segujntes, 25 

culpa pois pera uos não auja hũ pedaço de tapioca,   a qual  

 tapioca, são hũns bollos como obreas fejtas de Raiz  

 paao que he ho mantimẽto cõmun desta terra em  

 lugar de pão, então elle denuncjãte o reprehendeo  

 djzendolhe que por outra tal pallavra como aquella fo[ra] 30 

 em Coimbra hum homẽ cõ hũa tocha na mão a Jgreja  

 então o djtto gaspar coelho sem mais outro modo de se  

 djsdjzer djxe que zombaua.   Denuncjou mais que pello[nja]  

referência da fonsequa que tem o marjdo absente tornejra dalcunha  

 moradora na Rua que vaj para Santo Antonio lhe djxe que a [molher de]
90 35 

                                                                            cristo[uão]  

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
89

 Há letras suprimidas sob a palavra „lhe‟. 
90

 Há uma palavra suprimida sob a palavra „molher‟. 
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[m]olher de cristouão martinz cristouão martjnz alfayate tido por cristão novo morador na ladejra 05 

 da matrjz guarda ãos sabbados e trabalha os domjngos que assim  

 ho deziam as negras do djtto alfayate do qual lhe djxe a elle  

 denuncjãte belchior coelho marchante que seu paj fora Ja ao  

 cadafalso e por não djzer mais foj perguntado pello senhor uj  

 sitador se o djtto Alberto rodriguiz e guaspar coelho estauão be 10 

 bados, ou fora de seu Juizo quãdo djxerão as djttas pallauras  

 respondeo que não e perguntado mais djxe que elle e os circuns  

 tantes se escandaljzarão dellas e que não sabe se ho djtto gaspar  

 Coelho he cristão nouo ou não, e do costume djxe nada mais  

 que come e bebe cõ os djttos alberto e coelho, e prometeo segredo 15 

 pello Juramento que recebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o escreuj cõ o mal  

 escrjpto que djz, a molher, ~  

   Heitor furtado de mendoça  fernãdall[uarez]  

  20 

   

   

           Testemunha 
[gasp]ar da fonseqa cristão 
uelho 

Aos dezojto djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e nouẽ  

ta e tres annos nesta villa de olinda Capitanja de pernãobuco  

 nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado 25 

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado gaspar da  

 fonsequa e por querer denuncjas
91

 cousas tocantes ao santo officjo  

 reçebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos Sua mão de  

 rejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cris  

 tão uelho natural de sam goncalo damarante de freguesia de santo andre 30 

 de padornello arcobjspado de braga filho de geruaz domingez  

 defunto e de sua molher marja pinhera de ydade de vinte  

 e noue annos solteiro homẽ de soldada Criado de manoel cardosso  

                                                           mer 34 

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
91

 „denuncjas‟ por „denuncjar‟. 



[fol.49v] 

 
 Brazil   

   

 mercador morador nesta ujlla na Rua da sarralhejra. E Denuncjãdo  

 djxe que auera qujnze djas pouco mais ou menos que estando en  

referências casa do djtto seu amo gomez rodriguiz Jrmão do djtto seu amo, e luis 05 

 djaz, e Manoel Rodriguiz todos mercadores e tidos por cristãos nouos  

 estantes nesta ujlla estando todos tres a mesa Jantando ordenou  

 hum delles que trouxerão a mesa hũa egoarja de zombarja de eruas  

 do mato pera a fazerẽ comer ao djtto luis djas, e despois della ueo  

 mellão ou outra, cousa, djxe o Manoel rodriguiz a luis djaz que comesse 10 

 e o luis djaz respondeo, que não querja comer mais porque estaua  

manoel rodriguiz cristão novo 
abastado

92
, e que quẽ comja mais do neçessarjo peccaua o peccado  

da gulla, então o djtto manoel rodriguiz djxe as pallavras seguj tes,  

culpa a gulla
93

 não he peccado mortal djgo a gulla não he peccado mor  

 tal, então elle denuncjãte que seruja a mesa parecendo lhe mal 15 

 a djtta pallaura, lhe perguntou se se affirmava elle em aqujllo  

 et elle se callou hum pouco, e os djttos luis djaz, e gomez rodriguiz dj  

 xerão que elle que zombaua, então elle logo tambem djxe que esta  

 va zombando, e foj logo perguntado pello senhor visitador se esta  

 va o djtto manoel rodriguiz bebado ou fora de seu Juizo cõ algũa 20 

 perturbação respondeo que não e que não bebeo vinho naquela  

 mesa segundo lhe pareçe e fojlhe mandado ter segredo e do  

 costume djxe nada e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Ma  

 noel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  gaspar da fonseca 25 

   

   

   

 Aos dezojto djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta et  

          Testemunha 
Pantalião Jorje cristão uelho 

tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de fernãobuco
94 30 

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo heitor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

 pantaljam Jorge e por querer denuncjar cousas tocãtes  

                             a[o] 34 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
92

 Há uma letra suprimida sob a letra „b‟. 
93

 Há uma letra suprimida sob a letra „g‟. 
94

 „fernãobuco‟ por „pernãobuco‟. 
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  05 

 ao Sancto officjo recebeo Juramẽto dos santos euangelhos en que pos Sua mão  

 derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djxe ser cristão  

 velho natural da cjdade do porto filho de Jorge gonçallvez ferrejro, e de  

 sua molher susana gonçallvez defunta de ydade de vinte e dous annos ferrejro  

 solteiro morador no arecjfe freguesia do corpo santo.   E Denuncjando djxe 10 

 que auera seis ou sete meses que no djtto lugar do arecjfe hũ dja a tarde  

 estando na porta de bras ferrejra fallando cõ elle gaspar djaz ma  

 tado
95

 dalcunha barquejro e que <tẽ> hum paço no mesmo arecjfe. che  

 gou elle denuncjãte a elles e ouvjo ao djtto gaspar djaz matado  

 que hia buscar hũas toalhas suas de mesa que estauão no altar da 15 

 Jgreja que elle emprestara e ho djtto bras ferrejra tanoejro que ora  

 esta pera partir pera lixboa lhe djxe que pois as toalhas serujão  

 no altar Ja as não podja tornar ao serujco de sua casa então  

gaspar dias matado o djtto gaspar djaz matado, djxe as pallauras segujntes, tanto  

culpa serujço faz a deos hum bom casado na sua cama e casa, como 20 

 hum sacerdote que scelebra a mjssa no altar e logo elle denuncjãte  

 e o djtto bras ferrejra lho cõtradjxerão et elle sustentou e aporfiou,  

 que djzia bem e tres ou quatro uezes repetio que dezia bem então se a  

 partarão ficando elle em seu djtto, e elle [lhe]
96

 denũcjãte pare  

 çerão mal as djttas pallauras do djtto gaspar djaz o qual dizem 25 

 ter raça de cristão nouo, e perguntado pello senhor ujsitador se es  

 taua elle bebado ou cõ outra perturbação fora de seu J[ui]zo,  

 respondeo que não e do costume djxe nada e prometeo segre  

 do pello Juramẽto que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj  

 djzẽ o emmendado, ta, e o rjscado, lhe, Manoel francisco notarjo do santo officjo 30 

 nesta ujsitação o escreuj~                                            

   Heitor furtado de mendoça    pamtalião  

             Jorge  

                                                                              1593     

                                                                                                               Aos 35 

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
95

 Há uma letra suprimida sob a letra „t‟. 
96

 Há uma palavra suprimida sob a palavra „lhe‟.  



[fol.50v] 

 
 Brazil  

   

   

    

 Aos dezojto djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no 05 

           Testemunha 
francisco gonçalvez cristão 
uelho 

venta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de per  

nãobuco nas Casas da morada do senhor visitador do santo  

 officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen  

 ser chamado francisco gonçallvez o qual reçebeo Juramẽto dos santos euão  

 gelhos ẽ que pos sua mão derejta sob cargo do qual prome 10 

 teo djzer uerdade e djxe ser cristão uelho natural da  

 rjfana de sousa filho de francisco pirez e de sua molher caterjna gonçallvez de  

 funtos de ydade de dezasete annos pouco mais ou menos  

 solteiro grumete da nao de que he mestre manoel fernãdez vezinho  

 de lesa que aquj esta pera partir pera o Rejno estante na Rua 15 

 de Joam afonso nesta villa.   E Denuncjando djxe que na Rua  

 do Rocha nesta villa morão goncalo djaz e sua molher hũa mama  

 luca fazendo vida de casados de hũas portas adentro e os  

 vee serem tidos por casados e reçebjdos ẽ face de Jgreja  

 o qual goncalo djaz avera dous meses pouco mais ou menos se deu 20 

 a conheçer a elle denuncjãte e lhe djxe ser paj de domjngas  

 a qual elle denuncjãte conheçe que esta na sua terra ẽ casa  

 de hum seu tio della gaspar nunez alejjado de hum braço  

 Jrmão de marja nunez sua maj molher que foj do ditto goncalo djaz  

 e outrossi lhe djxe o djtto goncalo djaz que era Jrmão de Roque diaz que elle 25 

 denuncjante tambem conheçeo na sua terra e dandose  

 lhe assim a conheçer lhe declarou que a djtta sua molher marja  

 nunez fallesçera no tempo do tabardjlho que avera ora algũns  

 doze annos, e emfim lhe rogou que fosse Jurar e dar seu testemunho nesta  

 villa perante a Justiça de como a djtta sua molher marja nunez 30 

 morrera Ja auja mujto tempo o que elle denuncjãte não qujs  

 fazer e despois djsso estando elle denuncjãte ẽ casa do djtto  

referência goncalo djaz djxe perante elles a mamaluca que ora he molher do dj  

 to goncalo djaz que quando em portugal foj ho tabardjlho Ja ella [aquj]  

goncalo dias estaua casada cõ o djtto
97

 goncalo djaz, e por não djzer ma[is] 35 

                                                     foj  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
97

 Há uma letra suprimida sob a letra „d‟. 



[fol.51r] 
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 fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramẽ 05 

 to que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj e do costume djxe  

 nada Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

 
  Heitor furtado de mendoça     +  

       

  10 

   

        Testemunha 
Matheus pireira da Cunha 
meio cristão novo 

Aos dezojto djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ  

ta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor fur  

 tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Mateus 15 

 pirejra da cunha e por querer denuncjar cousas tocantes ao  

 santo officjo reçebeo Juramento dos santos euãogelhos ẽ que pos Sua mão derej  

 ta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser meo  

 cristão nouo natural desta Capitanja filho de Joam pirejra  

 tido por cristão uelho e de sua molher vilante fernãdez Cristãa 20 

 noua defuntos, de ydade de ujnte e sete
98

 annos solteiro morador  

 em capibarjbj freguesia de nossa senhora do rosajro da varzea~  

 E Denuncjando djxe que auera treze annos pouco mais ou me  

 nos, que estando elle denũcjante no engenho que ora he de fernão  

 martjnz em capibarjbj hum dja debajxo de hũa serrarja fallando 25 

 com Paulo dabreu cristão nouo que Então
99

 seria mançebo  

 passante de ujnte annos que ora esta em garasu onde algũas  

 vezes serue de escrjuão e de alcajde e cõ outros mais mocos  

 que ora pella djlação do tempo lhe não lembrão não lhe lem  

[P]aulo dabreu cristão novo Ja 
he 
         defuncto. 
 

culpa 

bra ora sobre que preposito djxe o djtto Paulo dabreu que 30 

não auja ay outro mundo mais que este e que do que mais se  

passou se não lembra, e perguntado pello senhor visitador  

 se estaua o djtto Paulo dabreu bebado ou cõ outra pertur  

                                       bação 34 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
98

 Há uma palavra suprimido sob a palavra „sete‟. 
99

 Há uma letra suprimida sob a letra „E‟. 



[fol.51v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 bação do Juizo respondeo que não lhe lembra porem que lhe lem[bra] 05 

 que Ja então o djtto Paulo dabreu se costumava tomar do vinh[o]  

 mas elle denuncjãte quando lhe ouujo as djttas pallavras  

 tomou que as dezia zombando,   Denuncjou mais que ouvio a mujtas  

thomas nunes cristão novo pessoas ẽ geralmente não lhe lembra quais que thomas nunez cris  

 tão nouo mercador que foj desta Capitanja pera o Reyno 10 

culpa guardaua os sabbados e que nos domjngos pellas menhãas  

 Camjnhaua pera a Roça, ou pera esta ujlla por não ouvir  

 mjssa e por não djzer mays
100

 asignou aquj cõ o senhor visita  

 dor Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

  15 

   Heitor furtado de mendoça  

        Mateus [Pirejra d]a cunha  

   

   

 Aos dezanoue djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no 20 

           Testemunha 
Aluaro uelho barreto cristão  
uelho  

venta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de per  

nãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo  

hejtor furtado de mendoça perante elle pareceo sen ser  

 chamado Aluaro uelho barreto e por querer denuncjar cousas  

 tocantes ao santo officjo reçebeo Juramẽto dos santos euãgelhos ẽ 25 

 que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dj  

 zer uerdade e djxe ser cristão uelho natural de viana  

 foz de lima arcobispado de braga filho de tristão velho, e de  

 Jsabel paĩz Ja defuntos de ydade de quãrẽta e sete annos  

 casado com luisa nunez morador na varzea de capibarjbi dos 30 

 da gouernança e prjncjpais da terra.  E Denuncjando  

 djxe que de dous a tres annos a esta parte Corre fama frequente  

 cõ mujto escandallo et admjracão nesta terra geralmẽte  

 djtto por todos assim nobres, e prjncjpais como mais gen[t]e  

                                           e pou[o] 35 
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João nunez cristão novo e pouo della que Joam nunez Cristão nouo mercador tinha hũ cru 05 

culpa cjfixo detras de hum serujdor Jnmundo de fazer seus fejtos  

 Corporaĩs e que hum pedrejro retelhandolhe a casa vira isto  

 e o começara a devulgar e delle proçedeo a djtta fama pu  

 blica e que auera seis meses pouco mais, ou menos que ho djtto pedrejro  

 se djz estaua na fazenda de fernão soarez Cristão nouo e que della 10 

 o trouxerão doente pera esta ujlla onde morreo e logo então  

 se presumjo mal de sua morte djzendose e presumjndosse geral  

 mente que ao djtto pedrejro derão peconha por parte do djtto Jo  

 am nunez pello sobredjtto respejto,  e perguntado pello senhor  

 visitador en que cõta tem elle ao djtto Joam nunez, e se lhe pareçe que 15 

 ho djtto pedrejro fallaua verdade, respondeo que do pedrejro  

 não teue conhecjmẽto nẽ sabe de seus costumes e que de Joam nu  

 nez não ho tem em boa cõta porque ujo que <nã> hia as Jgrejas mujtas  

 vezes ouujr mjssa nẽ pregação nos domjngos e djas Sanctos  

 e desta negligencja era tambem notado de mujtas pessoas 20 

 e que tambem ouujo djzer que djzendo hum capitão françes ao  

 djtto Joam nunez que no dja atras não viera fazer cõ elle hũas  

 contas por que era domjngo, o djtto Joam nunez respondera,  

 que pera elle djtto Joam nunez não auja domjngos, nẽ dja sã-  

 tos, e que ho djtto françes se foj Ja pera o Rejno, e assim hejtor rodriguiz 25 

 que lhe djxe que ho mesmo françes lho cõtara, e que tambem maĩs  

[r]eferência ouujo a Antonio carualho laurador de Jaboatam que ho djtto Joam  

 nunez fallando acerca de hum seu deuedor da ylha de tama  

 raca, djxe que nẽ deus lhe auja de valer, e do costume djxe nada  

 e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ 30 

 o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsi  

 tação o escreuj~        

   Heitor furtado de mendoça  A[lua]ro ve[lho barreto]  

   

                                                                                           Aos 35 
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 Aos dezanoue djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e n[o]  

            Testemunha 
Manoel dazeuedo meio 
cristão novo 

venta e tres annos nesta ujlla de olinda nas casas da mora[da] 05 

do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle  

 pareçeo sen ser chamado manoel dazeuedo e por querer denũ  

 cjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramẽto dos santos euão  

 gelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 djzer uerdade e djsse ser meo cristão nouo natural do por 10 

 to filho de manoel thomas mercador, Cristão nouo e de cate  

 rjna dazeuedo Cristãa uelha que não era sua molher de y  

 dade de dezanoue annos negoçeante da fazenda de seu  

 paj estante nesta ujlla en casa do Jorge esteuez na Rua  

 da Sarralhejra freguesia de sam pedro   E Denuncjãdo djxe 15 

 que auera ujnte e cjnquo djas pouco mais ou menos que estando  

referência en sua casa fallando cõ francisco rodriguiz alfajate Cristão nouo seu  

 vezinho, e cõ luis serrão sobrjnho do djtto Jorge esteuẽz, djxe  

 o djtto luis serrão que hũa molher se
101

 fizera mouer e matar a  

 a crjança sem baptismo, então elle denuncjãte djxe que a 20 

 alma da djtta Crjança estaua no limbo onde não tinha  

francisco rodriguiz alfajate  
cristão novo 
 

culpa 

pena nẽ glorja, então o djtto francisco rodriguiz djxe que não auja lim[bo]  

e que era cousa que se dezia auer limbo mas que não auja limbo
102  

e djzendolhe elle denuncjãte que sim auja lhe pareçe que elle repe  

 tio que não auja e ora se affirma que repetio que não auja limbo 25 

 então elle denuncjãte lhe alegou cõ ho artigo da fee des  

 cendeo aos Jnfernos então elle respondeo que se isso es  

 taua nos artigos da fee que elle ho crja e não tinha duujda  

 Denuncjou mais que auera qujnze dias pouco mais ou meno[s]  

referências que estando na praja elles todos tres sobredjttos, e mais Jo[ilegível] 30 

 de santa clara de nação bescaynha morador na mesma casa delle  

 denuncjante contando hum delles que hum homẽ matara a se[u]  

 proprjo paj e maj dixe o djto francisco rodriguiz que tal homẽ não se podia  

                                                                                    Salua[r] 34 
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 Saluar, então elles circunstantes lho cõtradjxerão djzendo que 05 

 sim podja per mejo da penjtencja e não se affirma do que mais pa  

 sou, e parecelhe que djxe mais ho djtto francisco rodriguiz que tal homẽ não se po  

 dja saluar Jnda que fizesse toda sua ujda penjtencja porẽ não  

 se affirma nẽ esta çerto njsto se o djsse assim, e perguntado  

 pello senhor ujsitador ẽ que tempo djxe o djtto francisco rodriguiz estas pallavras, ou 10 

 se estaua bebado, ou cõ algũa perturbacão de seu Juizo, respon  

 deo, que o prjmeiro casso foj a nojte despois da cea, e o segundo foj  

 a tarde despois da uespera e que estaua en seu sisso, pergunta  

 do mais djsse que ho djtto francisco rodriguiz he homẽ sesudo e que se entende bem  

 e do costume djxe nada, e prometeo segredo e assim prome 15 

 teo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça     

        m[anoel] dazeuedo    

                                                                                              20 

   

   

   

          Testemunha 
[Jo]rje Leitão dalbuquerquez 
       cristão uelho 

Aos ujnte dias do mes de nouembro de mil e qujnhentos e nouenta e tres  

annos nesta ujlla de olinda Capitanja de bernãobuco
103

 nas casas 25 

da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoca  

 perante elle pareçeo sen ser chamado Jorge lejtão dalbuquer  

 que o qual recebeo Juramento dos sanctos euangelhos ẽ que  

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tu  

 do uerdade e djxe ser Cristão uelho natural desta capi 30 

 tanja filho de goncalo mendez lejtão e de Sua molher dona Antonia dal  

 buquerque, de ydade de ujnte e seis annos solteiro morador em pera  

 tibj freguesia da matriz desta villa,.   E Denuncjando djxe  

 que auera hum anno que na Sua fazenda estando fallando hum  

                                            dja 35 
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 hum dja não lhe lembra se pella menhã se a tarde cõ domjngos francisco  

 laurador, e casado con Antonia diaz seu uezinho não lhe lembra sobre 05 

domingos francisco cõfessou 
                      na graça 

que preposito
104

 djxe o djtto domjngos francisco que segundo o que tinha  

ouujdo era tam bom o estado dos casados como o dos religiossos  

culpa e logo elle denuncjãte o reprehendeo et elle se calou, e pergũ  

 tado pello senhor ujsitador se estaua elle bebado ou fora de seu Juizo  

 respondeo que não, perguntado mais djxe que ho djtto domjngos fr[ancisco] 10 

 he tido por cristão uelho e do costume djxe nada e prometeo  

 segredo pello Juramento que recebeo e asignou cõ o senhor ujsita  

 dor aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

     Heitor furtado de mendoça     +  

       [Jor]ge lejtão dalb[uquerqe] 15 

   

   

   

             Testemunha 
Bento aluarez cristão uelho 

Aos ujnte djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e nouẽta  

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco 20 

 nas casas da morada do senhor ujsitador do sancto officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado bento  

 aluarez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo  

 reçebeo Juramento dos santos euangelhos en que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cris 25 

 tão uelho natural de lixboa filho de aluaro afonso armejro, do almazẽ  

 del Rey e de Sua molher ana fernãdez defuntos, de ydade de trjn  

 ta e ojto annos veuuo casado que foj cõ Ana francisca Cristãa ue  

 lha, carpinteiro de marcenarja estante nesta terra na fa  

 zenda de vicente correa na freguesia de nossa senhora do 30 

 Rosajro da uarzea.   E Denuncjãdo djxe que auera  

tepo dous annos pouco mais, ou menos estando hum dja n[ão]  

 lhe lembra se pella menhãa se a tarde na djtta fazẽda  

referência praticando com Martim morejra e cõ Manoel gonçall[vez]  

                             mão 35 
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 mãocebo de soldada todos na mesma fazenda residentes, 05 

 reprendendo elle denuncjãte, e o djtto Martim morejra ao  

manoel gonçalvez djto Manoel gonçallvez que não andasse cõ as negras, e o djtto Manoel  

culpa gonçallvez respondeo, que ho dejxassem fornjcar qua bem nesta ujda por  

 que na outra bem fornjcado auja de ser, djzendo isto pellas palla  

 vras, deshonestas, que aquj se não nomeam, por honestidade. Então 10 

 elles sobredjttos o reprehenderão grauemẽte, djzendolhe que aquj  

 lo era heresia, e o djtto Manoel gonçallvez respondeo que tinha Ja ouujdo  

 djzer aqujllo, e que por isso ho dezia, e assi se calou,.   Denuncjou  

Jorje dias de paz cristão novo mais que ujndo do Rejno ujnha na mesma Nao tambem Jorge  

 djaz de paz Cristão nouo morador na parayba o qual trazia e lja hum 15 

 liuro grande em lingoagem espanhol e hum<a> uez elle de  

 nuncjãte ho abrjo e deu logo na historja de tobjas e ho djtto  

 Jorge djaz lho tomou depressa djzendolhe que ho não podja leer  

 e djzendo que elle que tinha liçença da santa Jnqujsiçam pera o ler  

 e foj perguntado pello senhor visitador se estaua o djtto Ma 20 

 noel gonçallvez bebado ou fora de seu Juizo respondeo que não e do  

 costume djxe nada e prometeo segredo pello Jurameto et a  

 sigou aquj cõ o senhor ujsitador Manoel francisco notarjo do santo officjo nes  

 ta ujsitação o escreuj  

    Heitor furtado de mendoça   bento Aluarez 25 

   

   

   

   

       Testemunha 
Licenciado Andre magro. 
       cristão uelho 

Aos ujnte e hum djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos 30 

e nouenta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de  

pernãobuco nas casas da morada do senhor visitador do santo  

 officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareceo  

                        sen ser 34 
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 sen ser chamado o leçençeado Andre magro doliuejra o qual recebeo 05 

 Juramento dos Sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade, e djsse ser cris  

 tão uelho natural doliuença do bispado deluas fidalgo de  

 linh<a>gem filho do leçençeado bento de carualho, e de Sua molher felljpa  

 magra doliuejra defuntos, Jurista graduado ẽ leis 10 

 de ydade de quarenta annos veuuo casado que foj cõ marja  

 sousa defuncta ora presso na cadea publica desta villa  

 pella morte de hum homẽ, que pera desencarregar sua cõcj  

 encja foj por ordem do ouujdor geral trazido a esta  

 mesa .   E Denuncjãdo djxe que auera cjnquo annos 15 

referência pouco mais ou menos que Jndo elle denuncjãte e hũ seu crjado  

 Manoel pirez que ora seruja de tabaljam na Capitanja da para  

 yba e he ydo pera o Rejno, e francisca fernãdez da silua que esta pressa  

 nesta ujlla pella djtta morte, e Antonio lopez doliuença  

 Cristão nouo Casado
105

 cõ Jsabel mendez morador em camaragibi 20 

 freguesia de sam lourenco e chegando assim todos ao  

 pe da cruz de pao que esta aruorada grande e fermossa  

 no prjncjpio do outejro que uaj pera a djtta ermjda de  

Antonio lopez doliueça cristão  
novo 

nossa senhora do monte Junto desta ujlla djxe o djtto Antonio  

lopez olhando pera a cruz, as pallauras segujntes, va[ilegível] 25 

culpa te todos os djas os djabos que tamanho ay te estendeste, et elle  

 denuncjante lhe perguntou quẽ, e o djtto Antonio lopez  

 respondeo as pallauras segujntes, esse homẽ, a  

 pontando cõ o dedo pera a cruz, da qual resposta elle  

 denuncjãte ficou entendendo que elle denuncjado ho 30 

 djzia por cristo nosso senhor que nella
106

 morreo, posto que na djtta  

 cruz de pao onde isto aconteçeo não estaua figura  

 de cristo mas he somente hũa cruz grande de Pao, então  

 elle denuncjante o reprehendeo logo,   e o djtto Antonio  

 lopez lhe respondeo que estaua graçeJando e cõtinu[ã] 35 

                         do  
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  05 

referência   Perguntado manoel 
chaueiro Jurou | que ãtonio lopez  
doliuẽca cristão novo | 
[a]costumado na pratica e 
cõuersacão | [qu]alquer cousa 
dizer, valhate o diabo, | [ilegível] 
hũ dia estãdo elles e andre magro 
e [outras] pessoas ao pe da Crus 
do ojteiro que vaj | [ilegível] 
[n]ossa senhora do mõte, o dito 
ãtonio lopez | [ilegível]do para 
ella dixe a dita palaura, va= | 
[lhate] o diabo, e que ẽtã o dito 
ãdre magro | [R]espõdeo o 
seguĩte, porque tã cõprido | 
[ilegível] E que isto so vio aly 
passar nẽ | [ilegível] suas tẽçois,   e 
do costume diz que | [ilegível] 
[a]migo de ãbos e asignou aqui ~         
       manoell chaueiro   

do seu camjnho chegarão a djtta ermjda donde despois de ouujrem  

mjssa se tornarão, e vindo Jamais ẽ sua companhia Manoel chauejro  

mestre que foj da Capella da matrjz desta ujlla, que ora esta presso na  

djtta cadea chegando todos ao djtto lugar da djta Cruz elle denũ  

cjãte referjo as pallauras do denuncjado ao djtto manoel chauej 10 

ro, e o djtto Manoel chauejro, fallando pera o djtto denuncjado  

djxe aqujllo djxestes?, e o denuncjado, respondeo rjndosse que  

zombaua,   Denuncjou mais que no mesmo anno pouco mais ou me  

nos estando elle denuncjãte na sua fazenda do morjbara fal  

lando Com ho djtto denuncjado sendo mais presentes luis mẽ 15 

dez Cunhado do djtto denuncjado, et Jnes magra molher do dj  

to, luis mendez moradores nesta Capitanja, e a djtta francisca fernãdez da silua, e a  

djtta Jsabel mendez molher do denuncjado, elle denuncjãte teue  

diferencas cõ ho denuncjado sobre hũa negra chamada Juliana  

referências107  forra manceba do djtto luis mendez, porque djzendo ho denuncjado 20 

 que a auja de entregar ao djtto luis mendez e que elle denuncjãte  

  que em seu poder a tinha lha entregarja elle denuncjãte lhe  

 respondeo, que se elle tal fizesse elle denũcjãte se ssocorrerja ao  

  vigario e se ualerja da Jgreja que he mãj, ao que o djtto denuncjado  

 respondeo, as pallauras segujntes dando com ho pee no chão, 25 

culpa         a Jgreja pera mj  he esterco
108

, então elle denuncjãte ho repre  

 hendeo, djzendo que a Jgreja não era esterco mas era mãj, e que  

 não fallaua elle bem et elle denuncjado respondo que era  

 verdade que a Jgreja era mãj, mas que o não dezia portanto, nẽm  

 ho tomasse ẽ palauras que estaua agastado.  Denuncjou maĩs 30 

 que no mesmo anno pouco mais ou menos en qujnta fejra de  

 endoenças estando elle denuncjãte a sua Janella nessa  

 villa na Rua da concepção estamdo cõ elle tambem a Ja  

 nella o djtto denuncjado passarão pella Rua hũns homẽns  

 Cristãos nouos não lhe lembra quais cõ suas espadas na 35 

 cjnta e o denuncjado djxe da Janella pera elles as palla  

                                                             [carimbo]        vras 37 

                                                 
107

 A palavra „referências‟ foi escrita na margem da linha 16. 
108

 Há um „g‟ suprimido sob a letra „c‟. 



[fol.55v] 

 
 Brazil  

   

   

   

culpa vras Segujntes, que quereis ao mal auenturado dejxaj o que fartos 05 

 trabalhos tem, e isto foj despois do meo dja quãdo corrjam  

 as Jgrejas e elle denuncjãte entendeo as djttas pallavras  

 djzellas o denuncjado por cristo nosso senhor, cõforme ao tempo  

 e antes, e despois da djtta qujnta fejra de endoenças em ou  

 tros djas da mesma semana santa lhe ouujo djzer ao djtto de 10 

 nuncjado as djttas pallavras algũas cjnquo, ou seis vezes  

 djfferentes en duas quarresmas segundo sua lembrãça  

 djzendo que os Cristãos nouos que na semana santa traziam es  

 padas não sabja que querjão ao mal auenturado que lhe basta  

 vão os trabalhos que tinha E elle denuncjãte o reprehendja sem 15 

 pre por elle pousar em sua casa, e elle lhe respondja que  

 zombaua e que elle era mujto bom cristão, e djsto podem tã  

referência bẽ testemunhar os djttos luis mẽdez francisca fernandez da silua et Ines  

 magra,   Denuncjou mais que ha quatro annos estando elle  

 presso na djtta prjssão desta ujlla por djzerem que era de serujco 20 

brisida lopez mullata de dom Antonio do crato, chegou a grade da cadea brjsida lopez  

 vendedejra mulata moradora na Rua de Joam eanes nesta terra a  

 vida e nomeada por fejtiçejra e en segredo lhe djsse a orelha  

 sem njnguẽ mais ho ouujr que elle denuncjãte auja de ser em  

 barcado pera o Rejno e que no mar auja de pellejar cõ hum na 25 

 vio ladrão e que não serja tomado e chegarja ao Rejno, et  

 laa serja solto e tornarja a este brasil solto e liure sẽ ma  

 is ter outros trabalhos que os da prjssão e do mar do djtto ladrão  

 e perguntandolhe elle como sabja aqujllo, ella lhe respondeu  

 que hũa sua amjga lhe djssera que fizera hũns fejtiçerjas, e for 30 

 tes cõ agoa e chumbo pellas quais soubera o sobredjtto et  

 despois de isto lhe ter djtto dahi a algũns ojto ou dez djas  

 estando elle denuncjãte seguro que ho não aujão de embar  

 car por ter pallaura do ouujdor djsso e ter negoceado por  

 via dos padres da cõpanhia que ho não embarassem
109

, ẽ 35 

 hum dja a tarde repentinamente o embarcarão en  

               mar 37 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
109

 „embarassem‟ por „embarcassem‟. 



[fol.56r] 

 
 Pernambuco         Mendoca            56   

   

   

   

 mar pellejou cõ hũ navio Jngres, e escapou e foj a lixboa onde 05 

 sahio solto e liure e assim tornou a este brasil con lhe soçederem  

 todas as djttas cousas propriamẽte como a djtta brjsida lopez  

 lhe tinha predjtto pello que elle denuncjãte tem roim presunp[.]ção  

 della e posto que ella lhe djsse que hũa sua amjga fizera as djttas  

 fejtiçerjas elle entende que ella propria as fez, e tãbẽ lhe pereçe 10 

 que tambem della sabe algũas cousas desta materja a djtta  

referência francisca fernãdez da silua e por não djzer mais foj perguntado pello senhor  

 visitador se quando o djtto Antonio lopez djxe as djttas pallavras  

 estaua algũa vez
110

 bebado ou cõ outra perturbação de seu Juizo  

 respondeo que não, mas que quãdo djxe que a Jgreja pera elle era ester 15 

 co estaua collerjco, e perguntado mais djxe que se escandalj  

 zaua das djttas pallavras, E
111

 que ho tem por bom Cristão, e pergũ  

 tado pello costume djxe que ho djtto Antonio lopez ho acussou por  

 tredor e lhe causou mujtas perdas pello que são enemjgos  

 Capitais porem que tem djtto aquj a uerdade e do costume da 20 

 djta brjsida lopez djsse que tambem lhe tem odjo por seus maos cos  

 tumes e porque tãobẽ testemunhou cõtra elle segundo lhe pareçe  

 e fojlhe mandado ter segredo pello Juramẽto que reçebeo e asig  

 nou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do sancto officjo  

 nesta ujsitação o escreuj~    +  25 

   Heitor furtado de mendoça  Andre magro   

             doliuejra  

   

    

  30 

       Testemunha 
[B]arbora Castellã 
      cristã uelha 

Aos ujnte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos et  

nouenta e tres annos nesta villa de olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor visitador [[do senhor ujsitador]] do  

 sancto offjcjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo  

                                                sen ser 35 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „v‟. 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „E‟. 



[fol.56v] 

 
 Brazil  

   

 sen ser chamada barbora castellam e por querer denuncjar cousas to  

 cantes ao sancto officjo reçebeo Juramento dos Sanctos euãogelhos  

 en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uer 05 

 dade, e djsse ser cristãa uelha natural da capitanja de sam vicente  

 costa deste brasil, filha natural de djogo gonçallvez castellam, que foj ouvi  

 dor da djtta capitanja de sam viçente Ja defunto, e de monjca  

 viegas de ydade de quarenta annos pouco mais ou menos casa  

 da com felljpe dagujar que não sabe se he cristão nouo se uelho, mestr[e] 10 

 da capella da matrjz desta ujlla.   E Denuncjãdo djxe que sẽdo  

 ella menjna de algũns quatro ou cjnquo annos casou o djtto  

 seu paj na djtta Capitanja de Sam ujcẽte com branca mendez  

 Cristãa noua em cujo poder ella denuncjante esteue ate yda  

 de de doze ou treze annos em que ella denuncjãte cassou cõ ho djtto 15 

 seu marjdo, e no djtto espaco de tempo de cjnquo pera treze an  

branca mendez cristã nova nos que ella esteue em poder da djtta sua madrasta branca  

 mendez lhe ujo fazer as cousas segujntes. vio que quãdo morrj[a]  

 algũa pessoa em sua casa como foj quando morreo hum negro c[ha]  

 mado goncalo, e outro fernãodo, e outros, e assĩ quãdo morrja algũa 20 

culpas judaicas pessoa na villa mandaua lancar fora toda agoa dos potes que  

 en casa avia, e despois de os defuntos enterrados mãodaua  

 trazer agoa fresca pera casa e quãodo mandaua vazar os potes  

 perguntada algũas uezes pellos filhos que erão menjnos por que a ma[n]  

 daua vazar respondja que não era bom beber aquella agoa por 25 

 que morreo tal pessoa, e isto de lamcar agoa fora quãdo alguẽ  

 morria vio ella denuncjante mujtas uezes fazer a djtta  

 sua madrasta todas as uezes que morrja alguẽ de casa ou de  

 fora, como dobrauão os sinos, e assim mais ujo que no djtto espa[co]  

 de [[de]] tempo em todas as vesperas de Sam Joam quãdo se faziam 30 

 as fugueras a nojte tomaua tres pequenas de bejju que he o ma[n]  

 timento da terra fejto de farjnha de raĩz de paao e tres bra  

 sas açessas e lancaua tudo dentro no pote dagoa de beber  

                                 e despo[is] 34 

   

   

   

   

   

   

   



[fol.57r] 

 

 Pernambuco   Mendoça        57  

   

   

   

 e despois de lancar na dita agoa os djttos tres pequenos de bejju 05 

 e tres brasas açesas bebiam della seus filhos meos Jrmãos della  

 denuncjãte e assim mais ujo que quando vilante djaz Cristãa  

 noua maj da djtta sua madrasta que cõ ellas moraua das portas  

 adentro morreo, a djtta sua madrasta despois della morta a lauou  

 toda, e antes de lauada lhe cortou as unhas das mãos e dos peeĩs 10 

 e as embrulhou em hum pano nouo que por ella denuncjãte mãodou  

 buscar o qual atjlho das unhas lhe meteo na mão e assim a amor  

 talhou, e quãdo a djtta sua mãj morreo mandou tambem lancar  

 fora a agoa dos cantaros de casa e despois della enterrada mão  

 dou trazer agoa fresca pera casa e os prjmejros tres djas despois 15 

 que ella morreo esteue cõ outras suas Jrmãas e seu Jrmão na  

 mesma camara onde a velha morreo sem della se sairem; e a  

 sim ujo mais que nos ojto djas ou semana segujnte despois da  

 morte da sua [ilegível] não comerão a djtta sua madrasta e suas Jrmãs  

 e Jrmão carne senão pejxe e mandando o paj della denuncjã 20 

 te cozinhar carne a não qujserão comer senão pejxe, e assim  

 mais ujo no djtto espaço de tempo que sempre a djtta sua madrasta  

 guardaua os sabbados sendo djas de trabalho e nelles não fi  

 aua nẽ cosia, nẽ fazia outros serujços que era costumada fazer  

 nos djas da semana e sempre nas sestas fejras dygo e nos mes 25 

 mos sabbados se uestia de camjssa lauada e toucado lauado  

 e por não djzer mais foj perguntada se lhe ujo fazer mais algũas  

 ceremonjas outras Judajcas que lhe forão declaradas pello senhor  

 visitador, respondeo que somente se lembra do que tem djtto e que  

 ao mais não atentaua por assim ser moça então e não no 30 

 entender por que Jnda ora despois de entrar a santa Jnqujsição  

 nesta terra ouujndo leer o edjtto da fee lhe lembrarão  

 as djtas Cousas, e entendeo serem Judaicas e se acon  

                    selhou 34 
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 Brazil  

   

   

   

 selhou cõ Seu confessor e por isso as uẽ denuncjar a esta mesa e[t] 05 

 perguntada pello senhor ujsitador djsse que as ditas
112

 Jrmãas et  

francisco mendez    Jrmãos 
Esperanca medez   cristãos 
Ana tristam            novos  

Jrmão da djcta Sua madrasta Se chamauão, francisco mẽdez  

Jnda solteiro, et esperança mendez casada cõ fernão rodriguiz que ora  

estão, na djtta capitanja do rjo de Janeiro, et Ana trjstãa Ja  

 defunta, et ouujo nomear que ho marjdo da djtta velha villante djaz 10 

 paj da djtta sua madrasta branca mendez se chamava tristão  

 mendez, e perguntada mais djsse que ha djtta violante djaz  

 morreo no mesmo anno en que ella denuncjãte casou et  

 morreo na quarresma et ella denuncjã
113

 cassou pello sam J[oã]  

 e perguntada mais djsse que a djtta sua madrasta tem filhos que 15 

 lhe ficarão do djtto seu paj scilicet Jnes castellan, defunta, e Antonio  

 castellam, e perguntada onde ora estão todas as djttas  

 pessoas e se sabe dellas mais algũa outr[.]a cousa dellas ou  

 de outra pessoa, respondeo que nẽ dellas nẽ de outrẽ sabe  

 mais nada e que o djtto francisco mendez esta ora no Rio de Janejro 20 

 e que a djtta branca mendez cõ seu filho antonio castellam e outras netas  

 estão ora ẽ a capitanja de sam viçente onde sua filha Jnes  

 castellam mea Jrmãa della denuncjante casou
114

 cõ geronjmo  

 lejtão Capitão da mesma Capitanja de sam uiçente  

 e do costume djxe nada senão o parentesco que tem declarado 25 

 e fojlhe mandado ter segredo pello Juramento, que reçebeo e por  

 não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej por ella cõ o senhor  

 visitador e declarou a denuncjante que fazendo ora maĩs djlljgẽ  

 cja cõ a memorja se affirma que quãodo ella cassou cõ ho djtto seu  

 marjdo felipe dagujar ella era de ydade de dezasete annos 30 

 e que ate essa ydade esteue em poder da djtta sua madrasta  

 e lhe ujo fazer ate essa ydade as cousas que aquj denũcjado  

 tem, e que nesse anno ẽ que ella cassou pello sam Joam ujo na  

 quarresma morrer a djtta velha mãj da djtta sua madrasta  

 e fazerlhe ho que declarado tem e que ora ella denuncjãte sera de 35 

 ydade de quarenta e tres annos.  e cõ esta declaracão  

                      djxe 37 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „d‟. 
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 „denuncjã‟ por „denuncjãte‟. 
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 Dixe que não tem mais que djzer nẽ lhe lembra mais e asignej por ella 05 

 como djtto he  Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  

                                                                                                  +      

 Declarou mais sendo perguntada a dicta denuncjãte barbora caste=  

 lan, que a djcta esperança mendez Jrmãa da djcta Sua madrsta esta 10 

 ora tambem moradora na capitanja de sam ujcẽte costa deste brasil  

 E que das cousas que ella denuncjãte tem aquj denuncjado cõtra as sobre  

 djttas pessoas, e doutras mais algũas cousas Jnda piores podem Jnfor  

referências mar e testemunhar, Jsabel gonçallvez mea Jrmãa della denuncjãte e mais  

 velha que ella filha do djtto seu paj djogo gonçallvez castellan que ouue sendo solteiro ẽ 15 

 hũa brasila fora a qual Jsabel gonçallvez esta ora casada cõ Antonio doliuejra  

 na mesma Capitanja de Sam vicente, e o djtto Antonio doliueira, e breatiz  

 gonçallvez que tambem se djz ser Sua mea Jrmãa filha do djtto seu paj e de cate  

 rjna Sua escraua, porque estiuerão muito tempo na casa da djtta branca  

 mendez e tem rezão de saber della e de sua parentella a qual breatiz 20 

 gonçallvez esta ora casada não Sabe cõ quẽ na mesma Capitanja de Sam  

 ujcente e por não dizer mais tornej asignar por ella a seu rogo cõ  

 o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão  

 o escreuj~ ––   

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco  25 

                                                                                                               +  

   

   

   

         Testemunha 
[L]uis Antunes cristão novo 
  Boticairo –  

Aos ujnte e dous
115

 djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos 30 

e nouenta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de  

pernãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo  

 hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chama  

 do luis antunez e por querer denuncjar cousas tocãtes  

 ao santo officjo recebeo Juramẽto dos santos euangelhos en que pos Sua 35 

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerda  

 de e djsse ser cristão nouo natural da cjdade deuora fjlho  

                               de Ruj 38 
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  05 

 de Ruj gomez ouriuez e de Sua molher gujmar lopez moradores nesta  

 villa de ydade de trjnta e ojto annos casado co marja aluarez  

 tambem cristãa noua boticajro morador nesta ujlla defronte da  

 misericórdia.  E Denuncjando djxe que auera dezojto annos pouco  

 mais ou menos que estando elle denuncjãte aprendiz 10 

 na botica de garcja nunez defronte da madalena em  

 lixboa, hum dja não lhe lembra qual nẽ a que ora foj elle  

 denuncjãte ao limoejro a ujsitar Joam Soarez pirejra casado  

 com fulana de guzman que então estaua presso na sala grande  

 da cadea da cjdade pello caso que se aleuantou a dom Antonio de 15 

 cascais ẽ tempo del Rej dom sebastiam, que Se dezia cartearse cõ  

 el Rey de frança pera lhe dar entrada por cascais cujo criado ho  

 djtto Joam soarez pirejra era e estando fallando cõ elle na grade  

 da prjssão ambos soos lhe pedjo ho djtto Joam soarez hũa peque  

 na de escamonea bem moida e sospejtando elle que ho djtto Joam so 20 

 arez lhe pedja a tal peçonha pera matar alguẽ lhe respondeo que  

 lha não queria dar porque temja a deus e não querja ir ao Jnfer  

joão soares pereira. no, então ho djtto Joam soarez pirejra lhe respondeo que não a  

culpa via Jnferno,   E que ora lhe não lembra se passou algũas pallauras  

 mais cõ elle sobre a djtta Sua negação do Jnferno e que njnguẽ 25 

 mais estaua presente e por não djzer mais foj pergũtado  

 pello senhor ujsitador se quando o djtto Joam soarez djxe que não  

 auja Jnferno estaua bebado, ou cõ algũa perturbação de  

 seu Juizo, respondeo que não, mas que estaua qujeto praticando  

 com elle de siso e que he homẽ discreto e não sabe ora onde esteja 30 

 e que elle denuncjante se escandalizou de lhe ouujr a djtta palla  

 vra heretica, e o tem por cristão uelho natural do porto e  

 do costume djsse que são mujto amjgos e tiuerão mujta amj  

 zade e prometeo segredo pello Juramẽto que reçebeo e asig  

 nou cõ o senhor ujsitador aquj   Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta 35 

 visitação o escreuj~               

   Heitor furtado de mendoça   luis amtunes  

   

   

                                                                                                             Aos 40 
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         Testemunha Aos ujnte e dous dias do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no 05 

Diogo fernandez do Ojteiro venta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

 buco nas casas da morada do senhor ujsitador do sancto officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado djogo  

 fernandez do outejro e por querer denucjar Cousas tocantes ao Sancto  

 offjcjo reçebeo Juramento dos santos euãgelhos en que pos Sua 10 

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse  

 ser cristão uelho natural da ujlla de ujana filho de domjngos  

 fernandez Canastrejro e de Sua molher Caterjna aluarez na djtta viana  

 moradores, de ydade de trjnta e tres annos pouco mais ou me  

 nos veuuo casado que foj con Antonia djaz defunta e ora esta apa 15 

 llaurado pera cassar cõ marja tejxera laurador morador detras de nossa  

 senhora do monte Junto desta ujlla.   e denuncjando djsse que auera  

tempo cjnquo ou seis annos pouco mais ou menos, que estando elle de  

 nuncjãte em morjbara na roça de Antonio carualho laurador  

 que Ja nesta ujlla serujo o offjcjo de escrjuão da fazenda 20 

 morador ora nas terras de agostinho de olanda no cabo que então esta  

 va enojado pella morte de seu Jrmão Joam carualho, e estãdo  

 ambos soos andando pella djtta roça ujerão a tratar da  

 falta que padecja pella morte do djtto seu Jrmão, então ho  

Antonio Carualho. djtto Antonio carualho, djxe as pallauras segujntes, uedes á qua 25 

 tro djas que morreo meu Jrmão e Ja agora não ho uejo lembrame  

culpa mujtas uezes, djzem que ha outro mundo, não sej, não sej, repetin  

 do duas uezes não sej, e elle denuncjãte ouujndolhe as d[it]as pal  

 lauras ficou suspenso e lhe pareçerão mal e lhe mudou a pratica a  

 outro preposito, e escandalizado elle denuncjãte das tais palla 30 

 vras, a contou a algũas pessoas por quejxume cõmo foj djogo de  

 mejreles et a Manoel chauej padrasto do djtto Antonio carualho, e a  

 outros que lhe não lembrão e pergũtado pello senhor ujsitador se esta  

 ua o djtto Antonio carualho bebado ou cõ algũa perturbacão fora  

 do seu Juizo, respondeo que não mas que em seu Juizo estaua mas que 35 

 fallaua como espantado e sentido da morte do Jrmão, pergun  

 tado se ho reprehendeo djsse que não, perguntado mais djsse que  

                                                                njn 38 
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 ninguem mais estaua então presente senão ambos soos e do 05 

 costume djsse que tiuerão Ja djfferenças e lhe não tem boa uontade  

 mas que tem djtto a uerdade nesta denuncjação a qual ue[m]  

 fazer por não cahir na excomunhão e fojlhe mandado ter se  

 gredo e assim o prometeo pello Juramento que recebeo e asigno[u]  

 cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta 10 

 visitação o escreuj~                                                        +  

   Heitor furtado de mendoça  Diogo fernandez  

   

   

  15 

 Aos ujnte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no  

          Testemunha uenta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

Angela antonia mullata. buc[.]o nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furta  

 do de mendoca perante elle pareçeo sen ser chamada Angela  

 Antonia molher parda e por querer denuncjar cousas tocantes ao 20 

 santo officjo recebeo Juramento dos Sanctos euangelhos ẽ que pos sua  

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade  

 e djsse ser Cristãa uelha natural da cjdade de braga filha de  

 domjngos pirez homẽ branco, e de Martha gomez molher parda defũtos  

 de ydade de trjnta annos pouco mais, ou menos solteira escraua cap 25 

 tiua de Antonio de Andrade em sua casa moradora, em tagipio, fre  

 guesia de nossa senhora do Rosajro da uarzea .   E Denuncjãdo  

 djsse que auera noue annos pouco mais ou menos que estando ella  

 nesta ujlla per mandado do djtto seu senhor serujndo a Martim  

 lejtão ouujdor geral que foj deste estado, foj o djtto ouuj 30 

 dor geral cõ Sua molher e casa a ujlla de Jgarasu quatro, ou  

 cjnquo legoas desta, em Romarja aos santos cosmos e ella de  

 nuncjante ficou en casa de balthesar lejtão nesta ujlla  

 enquãto o djtto ouujdor geral não ueo da djtta Romerja  

 que forão algũns dez djaz pouco mais ou menos nos quais 35 

 djas que assim esteue em casa do ditto balthesar lejtão hum  

                                         delles 37 
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[J]nes fernãdez cristã nova  
defucta 

delles foj Sabbado dja de trabalho no qual sabbado sendo dja de trabalho 05 

vio que Jnes fernandez cristãa noua molher do djtto balthesar lejtão se ues  

 tio de festa cõ hũa saya de tafeta azul e Jubão de olanda lauado e tou  

culpa cado na cabeça lauado e en todo o djtto dja de sabbado sendo de  

 trabalho guardou e não trabalhou, por que nos mais djas da semana  

 a vio estar cõ hũa saja de pano fiando e no djtto sabbado não tomou 10 

 roqa nẽ fez outro serujço algum, e vendo ella denuncjãte aqujllo  

referência sen sospejtar mal perguntou a lucrecja sua escraua brasilla se querja  

 hir Sua senhora fora, a qual lhe respondeo que não então lhe tornou a per  

 guntar que pois não hia fora pera que se uestia e enfejtaua assim  

 e a djtta lucrecja lhe respondeo que sempre a djtta sua senhora Jnes 15 

 fernandez aos sabbados se uestia daquella manejra e afejtaua e não  

 trabalhaua Jnda que fossem djas de trabalho, e por não djzer mais  

 foj perguntada pello senhor ujsitador se uja o djtto balthesar lejtão assim  

 a djcta sua molher guardar o sabbado, ou outra algũa pessoa res  

 pondeo que en casa não ujo quẽ isso visse senão as Suas negras, e que 20 

 a djtta Jnes fernandez se pos então naquelle sabba<do> toda a tarde a sua Janella
116  

 assim afejtada e sem trabalhar aujstados que passauão pella Rua  

referência e que o djtto seu marjdo quando veo pera casa ao Jantar a vio daquella  

 manejra e esteue en casa a sesta vendoa e a tarde tornou pera   

 fora a andar pella villa como tinha fejto pella menhãa e pergun 25 

 tada mais por outras ceremonjas que pello senhor visitador lhe forão  

 declaradas, respondeo, que não lhe lembra que ujsse mais do que tem  

 djtto e que não atentou mais que no djtto sabbado o qual era dja de  

 trabalho, mas que não lhe lembra ẽ que mes era nẽ a quantos djas do  

 mes nẽ ẽ que anno de certo, somente lhe lembra que foj pouco tempo des 30 

 pois de hũa festa do
117

 natal e do costume djxe nada e fojlhe mãodado  

 ter segredo e assim ho prometeo ter pello Juramento que reçebeo e por  

 não saber asignar a seu rogo asignej por ella cõ o senhor ujsitador  

 aquj/,/ e porquanto a djtta denuncjãte he molher que en seu fallar e [de]  

                                                                        nuncjar 35 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „J‟. 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „n‟. 
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 nuncjar mostra ser de rezão e de bom entendjmẽto como qual 05 

 quer molher branca de bom saber lhe mãodou o senhor visitador tomar  

 esta denuncjação neste liuro e fazer esta declaracão Man[o]  

 el francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  

                                                                                                   +           10 

   

   

 Aos ujnte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

            Testemunha 
Pero fernãdez estudãte 
cristão uelho  

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado 15 

de mendoca perante elle pareçeo sen ser chamado pero fernandez e por  

 querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramẽto  

 dos santos euangelhos ẽ que pos sua mão derejta sob cargo do qual pro  

 meteo djzer uerdade e djsse ser Cristão uelho natural desta  

 Capitanja filho de domjngos fernandez ferrejro, e de sua molher caterj 20 

 na lopez defunta de ydade de qujnze annos solteiro estudante  

 e em casa do djtto seu paj morador nesta ujlla na Rua de Joam  

 eanes, :   E Denuncjando djsse que auera dez meses pouco mais  

referências ou menos que hum dja estando seu paj Jantando cõ sua maj, e cõ seu  

domingos fernãdez Ferreiro  
cristão uelho  
           cõfessou na graça 
 

culpa 

cunhado Manoel aluarez demarcador e elle denuncjãte vindose 25 

a fallar em estoruar peccados djxe o djtto seu paj que lhe parecja que  

ter copulla carnal hũ homẽ solteiro cõ hũa molher solteira não era pecca  

do mortal, então o djtto seu cunhado, e elle denuncjãte lho cõ  

 tradjsserão logo, djzendolhe que ssim era peccado mortal e que a[sim]  

 era certo então mudarão a pratica a outro preposjto e não 30 

 fallarão mais nisso, e foj logo perguntado pello senhor ujsitador  

 se estaua o djtto seu paj bebado, ou fora de seu Juizo, respondeo  

 que não mas que posto que estaua a mesa que estaua em seu siso e sem per  

 turbação e perguntado mais djsse que lhe pareçe que ho djtto seu paj  

 fallou estas pallauras simplexmẽte e que njnguẽ mais estaua 35 

 presente senão hũa negra que seruja a mesa e que não lhe lembra  

 o dja que isto foj qual dja de qual mes era, mas lembralhe que era hũ do  

 mjngo e do costume nada mais senão ho que aquj tem declarado  

 e fojlhe mandado ter segredo e assim ho prometeo ter pello  

                                           Jura 40 
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 Juramento que recebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco 05 

 notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   pero fernandez  

   

   

  10 

 Aos ujnte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e nouenta  

 Testemunha 
Magdalena de 
Caluos mullata 

e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco nas casas  

da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

ante elle pareceo sen ser chamada magdalena de caluos e por que  

 rer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramento dos 15 

 sanctos euangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser cristãa uelha natu  

 ral da cjdade do porto filha de Antonio de caluos, homẽ pardo tra[.]tante  

 do mar e de Sua molher marja djaz molher branca no djtto porto mo  

 radora casada com Joam lopez pastelejro de ydade de ujnte e sete  20 

 annos moradora nesta Capitanja na freguesia de sam pedro  

 E Denuncjando djxe que auera cjnquo ou seis meses que tendo  

 mujta amjzade nesta ujlla com liannor martjnz dalcunha a salle  

 adejra moradora na Rua de Joam eanes, molher que não tem marjdo e que  

 veo de Rejno degradada Segundo ella propria lhe djsse por fejtiçera 25 

 estando hum dja de semana não lhe lembra de que mes pella menhãa  

 en casa de Jsabel martjnz Jrmãa da djtta lianor martjnz onde ella ora he  

 moradora a djtta lianor martjnz et ella denuncjãte se forão ambas  

Lianor martinz   he Absete.118 soos pera hũa cozinha onde a djtta lianor martjnz lhe djsse que pella mujta  

 amjzade que tinhão lhe querja descobrir hum segredo, se ella lhe pro 30 

 metesse que ho não auja de djzer a njnguem o qual ella lhe prome  

 teo, então a djtta lianor martjnz aleuantou as fraldas e se descobrjo  

 na ylharga esquerda no vazio e Junto da costa fundejra lhe mos  

 trou, na Sua propria carne hũa concaujdade metida pera dẽtro  

 Cujo uão era redondo da grandeza de hum tostão e dentro 35 

                                     no uão  

   

   

   

                                                 
118

 A expressão “he Absẽte” foi escrita posteriormente pelo próprio visitador. 
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  05 

 no uão na mesma Sua carne estaua no meo prelada pera fora hũa figu[ra]  

 de rosto humano, e isto era a mesma Sua carne, e quando isto lhe m[os]  

 trou lhe djsse que trazia allj hũ familiar, e des que lhe assim mostrou o so  

 bredjtto, lhe pedjo mujto que tiuesse segredo e despois djsto no mes  

 mo tempo e assim despois em outros djas djfirentes per
119

 mujtas 10 

 vezes na djtta casa de sua Jrmãa e na della denuncjãte lhe djsse  

 que tinha hũa mendracola que era hũa cousa como de figura de molher  

 que trazia consigo e que assim mais trazia hum buço de lobo, et hũa cas  

 ta de Santo arasmo, e semente do fejto que ella cõ outras suas amjgas  

 fora colher hũa nojte de Sam Joam com hum clerjgo reuestido as 15 

 quais cousas dezia que trazia pera fazer querer bem os homẽns  

 as molheres, e as molheres aos homẽns que ella qujsesse e pera os marj  

 dos não verem ho que suas molheres fizessem e pera outras cousas  

 semelhantes as quais cousas que assim dezia trazer ella deuncj  

 ante lhas não ujo e somente lhe ujo ho que djtto tem na ylharga es 20 

 querda, e tudo o sobredjtto lhe dezia a fim e a proposito de Jnduzir a  

 ella denuncjante que quissesse usar della nas djttas fejticerjas  

 e cousas pera hum homẽ lhe querer bem, mas ella denuncjante  

 não quis della nada mas antes ficou mujto morjzada de lhe uer  

 o que djtto tem na ylharga majormente djzendolhe que tinha allj fa 25 

 meliar, mas porquãto tinha ouujdo a mujtas molheres que ella as  

 tinha enganadas e lhes tomara o que lhe derão pera lhes fazer cõ  

 prir o que pretendjam en suas vontades deshonestas e que   

 não lhes efectuara nada quando lhe ella denuncjãte ouuja  

 as djttas Cousas não lhe daua credjtto, posto que lhas dezia mujto 30 

 de siso como de uerdade e estando en seu siso, e djsse mais  

 que despois desta santa visitação do santo officjo estar nesta terra a  

 djtta lianor martjnz djsse en casa de sua Jrmãa a ella denuncjã  

 te que lhe pedja mujto que lhe tiuesse en segredo todas as djttas cou  

 sas que lhe tinha discuberto, e que não lhe fizesse mal e as não denuncj 35 

 asse nẽ djxesse nesta mesa, e ella denuncjãte
120

 lhe prometeo  

 de a não descobrir, e sempre quando todas as djttas cousas  

 passarão foj estando ambas soos sem outrẽ alguẽ as ouujr  

 e os djas certos en que as djttas cousas passarão não lhe lembra  

                                                       quais 40 
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 Há uma palavra suprimida sob a palavra „per‟. 
120

 Há uma letra suprimida sob a letra „d‟. 
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 quais forão e do costume djxe nada e prometeo segredo pello Ju  

 ramento que reçebeo e por não saber asignar asignej por ella a seu 05 

 rogo cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsi  

 tação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

                                                                                                  +  

  10 

   

   

 Aos uinte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ  

           Testemunha 
gaspar fernãdez barbejro  
cristão uelho  

ta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mẽdo 15 

ça perante elle pareçeo sen ser chamado gaspar fernãdez e por querer de  

 nuncjar cousas tocantes ao santo offjcjo perante elle djgo reçebeo  

 Juramento dos sanctos euangelhos en que pos sua mão derejta sob  

 cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser cristão ue  

 lho natural da rifana de sousa filho de gaspar pirez e de sua molher guj 20 

 omar gonçallvez defuntos de ydade de quarenta e dous annos barbejro ca  

 sado com marja francisca Cristãa uelha morador nesta ujlla na Rua noua  

 E Denuncjando djxe que auera qujnze annos pouco mais ou me-  

 nos que elle foj fejtor de agostinho de olanda em Jaboatam hum anno  

[J]nes fernãdez cristã nova defucta 
maria de paiua sua filha 

no qual anno foj Jnes fernãdez Cristãa noua molher de balthesar lejtão 25 

Cristão uelho estar na djtta fazenda no corte da cana cõ sua filha  

Esta maria de paiua Véo a  
mesa | [no] tẽpo da graça ẽ  
pernãbuqo | [e] cõfessou que  
não Come cação | [nẽ] Raja  
fresca por nojo | [E] não por  
seremonia   E | [por] não dizer  
de sy mais que | [di]to assim se  
não tomou | [Em] Liuro – 

marja de pajua mea Cristãa noua molher do djtto agostinho de  

olanda de geração de alemão, e no djtto tempo que assim esta-  

va en casa, [.]a djtta Jnes fernãdez defunta derão a comer a elle denun  

cjante que era fejtor e a outros de casa algũas uezes, cação, et bagre, 30 

que he outro pejxe tambem de couro sem escama que lhes mandaua  

a djtta sua ama marja de pajua, e mujtas uezes o djtto seu amo  

referência agostinho de olanda deçendo de cjma donde estauão as dj  

 tas sua molher e sogra dizia a elle denuncjãte que ellas que não que  

 rjã comer cação nẽ bagre e que elle acjnte djzia ao pescador 35 

                                                que  
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 que trouxesse sempre de aquelle pejxe, e isto lhe djzia per modo de  

 graça perante quantos estauão presentes os quais agostinho d[e]  

 olanda e sua molher são ora moradores, no seu engenho de subj[ilegível]  

 ma freguesia de santo amaro e do costume djxe nada e prome  

 teo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsita 10 

 dor aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça             

        gaspar fernandez  

   

  15 

   

   

 Aos ujnte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ  

       Testemunha 
Maria aluarez cristã noua 

ta e tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furta 20 

 do de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada marja al  

 uarez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo  

 Juramento dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometo
121

 djzer en tudo uerdade e djsse ser  

 Cristãa noua natural de lixboa filha de Joam rodriguiz mercador 25 

 defunto e de sua molher caterjna aluarez de ydade de trjnta  

 annos pouco mais ou menos, casada con luis antunez crjstão  

 nouo boticajro morador nesta ujlla defrõte da misericórdia.   E Denuncj  

 ando djxe que auera cjnquo meses pouco mais ou menos não  

 lhe lembra dja certo fallesçeo nesta ujlla dona breatiz 30 

 mea cristãa noua filha de pero cardjgo tido por cristão  

 velho e de sua molher Jsabel mendez cristãa noua a qual de  

 funta era molher de lourenço de sousa tido por cristão ve  

 lho, e fallesçeo hum dja a tarde en casa de seus avoos francisco  

 mendez leam e breatiz mendez cristãos nouos e por ella 35 

 denuncjante ser sua amjga foj a sua casa na mesma tarde  

 estando aJnda a defunta por amortalhar pello que se ach[ou]  

 presente ao amortalhar no qual tempo vio que a djtta bre  

                                      atiz 39 
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 „prometo‟ por „prometeo‟. 
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[br]itis mendez cristã nova atiz mendez avoo da defunta pedjndosse hũa camjssa pera ha 05 

 amortalharem djsse que desem hũa das suas camjsas nouas pera amor  

 talharem a djtta sua neta então hũa sua negra trouxe a camjsa  

 en que ha amortalharão, a qual camjssa posto que a djtta breatiz mẽ  

 dez djsse que a dessem nova a ella denuncjãte lhe não pareçeo  

 mujto e era lauada emcrespada que ella denuncjãte a aJudou 10 

 abrjr e desencrespar e nella foj amortalhada e sobre ella lhe ues  

 tirão hũ abjto de sam francisco, e que não lhe lembra de mais, e foj
122

 logo  

 perguntada pello senhor ujsitador se era a djtta camjssa mujto  

 Comprjda, e se a lauarão antes de amortalharem, e se lhe fizerão ou  

 tras ceremonjas das que lhe forão declaradas pello senhor ujsitador 15 

 Respondeo que a djtta Camjssa era das costumadas no cõprjmẽto  

 que as molheres costumão uestir e que a defunta não foj lauada nẽ  

 lhe lembra mais que ho que djtto tem e perguntada mais djsse que  

referências ao amortalhar forão tambem pre[.]sentes dona Janevra molher  

 de dom felljpe e Antonia soarez molher de belchior da rosa, e Andresa Jor- 20 

 ge, Cristãa noua molher de fernão de sousa, e outras mais que lhe não  

 lembrão, e do costume djsse nada mais que ser amjga da djtta  

 gente, e foj lhe mãodado ter segredo e assim o prometeo pello  

 Juramento que reçebeo e por não saber asignar a seu rogo asignej  

 aquj cõ o senhor ujsitador Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vi 25 

 sitação o escreuj––   

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco   

 
                                                                                                                   

 

   

  30 

      Testemunha 
Cosma martinz cristã uelha 

Aos ujnte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e nouẽ[ta]  

e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

 nas casas da morada do senhor ujsitador do santo offjcjo hejtor furtado  

                                                                          de mendoça 34 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „f‟. 
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 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada, Cosma martinz e por que 05 

 rer denuncjar cousas tocantes ao sancto officjo recebeo Juramẽto  

 dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cristãa velha na  

 tural desta capitanja filha de Antonio eanes e de caterjna martjnz ma  

 maluca sua molher defunta de ydade de dezojto annos pouco 10 

 mais ou menos casada com goncalo viejra carpinteiro morador en tamaraca  

 ora estante en casa do djtto seu paj en Jaguarjbi freguesia  

 da matrjz desta ujlla.   E Denuncjando djsse que na quarresma  

tempo do anno passado de nouenta e dous em qujnta fejra de endo  

Cosmo martinz seu jrmão enças foj ella denuncjãte e seu Jrmão cosmo martinz solteiro a cõmũ 15 

 gar a Jgreja matrjz desta ujlla onde ambos cõmungarão no  

 djtto dja com outras mais pessoas em hũa mesma mesa na ca  

 pella major, e lhes deu o sanctissimo sacramento o padre djogo de bar  

 buda beneficjado na djtta matrjz et ella denuncjãte ujo ao  

 djtto seu Jrmão reçeber o sanctissimo Sacramento da mão do 20 

 djtto padre e despois djsso saJndo da Jgreja lhe perguntou a  

referência ella o djtto seu marjdo se cõmungara tambem ho djtto seu Jr  

 mão, e djzendolhe que sim elle se benzeo djzendo que prjmeiro que  

culpa viesse cõmungar almorcara en casa e foj logo pergũtada  

 pello senhor visitador se ho djtto seu Jrmão he doudo, ou tẽ perfej 25 

 to Juizo, respondeo que he mais velho que ella e que não he doudo  

 e do costume djsse nada mais e prometeo segredo pello  

 Juramento que reçebeo e por não saber asignar a seu rogo  

 asignej por ella cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do  

 santo officjo nesta ujsitação o escreuj 30 

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   
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   Testemunha 
Bertolameu banha 
  cristão uelho 

Aos vinte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e no  

venta e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor fur  

 tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado ber  

 tolameu banha e por querer denuncjar cousas tocantes ao 10 

 sancto officjo recebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que  

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade  

 e djsse ser cristão uelho natural da cjdade devora filho de francisco djaz  

 tasalho, e de Joana banha sua molher, de ydade de trjnta e no  

 ve annos pouco mais ou menos, solteiro estante nesta ujlla em ca 15 

 sa do ouujdor geral deste estado.   E Denuncjando djsse que  

 avera dous annos pouco mais ou menos, que estando hum dja não  

 lhe lembra qual as dez oras do dja pouco mais ou menos na Rua  

referências noua desta villa estauão, Joam mendez mercador, cristão  

 nouo morador nesta ujlla e francisco lopez homẽ, tambem aquj mercador 20 

 e cristão nouo que aquj dejxou em seu lugar seu sobrjnho Ma  

 noel lopez homẽ que auera anno e meo que he ydo pera ao Rejno  

 e assim mais outro homẽ que não conheçeo, todos tres em pee  

 fallando, djxe o djtto Joane mendez que Ja ouuera a mão a cruz  

 de prata da cõfrarja do sanctissimo sacramento de que elle era 25 

 offjcjal, que a tinha emprestada a hũns prestada aos padres  

 que lha não querjam tornar e que pois que ouvera a djtta  

 Cruz a mão nunca mais lha auja de tornar a emprestar  

francisco lopez home cristão  
novo  

então respondeo lhe a isto o djtto francisco lopez homẽ, as pal  

lauras segujntes, agora acoutala mujto bem, e sobre 30 

 isto forão fallando em outro prepossito e elle denuncj  

 ãte que perto por detras delles estaua lhe ouujo djzer as dj  

 tas pallauras e por serem da nação segundo a conta  

                em que 34 
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 em que elle os tem e São tidos lhe pareçerão mal as djttas pallavr[as]  

 e perguntado se entendeo delles que estauão em seu siso res  

 pondeo que sim e perguntado mais djsse que njnguẽ mais e[s]  

 taua presente e do costume djsse nada e prometeo segredo  

 pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador 10 

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o escreuj  

 
           

   Heitor furtado de mendoça  [bartolomeu banha]  

   

  15 

   

   

   

 Aos ujnte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos  

          Testemunha e nouenta e tres annos nesta ujlla
123

 de olinda Capitanja de 20 

Antonio martinz cristão uelho pernãobuco nas cas
124

 da morada do senhor ujsitador do santo offjcjo  

 hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser cha  

 mado, Antonio martjnz e por querer denuncjar cousas tocantes ao  

 sancto offjcjo reçebeo Juramento dos Sanctos euangelhos em  

 que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer em 25 

 tudo uerdade e djsse ser cristão uelho natural dalhandra  

 do Arçobispado de lixboa fjlho de francisco rjbeiro e de sua molher Joa[na]  

 barrossa lavradores defuntos de ydade de vinte e hum an  

 nos solteiro morador na fazenda de seu tio fernão martjnz em capibarjbi  

 freguesia desta matrjz desta ujlla.   E Denuncjando 30 

 djxe que auera sete o<u> outo Meses pouco mais ou menos que  

 hũ dja não lhe lembra qual, a tarde na djtta fazenda  

 estando nas casas do aposento fallando com seu prjmo  

 djogo martjnz pessoa mançebo solteiro na mesma fazenda morador  

diogo martinz pe[ss]oa 
        sentençeado. 

e nesta ujlla cõ seu paj lhe djsse o djtto djogo martjnz que 35 

tinha aprofiado cõ hũ homẽ que segundo sua lembrãca [foj]  

                                         pero 37 
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 Há palavras suprimidas sob as palavras „nesta vjlla‟. 
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 „cas‟ por „casas‟. 
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 pero marjnho purgador do engenho da mesma fazenda e que  

culpa elle djtto djogo martjnz sustentara que a fornjcação simplex de hum  

 homẽ solteiro ter Copula carnal com molher solteira, não era pecca  

 do mortal djzendolhe ho djtto seu prjmo que assim o tinha pera ssi  

 de manejra que quãdo o djtto seu prjmo lhe cõtou o sobredjtto mos 10 

 trou ter Jnda a djtta openjam de não ser peccado mortal a for  

 njcação simplex et elle denuncjãte entendeo que querja então  

 o djtto seu prjmo saber delle seu pareçer no djtto casso se cõforma  

 va com elle ou não porem meteosse outra pratica logo de permejo  

 entre elles e ouue outro estoruo que elle denuncjãte lhe não res 15 

 pondeo ao sobredjtto cousa algũa, e ora despois do santo offjcjo es  

 tar neste pernãobuco e se publicar o edjtto da fee lhe djsse ho  

 djtto seu prjmo que comforme ao djtto edjtto que se publicou  

 e elle ouvira entendja que a fornjcação simplex era pecca  

 do mortal e que portanto se auja de ujr accussar a esta mesa 20 

 do sobredjtto que lhe tinha djtto et elle denuncjãte lhe não respo[n]  

 deo a isto nada e por não djzer mais foj perguntado pello senhor  

 visitador en que conta tem ho djtto seu prjmo, respondeo que  

 lhe pareçe que não teue nẽ djxe a djtta openjam por malicja por  

 querer encõtrar a uerdade de nossa santa fee catholica senão 25 

 simplexmente por não entender mais e do costume djxe que  

 são amjgos e prjmos cõ Jrmãos e fojlhe mandado ter segredo  

 e assim o prometeo pello Juramẽto que recebeo e asignou cõ  

 o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsi  

 tação o escreuj~ 30 

   Heitor furtado de mendoça  Antonio martinz  

                                                                                                     [carimbo]  
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 Aos ujnte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos 05 

           Testemunha 
Domingos martinz cristão uelho 

e noventa e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja  

de pernãobuco nas casas da morada do senhor visitador do  

 santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo  

 sen ser chamado domjngos martjnz e por querer denuncjar cou  

 sas tocantes ao santo officjo recebeo Juramento dos Sanctos euão 10 

 gelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual pro  

 meteo djzer en tudo uerdade e djsse ser cristão uelho na  

 tural de ceroljco de basto do arcobispado de braga filho de  

 Joam martjnz lavrador e de Sua molher caterjna fernãdez defunta solteiro  

 de ydade de ujnte e dous annos que serue de soldada a Andre 15 

 do couto mercador nesta villa na Rua de sam pedro~  

 E Denuncjando djsse que auera hum anno pouco mais ou me  

 nos em hum dja pella menhãa não lhe lembra qual no qujntal  

 das casas de Martim gonçallvez merjnho do mar abajxo de sam pedro  

referências nesta villa estando elle denuncjante, e Antonio aluarez natural 20 

 de ponte de lima mançebo solteiro Crjado que Jnda ora he de  

 Manoel lopez homẽ mercador nesta villa, e Joam crjado do  

 mesmo Manoel lopez homẽ que foj pera angola e ora se espera  

 que venha a esta terra, et afonso serão Cristão nouo solteiro  

 filho de Ruj lopez mercador e morador nesta villa na mesma Rua 25 

 de Sam pedro todos quatro praticando, djxe o djtto Antonio al  

 uarez que ho djtto Joam era hum grande villão, e o djtto afonso serrao  

 confirmandolhe seu djtto djselhe que Jnda elle mal o sabja, en  

 tão o djtto Joam perguntou qual era mjlhor, se era mj  

Afonso serrão cristão novo 
 

Este moco Afonso serrão Veeo  
oje | 23. de nouẽbro de i593.  
dentro | na graça Confessar Jsto  
mesmo | a Esta Mesa, que o dixe  
de Jmprouiso | sẽ ruj  tẽção, |  
Mandei a [cõfes-] | sar, E troxe 
escr[i]to, EtC. 

lhor ser ujlão, se Judeu, ao que o djtto afonso serrão respondeo 30 

que mjlhor era ser Judeu que villão, então logo elle denuncjãte  

cõ os djttos Antonio aluarez e Joam tidos por cristãos velhos o re  

prehenderão da djtta pallavra e aJnda fingirão que ho aujã  

de fazer prender, e o djtto afonso serrão coMecou
125

 logo de chorar  

                                                                 pedjn 35 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
125

 Há uma letra suprimida sob a letra „M‟. 
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 pedjndolhes per amor de deus que ho não acusasem porque elle que zõ 05 

 bava e por não djzer mais foj perguntado o que sente elle nisto  

 do djtto afonso serrão, respondeo que elle he mançebo de algũns de  

 zojto annos Cristão novo e que estaua en seu siso, e que a elle  

 lhe não pareçeo quãdo elle djsse que era mjlhor ser Judeu que elle  

 entendja por Judeu o proprjo Judeu que nega a cristo mas lhe pareçe 10 

 que djxe assim aqujllo supitamente, e do costume djxe nada e foj  

 lhe mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramẽto  

 que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo  

 do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   [domingos] martinz   15 

   

   

   

   

      Testemunha 
gomez rodriguiz millão 
     cristão novo 

Aos ujnte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos 20 

e nouenta e tres annos nesta villa de olinda Capitanja de  

pernãobuco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo  

 hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chama  

 do gomez rodriguiz mjllão e por querer denuncjar cousas tocãtes  

 ao sancto offjcjo reçebeo Juramento dos santos euangelhos en que 25 

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uer  

 dade e djsse ser cristão nouo natural de lixboa filho de  

 Anrjque djaz mjllão mercador, e de sua molher gujmar gomez  

 na mesma lixboa moradores solteiro de ydade de ujnte annos  

 pouco mais ou menos, estante nesta villa en casa de seu 30 

 Jrmão manoel cardosso mjllão mercador na Rua da sarra  

 lhejra,.   E Denuncjando djsse que auera qujnze djas pouco  

 mais ou menos que em Sua casa hum domjngo estando a me-  

referências sa Jantando elle denuncjante, et luis djaz, et Manoel rodriguiz [tão]  

                                                           bem 35 
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 bem mercadores, Cristãos nouos soltejros moradores nesta ujlla 05 

 e tendo Ja comjdo e querendosse leuantar Ja a mesa trouxerão [por]  

 graça hum prato de folhas de aroejra esparregadas cõ seus [ovos]  

 que parecjam bredos da qual yguarja comeo algũns bocados  

 o djtto lujs djaz, ao qual o djtto Manoel rodriguiz djsse que comesse mais  

 e djzendo elle que não querja mais comer porque Ja estaua abas 10 

 tado, djsse guaspar da fonsequa mançebo de soldada do djtto  

 seu Jrmão que os estaua serujndo a mesa que se mais comesse que farja  

manoel rodriguiz cristão novo o peccado da gula, então o djtto Manoel Rodriguiz respondeo que  

culpa a gulla não era peccado senão pera os padres, então o djtto  

 guaspar da fonsequa lhe perguntou se se affirmava elle naqujlo 15 

 de não ser a gula peccado, e o djtto manoel rodriguiz se calou e elle  

 denuncjante djxe que sim era a gulla peccado mortal, então  

 o djtto manoel rodriguiz djsse que não era tan grande peccado mortal  

 nos outros homẽns como nos padres, então elle denuncjãte  

 por satisfazer ao djtto gaspar da fonsequa djxe que estaua 20 

 zombado o djtto manoel rodriguiz e assim por então se mudou a [pra]  

 tica a outro prepossito e dahi a dous ou tres djas lhe perguntou  

 o djtto gaspar da fonsequa se era isto cousa pera ujr denun  

 cjar a esta mesa e elle denuncjãte respondeo que lhe parecja  

 que não, mas que laa se aviesse, e despois se aconselhou cõ hũ letra 25 

 do do collejo da companhia e por seu cõselho faz esta denuncj  

 ação, e perguntado pello senhor ujsitador se estaua o djtto ma  

 noel rodriguiz bebado ou fora de seu Juizo respondeo que não e que  

 na mesa se não bebeo vinho, e perguntado mais djsse que ho djtto  

 Manoel rodriguiz não he mujto discreto e que não sabe de sua tenção e que 30 

 este caso foj segundo lhe pareçe no prjmeiro domjngo do mes pre  

 sente e que lhe uee fazer obras de bom cristão, Jr a mjssa, e pregação  

 e do costume djsse que são amjgos e que tẽ djtto a uerdade e fojlhe  

 mandado ter segredo e asim o prometeo pello Juramento que recebeo  

 e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo o escreuj 35 

   Heitor furtado de mendoça                      +  

                                                                   guomez Rodriguiz Milão  
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         Testemunha Aos ujnte e dous djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta 05 

Lopo Soares cristão uelho e tres annos nesta ujlla de olinda, nas casas da morada do senhor ujsita  

 dor do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser  

 chamado lopo soarez e por querer denuncjar cousas tocantes  

 ao santo offjcjo recebeo Juramento dos sanctos euangelhos en que  

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo 10 

 verdade e djsse ser cristão uelho natural datalaja Arçobispa  

 do de lixboa filho de fernão lourenco e de Sua molher Antonia lejte soarez  

 defuntos de ydade de quarenta annos casado cõ adrjana  

 pessoa Cristãa uelha, dos da gouernança desta terra e nesta  

 villa morador na Rua da figuejra da freguesia da matrjz.   E De 15 

 nuncjando djsse que auera tres annos pouco mais ou menos en  

 hum dja não lhe lembra qual nẽ a que ora foj a casa de Joam nu  

 nez, Cristão nouo mercador nesta ujlla que despois djsto foj presso  

 pello sancto offjcjo na bahia e o achou soo estando lendo per  

 hum liuro latim que elle mesmo lhe djsse ser o consilio tredentino, e es 20 

joao nunes cristão novo tando assim lendo o djtto Joam nunez algũas partes do djtto liuro  

 fez hũns gestos, e moujmẽtos, e djsse hũas pallauras de cuja forma  

 não esta lembrado que dos djttos gestos e pallavras entendeo elle  

 denuncjante que ho djtto Joam nunez não aprouaua aquellas  

 determjnaçõis do Sagrado consilio que estaua lendo mas elle de 25 

 nũcjante não sabe quais erão as tais determjnaçõis ou luga  

 res do djtto sagrado conçjlio que elle então lia do que elle denũ  

 cjante se esCandalizou e ficou tendo roim conçepto do djtto  

 Joam nunez e perguntado pello senhor ujsitador mais djsse  

 que ho djtto Joam nunez estaua em seu siso, e que he tido por homẽ 30 

 sagaz, sotil, e de mujto saber e que njnguẽ então estaua mais  

 presente,   E que tambem delle ouujo a fama pubrjca por  

 toda esta terra que hum pedrejro fazendolhe obra em sua  

 casa lhe ujo hum crucjffixo em hum lugar Jndeçente  

                 Junto de 35 
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 Junto de hum serujdor Jmmundo o qual pedrejro auera tres ou 05 

 quatro meses que foj trazido ao esperjtal desta ujlla aonde djzẽ  

 que morreo,.   Denuncjou mais que hum pedrejro chamado adrj[ã]  

referência de gois que ora esta presso na cadea pubrjca desta ujlla djsse  

 a elle denuncjãte avera dous annos pouco mais ou menos vindo  

diogo nunes cristão novo da sua roça pera esta ujlla que djogo nunez cristão nouo Jrmão 10 

 do djtto Joam nunez lhe djxera que a fornicação de dormjr carnal  

 mente hũ homẽ cõ hũa negra, ou cõ hũa molher solteira não era pecca  

 do, e que tendo o mesmo djogo nunez hum negro amarrado acoutando[..]  

 djxera que Jesu cristo lhe não auja de valer e por não djzer mais per  

 guntado pello costume djxe que elle he hum dos majores amjgos que 15 

 os djttos Joam nunez e djogo nunez tem nesta terra e que tem todos  

 tres mujta amjzade mas que tem djtto a uerdade e fojlhe enca  

 regado segredo o qual prometeo ter pello Juramẽto que reçebeo  

 e asinou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  

 nesta ujsitação o escreuj~                                                 20 

   Heitor furtado de mendoça  Lopo [soarez]   

   

   

   

 Aos ujnte e tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e tres 25 

          Testemunha annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco nas casas  

Paulo rodriguiz cristão uelho da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

 ante elle pareceo sen ser chamado paulo rodriguiz e por querer de  

 nuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos euagelhos  

 en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uer 30 

 dade e djsse ser cristão uelho natural de ujana foz de lima  

 filho de martim afonso pedrejro, e de Sua molher marja rodriguiz defunta  

 de ydade de ujnte annnos pouco mais ou menos solteiro,. Criado de  

 
 domj gos bezera ẽ sua casa morador na varzea de capibarjbi freguesia  

 de nossa senhora do Rosajro, .   E Denuncjando djsse que auera 35 

 dez, ou doze annos pouco mais ou menos que estando elle na djtta  

                                                           viana 37 
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 Viana en casa de Sua avoo margayda anes veuua fornejra moradora Junto 05 

 da porta do campo do forno da banda de cjma, tinha a djtta sua avoo hũa  

 criada que a seruja no forno molher de ydade de algũns trjnta annos  

referência grãde do corpo e emcorpada a qual lhe pareçe que se chamaua marja gonçallvez  

 mas não se affirma nisso, soo lhe lembra que a chamavão ordjnarjamente a ga  

 lega e por este nome de gallega era conhecjda, a qual hum dja no djtto 10 

 forno perante elle Denuncjante e perãte outras pessoas que lhe não lẽbrão  

Manoel Esteues boticairo 
   e Viana ou sua mo 
   lher cristãos novos 

disse que Jndo ella a cassa de Manoel esteuẽz cristão nouo boticajro, e cor  

giam que na djtta ujlla de viana moraua então na Rua da Jgreja matrjz  

a fazerlhe de comer por estar então sem crjada, lhe mãodarão tirar  

 a gordura da carne, mas não declarou se o djtto Manoel esteuẽz, ou se sua 15 

 molher tambem cristãa noua cõ quẽ elle era casado mandou tirar  

 a djtta gordura da carne, e isto contou a djtta gallega estranhandoo por  

 Ser cousa de Judeus.  a qual gallega ouujo ora djzer que per morte da djtta  

 Sua avoo arendara o djtto forno e nelle estaua ora casada e por não  

 dizer mais, perguntado do costume djxe nada e prometeo segredo 20 

 pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Mano  

 el francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj–   

                                                                                 +  

   Heitor furtado de mendoça  paulo rodriguiz  

  25 

   

   

           Testemunha 
Domingos fernãdez cristão  
uelho  

Aos ujnte e tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e  

tres annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco, nas casas  

da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per 30 

 ante elle pareçeo sen ser chamado domjngos fernãdez e por querer denũcj  

 ar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramẽto dos santos euãgelhos  

 ẽ que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uer  

 dade e djsse ser cristão velho natural de sam pero fĩns duas  

 legoas da cjdade do porto filho de Joã eanes e de sua molher bar 35 

 bora fernãdez lauradores defuntos, de ydade de quarẽta annos, casa  

 do com margayda marquez tambem Cristãa uelha capateiro morador  

                                                   nesta 38 
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 nesta ujlla na Rua de Joã eanes freguesia da matriz. E Denũcjãd[o] 05 

 disse que auera ojto annos vindo do Rejno pera esta capitanja na Nao de  

 que era mestre andre afonso, hum dja pella menhãa não lhe lembra dja  

 certo nẽ en que parajem da nauegação, estando elle Denuncjãte  

 no seu rancho dabajxo da prjmeira cuberta Junto do masto grande  

João de paz cristão novo perauante estaua ay perto asentado sobre hũa cama Joam de paz 10 

 Cristão nouo solteiro mercador ora nesta ujlla que então seria de ydade  

 de algũns treze annos que ujnha cõ negocjo de mercancja de seu paj da  

 Cjdade do porto, djsse o djtto Joam de paz as pallavras segujntes, quando  

 me ergo pella menhãa que rezo hũa aue marja amargame a boca, então  

 elle Denuncjãte e os que mais presentes estauão, os quais não lhe lembrão 15 

 quais erão se rirão do djtto mas elle Denuncjãte quãdo lhe ouujo  

 as djttas pallavras as tomou lhanamente sem roim sẽtido e por não  

 djzer mais foj perguntado pello senhor visitador se estaua o djtto Joã  

 de paz em seu siso e se he moço sesudo, respondeo que ssim e do costu  

 me djsse nada e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asi 20 

 nou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsi  

 tação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  [domjngos fernandez]  

   

  25 

   

   

   

   

          Testemunha 
Maria descouar cristã uelha 

Aos ujnte e tres djas do mes de nouẽbro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e tres annos 30 

nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco nas casas da morada do senhor  

 visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo Sen ser  

 chamada Maria de escobar e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo  

 officjo reçebeo Juramento dos Sanctos euangelhos ẽ que pos Sua mão derejta sob  

 cargo do qual prometeo, djzer en tudo uerdade e djsse ser cristãa velha 35 

 natural de lixboa filha de bento de escobar reposteiro da camara del Rey  

 dom Joam e de Sua molher breatiz fernãdez defuntos de ydade de trjnta e sete   

 annos, casada cõ Joam fernãdez pilloto absente nas partes da Jndja a mujtos  

 annos padejra moradora no termo desta ujlla// e denuncjando djxe que auera seis  

referência absete126 ou sete meses que paula luĩs que ora esta pressa por morte de seu marjdo na 40 

                                                                                               cadea  

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
126

 A expressão foi escrita posteriormente pelo próprio visitador. 
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  05 

domigas brãdoa cadea publica desta ujlla lhe djsse que domjngas brandoa casada cõ foam  

 Rolljm moradora nesta villa que estando na djtta cadea tambem pressa fizera[.] hũ dja  

 na mesma cadea hũas çeremonjas cõ hũa uasoura e que despois de as fazer  

 djssera que no dja segujnte auja de ser solta e auja de ujr tal pessoa, e tal pera  

 a soltarẽ e que assim acõteçera porque no dja segujnte vierão as pessoas que 10 

 ella nomeara e fora solta como djssera: Pello que na mesma conJunção  

 de tempo pouco maĩs deSejando ella denuncjãte de casar cõ hũ homẽ por  

 lhe pareçer ser
127

 seu marjdo morto na Jndja e auer mujtos annos que não tẽ  

 delle nouas foj a casa da djtta domjngas brandoa e lhe rogou lhe fizesse  

 algũa cousa pera saber se auja de casar cõ ho djtto homẽ, então a djtta do 15 

 mjngas brandoa prometendolhe ella prjmeiro de ter segredo, despois de  

 a trazer algũns djas en djlacão
128

 hum dja antes de Jantar em sua propria  

 casa della dicta domjngas brandoa tomou hũa basoura de mato e a uestio  

 cõ hũa Saja e saindo e lhe pos hũa toalha como molher e assim enfejtada a  

 encostou a parede, e em voz alta, estando no meo da casa em pe cõme 20 

culpa çou a fallar chamando por barrabas e nomeando outros nomes e cou  

 sas de que ora não esta lembrada e despois disso lhe disse a ella denũcjãte  

 que Se fosse pera a casa que certo tinha que auja de casar cõ ho homẽ que preten  

 dja mas despois disto por lhe a ella pareçer mal o sobredjtto não quis mais  

 Jr a Sua casa e não ujo mais efejto e por não djzer mais foj perguntada 25 

 pello senhor ujsitador Se quãdo a djtta domjngas brandoa fez o sobredjtto  

 se estaua ella denuncjãte presente e mais alguẽ, respondeo que  

 ella denuncjãte estaua soo presente cõ a djtta domjngas brandoa e lhe  

 vio fazer e djzer o sobredjtto, perguntada mais se estaua bebada ou fora  

 de Seu Juizo respondeo que ella costumada he a tomarse do ujnho muj 30 

 tas uezes mas não se lembra se então o estaua e do costume djxe nada  

 e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e por não saber asignar eu  

 notarjo a seu rogo asignej cõ o senhor ujsitador por ella aquj  Manoel francisco  

 notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  35 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „r‟. 
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 Há uma letra suprimida sob o primeiro „a‟ de „dilacão‟. 
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         Testemunha Aos ujnte e tres dias do mes de novembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e tres annos 05 

Maria de faria cristã uelha nesta villa de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da morada  

 do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoca perante elle paraçeo  

 sen ser [.] chamada marja de farja e por querer denuncjar cousas tocã  

 tes ao sancto officjo recebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos Sua mão  

 derejta sob cargo do qual prometeo dizer en tudo uerdade e djsse ser cris 10 

 tãa uelha natural de lixboa filha de mjguel antunez, e de Sua molher ca  

 terjna de faria defuntos de ydade de quarẽta annos pouco mais, ou  

 menos, casada com francisco cordejro que não tem officjo ujuẽ por Sua Jndustrja  

 moradora nesta ujlla na Rua da misericórdia da
129

 Jgreja da matriz djgo da freguesia  

 da matriz.   E Denuncjando djsse que quarta fejra de treuas não se a 15 

 firma bẽ se da quarresma deste anno presente se do passado a tarde  

 despois de Jantar estando ella denuncjãte en casa de luis ãtunes  

 boticajro nesta ujlla seu uezinho fallando cõ Sua molher marja aluarez  

 Cristãa noua estando ambas soos, não se lembra se estaua mais alguẽ  

 outrẽ presente mas Se alguẽ outrẽ cõ ellas estaua parecelhe que era Jsa 20 

 bel rodriguiz sua cunhada tambẽ cristãa noua Jrmãa do djtto boticajro seu  

 marjdo, a qual ora Ja he yda pera lixboa cõ seu marjdo Manoel al  

 varez Jrmão da djtta marja aluarez, e estando assim praticando  

 por ser en quarta feira, de treuas quis ella denuncjãte praticar ẽ  

 cousas espirjtuaĩs e porquãto sabe leer e tem lido liuros deuotos 25 

 começou a djzer de como nosso senhor Jesu cristo en tal dja como aquelle  

 sabendo que no dja segujnte de qujnta fejra de endoenças avia de ser  

 presso Se despedira da Sacratissima nossa senhora Sua maj cõ pallavras  

 saudosas djzendolhe que hia padeçer e assim esteue praticãdo outras  

 pallavras semelhãtes acerca da morte e pajxão de nosso senhor Jesu 30 

maria aluarez cristã nova cristo, então a este preposito djxe a djtta marja aluarez as pallavras  

 segujntes, Ja que elle sabia que ho aujam de matar porque Se não guar  

 daua, então ella denuncjãte lhe respondeo que elle qujsera mor  

 rer por sua propria uontade pera saluar os peccadores então  

 sobre isto não se passou nẽ procedeo mais sobre esta materja 35 

 de parte a parte cousa algũa porque ueo de fora não lhe lembra a quẽ  

 nẽ que ocasiam cõ que se lhes estoruou a pratica e assim a djtta maria  

 aluarez não respondeo mais nada e por não djzer mais  

                        foj 39 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „d‟. 
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 foj perguntada pello senhor ujsitador con que sentido lhe pareçe a ella que a djtta 05 

 marja aluarez djxe as djttas pallavras, e en que conta a tem, Respondeo  

 que posto que ella denuncjante quãdo lhe ouujo as djttas pallavras ficou  

 cõ escandallo e lhe pareçerão mal cõtudo pareceolhe que a djtta marja  

 alvarez as dissera sem malicja por mais não entender e que he mujto  

 sua amjga e tem mujta amjzade cõ ella e se cõuersão, estrejtamẽte 10 

 de quatro annos a esta parte e a tem en cõta de boa cristãa e nunca  

 lhe ujo, nẽ ouvio fazer nẽ djzer outra cousa cõtra nossa santa fee catholica  

 e a ve cõtinuar e frequentar as Jgrejas mjssas, pregaçõis e sacramentos  

 e perguntada mais se estaua a djtta maria aluarez bebada, ou fora de  

 seu Juizo quãdo djxe as djttas pallavras Respondeo que não e que ella 15 

 [.]estaua em seu siso sem agastamẽto, e que he molher sesuda e do costu  

 me djsse que São amjgas como djtto tem e fojlhe mãodado ter segredo pello  

 Juramento que recebeo e assim o prometeo e asignou cõ o senhor ujsitador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta visitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça 20 

        mar[i]a   

   

    Testemunha Aos ujnte e tres djas do mes de novembro de mjl e qujnhẽtos e novẽta e tres  

[f]ilipe Luis cristão uelho annos nesta villa de olinda Capitanja de pernão
130

 nas casas da morada  

 do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoca perante elle pare 25 

 çeo sen ser chamado felipe luis e por querer denuncjar cousas tocã  

 tes ao Santo officjo reçebeo Juramẽto dos sanctos euangelhos ẽ que pos  

 sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade  

 e djsse ser cristão velho natural de vrendo do bispado de lerja filho de  

 Antonio luis laurador defunto, e de sua molher felljpa nunez de ydade de 30 

 trjnta e sete annos solteiro mestre de açuqueres, morador no engenho de pero  

 cardjgo na varzea freguesia de nossa senhora do Rosajro. E Denuncj  

 ando djsse que auera tres annos pouco mais ou menos que estando ne[ss]a  

 villa Joam nunez Cristão nouo mercador que despois foj presso na  

 bahia pello Santo officjo foj nesta terra fama pubrjca frequẽta[da] 35 

                                                         Cõ es  

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
130

 „pernão‟ por „pernãobuco‟. 



[fol.70v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 cõ escandallo dos ouujntes e geralmẽte djtto por todos que ho djtto Joam 05 

João nunes cristão novo nunes tinha em hũa sua camara pereçelhe que ẽ hũ serujdor hũ crucj  

 fixo e que hũ dja Se p<o>ssera a ourjnar sobre o djtto Crucjfjxo, djzendo as  

 pallauras segujntes, lauajuos laa e que hũ pedrejro que lhe estaua  

 fazendo obra no telhado lhe ujra fazer o sobredjtto e que delle nacera  

 a djtta fama e por não djzer mais foj pergũtado pello senhor vi 10 

 sitador se a djtta fama corrja tambem entre as pessoas nobres et  

 prjncjpais da terra respondeo que vio correr a djtta fama geral  

 mẽte djtto per todos os que hiam e vinhão e fallavão
131

 cõ elle et cõtauão  

 Con grande espanto o sobredjtto como Cousa çerta porẽ elle não se  

 affirma ora se ouujo tambem isto a algũns dos nobres e prjncj 15 

 pais da terra e perguntado mais djsse que não se declaua
132

 se era  

 o djtto Crucjffixo de vulto, se de pintura senão somẽte se dezia  

 que hũ pedrero vjra
133

 ao djtto Joam nunez mjjar ẽ hũ crucjfixo dj  

 zendo que se lauasse como djtto tem e que elle denuncjãte não co  

 nheçe o pedrejro, e do djtto Joam nunez sabe que he segundo djzem 20 

 pubrjcamente onzenejro e do costume djsse nada e prometeo  

 segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta visitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça           +  

           filipe luis 25 

   

   

 Aos ujnte e tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos  

          Testemunha e nouenta e tres annos nesta villa de olinda capitanja  

francisco pirez cristão uelho de pernãobuco nas casas da morada do senhor visitador do 30 

 santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareceo sẽ  

 ser chamado francisco pirez e por querer denuncjar cousas to  

 cantes ao santo offjcjo recebeo o Juramento dos santos euangelhos ẽ que  

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 verdade e djsse ser cristão velho natural do couto de vajrão 35 

 termo da cjdade do porto filho de francisco pirez lavrador defũto  

 e de sua molher domjngas gonçallvez solteiro de ydade de trjnta  

                                                            annos 38 

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
131

 Há uma letra suprimida sob a letra „v‟. 
132

 „declaua‟ por „declaraua‟. 
133

 Há uma letra suprimida sob a letra „v‟. 



[fol.71r] 

 
 Pernambuco    Mendoça  7I  

   

   

   

 annos pouco maĩs ou menos capinteiro, residente ora ẽ casa de An 05 

 rique mendez lavrador em capibarjbi freguesia de nossa senhora do  

[te]mpo Rosajro da varzea.   E Denuncjando disse que avera ojto meses  

 pouco mais, ou menos, hũ dja não lhe lembra qual Jndo elle da obra  

 pera casa nesta villa não lhe lembra se hia pera Jantar se a nojte  

 passando pella Rua que vaj de sam francisco pera o carmo chegando a porta 10 

Lianor pirez   Viuua. de lianor pirez veuua que foj casada segundo lhe parece cõ Aluaro gõmes  

    Sentençeada.  estaua ella dentro em sua casa dianteira Junto da porta da rua  

 pelleJando agastada contra hũa sua negra fugida e prepa  

 sando elle pella porta a vio estar assim agastada e lhe ouujo  

culpa. dizer as pallavras segujntes, o aren<e>go do oleo, e chrisma que recebj, 15 

 e ouvindolhe as djttas pallavras passou por djãte escãdeljzado  

 dellas e djante Junto delle, passou tambem outro carpinteiro cha  

referência mado Antonio gonçallvez solteiro que ora esta doente morador na mesma Rua alem  

 da djtta denuncjada o qual dixe a elle denuncjãte em casa  

 por serem ambos companhejros que a djtta molher quãdo elles 20 

 passarão djxera a djtta ljanor pĩrez hũas cousas que lhe pessaua  

 mujto de as ouujr, pera quando viesse a sancta Jnqujsição  

 porem elle denuncjãte não sabe se ho que o djtto Antonio gonçallvez ouvio  

 he o mesmo que aquj tem denuncjado, se outra cousa nẽ elle lhe de  

 clarou mais e por não djzer mais foj perguntado, se esta 25 

 va ella bebada ou fora de seu Juizo, Responde que entendeo della  

 que estaua em seu siso mas agastada, e do costume djxe nada  

 e fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo pello Jura  

 mento que recebeo e asignou cõ o senhor visjtador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta visitação o escreuj~ 30 

   Heitor furtado de mendoça  francisco p[irez]  

   

   

    Testemunha Aos vinte e tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

Antonia da Costa. e tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas 35 

 casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mẽ  

                                                                                        doça 37 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.71v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 doça perante elle pareçeo sen ser chamada
134

 Antonia da costa dalcunha a 05 

 bejcjnha porque o bejço da boça da parte de cjma cortado, e por que  

 rer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramẽto dos  

 santos euãogelhos ẽ que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 djzer uerdade e djsse ser Cristãa velha natural de Coimbra filha  

 de Manoel da costa clerigo de mjssa que a fez sendo solteiro secular, ẽ A[na] 10 

 fernãndez, de ydade de cjnquoenta annos pouco mais ou menos vende  

 dejra moradora na Rua de Joam eanes, nesta ujlla freguesia da matrjz  

 e denũcjando djsse que ha dezassete annos, estando ella nesta ujlla  

 sen ser casada em deshonesta amjzade cõ Manoel de sequejra  

 alfayate cristão uelho que Se dezia ser de lamego filho de lucas de sequej[ra] 15 

 e de Sua molher phelipa de frejtas segundo elle a nomeaua mora  

 dores em mos perto de lamego veo o djtto Manoel se sequejra  

 a ser preso nesta ujlla pello ecclesiastico por o djtto casso de  

 estar amancebado cõ ella e estando na cadea presso, ordenou  

 e afetuou casar cõ ella e pera isso deu perante o ouujdor da 20 

 vara
135

 ecclesiastica que então era Enrjque nunez lobo, mujtas testemunhas  

 das quais [.]são
136

 Mujtas
137

, ora mortas, e ydas pera o Rejno, e pera ou[tras]  

 partes cujos nomes não sabe, e so as duas vee ora nesta villa scilicet djogo  

referências vaz pescador e morador no Rio tapado do termo desta villa, e goncalo djaz crjado  

 que aquj foj de fernão soarez que ora esta casado cõ hũa parenta de 25 

 Manoel pinto, as quais testemunhas Jurarão que ho djtto Manoel de sequejra  

 não tinhão por casado, ou ho que se podera uer nos seus testemunhos que de  

 vẽ de estar em poder do escrjuão
138

 do ecclesiastico cõ as quais  

 djlljgentias o djtto ouujdor lhes deu liçença pera ho djtto mano  

 el de sequejra et ella denuncjãte se reçeberem per pallavras 30 

 de presente, e cõ sua liçença os Reçebeo hum clerjgo de mjssa cujo  

 nome não sabe nẽ aonde esta, O qual Cõ sua sobrepelix, estolla  

 os Recebeo ẽ hũ sabbado sobre a tarde na salla da cadea aonde  

 ella foj e sobirão acjma a djtta salla ao djtto Manoel de sequejra que  

 embajxo estaua presso pello djtto casso e allj perante outra mujta gẽte 35 

 de fora que se achou presente os Recebeo o djtto clerjgo, e se derão  

 as mãos djzendo as pallavras de presente de que a Jgreja usa  

                                        nos 38 

   

   

   

   

   

 

 

  

                                                 
134

 Há uma letra suprimida sob a letra „h‟. 
135

 Há uma letra suprimida sob o primeiro „a‟ de „vara‟. 
136

 Há uma letra suprimida sob a letra „s‟. 
137

 Há uma letra suprimida sob a letra „M‟. 
138

 Há uma letra suprimida sob a letra „r‟. 



[fol.72r] 

 
 Pernambuco        Mendoça  72    

   

   

 nos matrjmonjos djzendo ella a elle que ho recebja por seu legitimo ma  

 rjdo, et elle a ella por sua legitima molher como manda a santa madre 05 

 Jgreja, e assim casados viuerão algũns tres annos de hũas portas a  

 dentro a hũa cama e mesa como legitimos casados e por tais forão   

 tidos o djtto tempo, em publica uoz e fama de todos nesta villa, nos dj  

 tos tres annos pouco mais ou menos no fim dos quais elle se embarcou  

 e foj pera o Rejno e a deyxou prenhe de hũa filha avera ora quatorze 10 

 annos e nunca mais ate ora teue carta delle nẽ recado, nẽ ella lho mão  

 dou porquanto pubrjcamente se djz por esta terra que elle era casado no  

 djtto lugar de mos perto de lamego, e logo despois de elle ser ydo pera  

 o Rejno djsse a ella denuncjãte hum padre da cõmpanhia de Jesus  

referência chamado por sobrenome aranda que ora se diz estar en hũa das ca 15 

Manoel de sequeira pitanjas de bajxo, que ho djtto Manoel de sequejra lhe djssera antes  

Culpa. de se partir que despois delle partido djxesse a ella de sua parte que  

 elle a desenganava que elle se hia a fazer ujda cõ sua legitima molher  

 cõ a qual era reçebjdo en face da Jgreja no Rejno não lhe declarou  

 ẽ que lugar, e isto lhe djsse o djtto padre aranda na Jgreja do seu co 20 

 lejo, e assim mais despois disto hum alfajate que costumava hir  

 e vir do Rejno cujo nome não sabe nẽ lugar onde esteja foj a casa  

 della denuncjãte e lhe djsse auera ora nove ou dez annos que elle  

 vinha do Reyno e que laa vira ao djtto Manoel de sequejra estar ca  

 sado cõ Sua molher alem de lamego, e que estando ẽ Sua casa querẽ 25 

 dolhe dar novas della denuncjãte e da menjna
139

 de que a dejxara  

 prenhe elle lhe apertara a mão e saindo cõ elle pera fora lhe  

 djssera que Se callasse dandolhe a entender que hũa molher que elle ay  

referência Perguntado o referido  
Diogo soares diz | que auera  
onze anos que | [vi]o a este  
manoel de sequeira Em Mós | 
[ilegível]mo de Lamego, E la o  
deixou | [ilegível] que segudo  
sua Lebrãca ficaua | [ilegível]  
casado,   E do costume disse |  
[na]da E que nã he seu 
Cõpadre. | [ilegível] [a]ssinou 
aqui olynda .6. Junho | [ilegível] 
1595  
     dioguo soarez 

via era sua molher, e tambem djogo soarez Jrmão de fernão soarez morador  

nesta villa lhe djsse que conhecja ao djtto Manoel de sequejra e que 30 

era seu cõpadre de hum filho que laa nascera em mos ao djtto  

Manoel de sequejra e por não djzer mais senão que [v]ẽ fazer esta  

denuncjação a esta mesa por descargo de sua cõcjencja do  

                               djtto  

 35 

  

  

  

  

 40 

   

   

   

                                                 
139

 Há um „j‟ suprimido sob a letra „e‟. 



[fol.72v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 djtto Manoel de sequejra se cassar duas vezes, foj pergũtada 05 

 pello senhor ujsitador que pessoas ujrão Receber a ella cõ ho djtto Ma  

 noel de sequejra e sabem fazersse o djtto casamẽto cõ liçença  

referências do djtto ordjnarjo, Respondeo que hũ lavrador morador nesta Capitanja  

 não sabe ẽ que freguesia nẽ lhe sabe o nome mais que dalcunha o nega  

 o paj, foj padrjnho no seu reçebjmento, e assim mais forão presẽtes 10 

 hũ mulato tornejro morador nesta ujlla na freguesia de sam pedro e outros  

 mujtos que Ja são mortos e não lhe lembrão e tambem disto sabe  

 djogo barrejros, que ora he procurador do cõçelho e então era  

 escrjuão do ecclesiastico, e mais o djtto ouvidor Enrjque nu  

 nez lobo que era ujgajro de tamaraca, e perguntada mais 15 

 djsse que ouvio dizer que o djtto Manoel de sequejra esta ora em An  

 golla, e do costume diz o que tem djtto nesta denuncjacão e foj  

 lhe mãodado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento que  

 reçebeo e por não saber asignar eu Notario a seu rogo asignej cõ o senhor  

 visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o es 20 

 creuj ––   

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco   

 
                                                                                                                  

 

   

  25 

 Aos ujnte e tres djas do mes de novembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta et  

       Testemunha tres annos nesta villa de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

Bras da mata cristão uelho da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

 ante elle pareçeo sen ser chamado bras da mata e por querer de  

 nuncjar cousas tocantes ao santo officjo Recebeo Juramẽto dos santos 30 

 evangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dj  

 zer uerdade e djsse ser cristão velho
140

 natural de lixboa filho de viçente  

 fernãdez que veuja per sua fazenda, e de sua molher Jsabel martjnz Ja defuntos  

 pedrejro mestre de obras de ydade de cjnquoenta e cjnquo annos  

 casado com lianor de çamedo cristãa velha morador na Rua de santo Antonio nesta 35 

 villa freguesia da matrjz. E Denuncjando djsse que auera dous an  

 nos pouco mais ou menos fazendo elle na Jgreja matrjz desta  

                                               villa 38 

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
140

 Há uma palavra suprimida sob a palavra „velho‟. 



[fol.73r] 

 
 Pernambuco          Mendoça  73  

   

   

   

  05 

 villa hũa obra de abobeda na Capella major foj a casa de bartholomeu  

 ledo que tem forno de tojollo pera lhe comprar hũ pouco de tojollo pera a  

 djtta Capella e estando elle denuncjãte na mesma casa de bartholo  

 meu ledo fazendo tirar o tojollo do forno que ay esta Junto veo ter cõ  

 elle denuncjante Bento tejxera tido por cristão nouo mestre de Jn 10 

 sinar moços de leer et escreuer morador nesta villa que ora djzem andar pera  

 a banda do cabo e vindo cõ hũa chuça
141

 nas mãos lhe djsse que não avia  

 de lleuar dali aquelle tojollo então elle denuncjãte, lhe respondeo que  

 aquelle tojollo era pera a Jgreja e que pera a Jgreja o querja e assim o ti  

           nha Jurado perante o ouvidor da terra de somente pera a djtta Jgreja 15 

Bento teixeira cristão novo leuar dallj o djtto tojollo, então o djtto bento tejxera lhe respondeo que  

 elle avia mister aquelle tojollo pera sua casa e o tinha ja pago, e que tão  

culpa sagrada era a sua casa como o pera onde elle denuncjãte o querja da  

 qual pallavra elle denuncjante se escamdalizou, e perguntado se ja  

 então a djtta Jgreja era sagrada, Respondeo que a djtta Jgreja era Ja muj 20 

 antiga e a capella major era Ja de mujtos annos que nella se dezia mjssa  

 mas por ser obra antiga de pillão se reformou e então lhe andaua elle  

 fechando aboboda pera a qual querja o djtto tojollo, e perguntado se es  

 taua mais alguẽ presente djsse que somẽte estaua presente a molher do  

referência djtto bartholomeu ledo, chamada  Ana lĩns, mas não sabe se atentou ella 25 

 nisto.   Denuncjou mais que auera quatro ou cjmquo annos pouco  

 mais, ou menos, que estando na ujlla de ygarasu desta capitanja  

 hum dja não lhe lembra qual segundo lhe pareçe pella menhãa ãtes  

 de Jantar na Rua derejta que uaj da misericórdia pera os cosmos logo acjma  

 da cadea, estando fallando cõ Manoel lobejra e cõ outros que lhe não 30 

 lembrão estauão na mesma Rua logo djãte perto delles o djtto bento  

 tejxera Cristão nouo em pratica cõ outros homẽs não lhe lembrão  

 quais erão e estando assim cõ elles não sabe sobre que prepossito se  

 ria, o djtto bento tejxera aleuantou a vox e Jurou hũ Juramento  

culpa na forma segujnte,   Pellas obras mais vergonhossas de nossa 35 

 senhora, o qual Juramento blasfemo elle denuncjãte e os que cõ elle estauão  

 ouujrão ao djtto bento tejxera e virão que os que cõ elle estauão o [re]  

                                                             prehem 38 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „h‟. 



[fol.73v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 prehenderão et elle denuncjãte se escandalizou de lhe ouvir tal Jura 05 

 e todos os que disto ouviam se espantauão, e por não djzer mais foj  

 perguntado se reprendeo elle ao djtto bento tejxera quãdo lhe djsse  

 que a sua casa era tam sagrada como a Jgreja, djsse que sim reprehẽdeo  

 que não djssesse tal e o djtto bento tejxera lhe respondeo que sim dezia  

 verdade que a sua casa era sagrada, e djsse que isto foj hũ dja não 10 

 lhe lembra qual pella menhãa e perguntado se estaua o djtto  

 bento tejxera nos djttos tempos quãdo djxe as djttas pallavras  

 e fez o djtto Juramento bebado ou fora de seu Juizo respondeo que em seu  

 siso estaua e que he homẽ latino, discreto, e de mujto bom Juizo e saber e  

 do costume djsse nada e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo 15 

 e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 visitação o escreuj~                                                

 
  Heitor furtado de mendoça  de bras + da mata

142 
 

   

  20 

   

   

   

            Testemunha 
Guiomar fernãdez da Rosa 
            cristã uelha 

Aos ujnte e tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e  

tres annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas 25 

da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

 ante elle pareçeo sen ser chamada gujmar fernãdez da Rosa e por querer de  

 nuncjar cousas tocantes ao santo reçebeo Juramento dos Santos euãogelhos  

 en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer ẽ tudo uerda  

 de e djsse ser cristãa velha natural da ylha de sam mjguel filha de 30 

 pero fernãdez e de sua molher caterjna da Rosa lauradores defuntos  

 de ydade de cjnquoenta e sete annos pouco mais ou menos ve  

 vua molher que foj de francisco rebello dos da gouernãça daquella Jlha moradora  

 nesta ujlla na freguesia da matrjz, e denuncjando djsse que  

 avera noue annos que ella cõ sua filha dona Jsabel de rebello e seu genro 35 

 Jorge barbosa coutinho se ujerão da djtta ylha de sam mjguel pera  

 a capitanja da bahia deste brasil et dejxarão na djtta Jlha ujua  

 e Jnda oje
143

 tẽ cartas de estar ujua francisca barbossa da silua maj do djtto  

 seu genro, e ujndo a djtta bahia acharão nella a pero ferras de la  

                                                           serda 40 
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 Junto à cruz feita pela testemunha, o notário escreveu „de bras da mata‟, provavelmente se referindo ao autor da cruz. 
143

 Há letras suprimidas sob a palavra „oje‟. 



[fol.74r] 

 
 Pernambuco    Mendoça      74  

   

   

   

 serda pay do djtto seu genro marjdo legitimo da djtta francisca barbossa da silua que 05 

 ora esta ujuo nesta villa en casa do djtto seu filho,   e na djtta bahia pra  

 ticando ella com as pessoas da terra e prjncjpais della djzendolhes  

pero ferras de Lacerda ~144 como a molher do djtto pero ferras de laçerda ficaua viua na ylha todas  

 se espantauão e lhe respondjão e deziam que como podja isso ser que elle que  

 se cassara na djtta bahia e estiuera casado e recebjdo cõ outra molher 10 

referências e isto lhe djsserão dona lianor que ora he sogra de vicente Rangel, e Marja antunez  

 molher de Antonio coelho e outras pessoas mais cujos nomes ora lhe não  

 lembrão e por djzer que desta materja destes casamentos não sabe de cer  

 teza nada mais fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo  

 pello Juramento que reçebeo, e do costume djse nada mais que o que tem de 15 

 clarado nesta denuncjação e por não saber asignar a seu rogo  

 asignej cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsita  

 ção o escreuj ~ ––  

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco   

 
                                                                                                               

20 

   

   

 Aos ujnte e tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

     Testemunha 
João rodriguiz de men= 
doca Castelhano. 

e tres annos nesta villa de olinda capitanja de pernãobuco nas casas  

da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça 25 

perante elle pareçeo sen ser chamado Joam rodriguiz de mendoca que ora esta  

 presso na cadea publica desta villa por lhe Jmporem que tomara hũa cruz  

 douro e a Roubara a hũ homẽ a qual Cruz elle diz que não roubou, mas que  

 achandoa em poder de hũ homẽ a tomara e arecadara porquãto era  

 sua propria delle denuncjãte que lha tinhão furtado auja mujtos 30 

 djas, e por djzer que tinha que desencarregar sua cõcjencja nesta mesa  

 foj a ella trazido per ordem do ouujdor pello que reçebeo Juramento  

 dos santos euangelhos en que pos sua mão derejta sob cargo do qual pro  

 meteo djzer en tudo uerdade e djsse ser cristão velho natural  

 de montego termo da cjdade de badajoz do Rejno de castella filho de 35 

                                                                     fernão  
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 Há uma letra suprimida sob o traço horizontal. 



[fol.74v] 

 
 Brazil  

   

   

   

  05 

 fernãdo bezera que ueuja por sua fazenda e de Sua amjga francisca pais de  

 mendoça que não sabe se são mortos se ujuos de ydade de trjnta  

 e tres annos pouco mais ou menos soldado solteiro que ueo na arma  

 da de dom djogo de arçe que auera doze annos vierão ao estrejto de ma  

 galhais. E Denuncjando djsse que auera dous annos pouco mais ou menos 10 

 estando elle nesta capitanja na fazenda de pero bastardo se agasa  

 lhou nella tres ou quatro nojtes ẽ hũa casa da mesma fazenda cõ hum  

brito mourisqo mourjsco chamado por sobrenome brjto não lhe lembra o nome [da pia]  

 que ora anda nesta Capitanja homẽ alto do corpo magro do rosto barbj  

 preto do qual não sabe mais cõfrõtaçois, e djzem ser da nacão de 15 

 mouros, e hũ
145

 dos djttos djas que allj estjuerão agasalhados pella me  

 nhãa antes de almorçar vierão a praticar sobre cousas do sertão, e o dj  

 to mourisco lhe djsse que estando elle no sertão cõ os gentios dos quais  

 elle sabe a lingoa bem lhes djssera que nos os christãos adorauamos mujtos  

culpa vultos e Jmagẽns por deosses, e que os mouros que não adorauão senão 20 

 somente a hũ soo deus, e outrossi na mesma menhãa cõtinuando  

 em pratica e purguntandolhe elle denuncjãte por cousa da sejta dos  

 mouros, o djtto mourjsco lhe djsse que os mouros não se cõfessão a cõfes  

 sor senão somente no coração
146

 a deus e que tinhão por zombarja cõfessarẽse  

 os cristãos aos cõfessores,   e quãdo estas cousas lhe djsse acabã[do] 25 

 de lhas djzer lhe djsse logo mais que elle djtto mourisco tambem, reza  

 ua e se cõfessaua aos cõfessores e rezaua pellas cõtas, mas que elle  

 se encomẽdaua a deus laa pello seu modo, djzendo as pallavras  

 segujntes, eu tãobẽ rezo mas qua me encomẽdo a deus pello meu mo  

 do, e procedendo mais na pratica lhe djsse que tinha desejos de se 30 

 passar a berberja, das quais pallauras e praticas, e modo dellas  

 lhe pareçeo o djtto mourisco mao Christão e entendeo que as não  

 dezia cõ anjmo de uerdadejro christão e por não djzer mais foj  

 perguntado pello senhor visitador se estaua o djtto mourisco, beba  

 do ou fora de seu Juizo, Respondeo que estaua en seu sisso e não is 35 

 taua bebado nẽ tinha comjdo nẽ bebjdo aquelle dja, e pergũtado  

 mais djsse que não sabe mais nada delle nẽ onde ora esta e foj lhe  

 mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e  

 do costume djsse nada e asignou cõ o senhor ujsitador aquj  

                                              Ma 40 
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 Há letras suprimidas sob a palavra „hũ‟. 
146

 Há um „õ‟ suprimido sob a letra „ç‟. 



[fol.75r] 

 
 Pernambuco            Mendoça  75..  

   

   

   

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 05 

   Heitor furtado de mendoça       

             [Juam rodriguiz]   

                de mendoça  

   

  10 

   

   

   

   

 TERMO COMO SÃO ACABADOS 15 

 os trinta dias cõçedidos ás fregesias de  

 Olinda, Arriciffe, e Varzea. e desfixação dos  

 Edictos, etc.  

   

  20 

 Aos vinte e tres djas Jnclusiue do mes presente de nouembro do  

 anno de mjl e quinhentos e nouenta e tres, se acabarão os trinta djas que  

 o senhor visitador do santo officjo hector furtado de mendoça conçedeo nesta ca  

 pitanja de pernãobuco aos moradores, stantes, vezinhos, et residẽtes  

 nesta villa de olinda e nas freguesias da Jgreja Matriz do saluador 25 

 e da Jgreja de Sam pedro martir, sitas na mesma ujlla, e da Jgreja do cor=  

 po sancto no arrecjfe hũa legoa desta ujlla, e da Jgreja de nossa senhora  

 do Rosajro na uarzea de Capibaribj tres legoas desta ujlla pera  

 dentro nelles ujrem a esta ujlla a mesa da visitação do santo officjo perante  

 elle senhor denuncjar tudo o que per qualquer modo soubesem, que qualquer 30 

 pessoa djxesse, ou fizesse, contra nossa santa fee catholica, e o que tem a santa ma=  

 dre Jgreja, e fazer Jnteira e uerdadeira cõfissão de suas culpas.~  

 Pello que o djtto senhor mandou desfixar o edjcto da fee et monjtorjo  

 geral e o edjcto da graça, e o traslado autentico do aluara de  

 sua magestade do perdão das fazendas que estiuerão, e eu notarjo 35 

 os uj estar fixados nas portas prjncjpais da djtta Jgreja matrjz  

 desta ujlla todos os djttos trjnta djas.~   E outrosi francisco tejxera  

 vigario de sam pedro martir, et Jacome rjbeiro quejxada vigario do corpo santo  

                                                                                               et am 39 

             [carimbo]  

   

   



[fol.75v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 e ambrosio guardes vigario de nossa senhora da varzea trouxerão ja ora a djcta 05 

 mesa, os edjctos da graça et os edjctos da fee, e os monjtorios gerais et os  

 traslados solemnes do aluara do perdão das fazendas cõ suas certi  

 danĩs autenticas do como os pubricarão nas djttas Suas Jgrejas  

 na estacão aos fregueses e pouo dja dos apostollos sam ssimão e Ju=  

 das, e no domjngo segujnte que forão aos ujnte e ojto e aos trjnta et 10 

 hum djas do mes de outubro proxjmo passado, e os fixarão nas por  

 tas princjpais das djttas Jgrejas (cada hum na sua) e nellas estiue  

 rão fixados ate os djttos ujnte e tres djas Jnclusiue deste mes de  

 nouembro.~   E eu notarjo dou mjnha fee passar tudo o sobredjtto  

 assim na uerdade e pera sempre djsso constar fiz aquj este 15 

 termo per mãodado do djtto senhor ujsitador e com elle ho asignej  

 de meu signal rasso. en que tambem asignarão Rodrjgo soarez coad=  

 Jutor da djtta matriz e diogo de barbuda beneficjado della, e os  

 djttos ujgarios, como testemunhas nesta ujlla de olinda Capitanja de  

 pernãobuco aos ujnte e seis dias do mes de nouembro de mjl 20 

 e qujnhẽtos e nouenta e tres   Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsi  

 tação do brasil que ho escreuj~  

    Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

           +               

                                                                                   Jacome Ribeiro quejxada  25 

                               

    Rodrigo Soares  ÷Ambrosio Guardes~    

       

           [O padre] francisco teixeiraa      Diogo Da barbuda   

             De vascõsellos     30 

   

   

   

   

  35 

   

 FIM DOS TRINTA DIAS  

 da Villa de Olinda e outras fregesias. 38 

   

   



[fol.76r] 

 
 Pernãbuco.     Mendoça  76  

   

   

   

 AVTO DA PVBLICA= 05 

 ção do Santo Offiçjo na Villa  

 de Igarassu e nas mais frege=  

 ~ sias de Pernambuco ~  

   

  10 

   

   

   

 Anno do nacjmento de nosso senhor Jesu cristo de mil e quinhẽ
147

 e  

 nouenta e quatro aos Noue djas do mes de Janeiro primejro domingo despois da 15 

 festa dos Reis nesta Villa de ygarassu Capitania de pernãobuco se fez  

 hũa Solenne procissão do mosteiro dos frades capuchos de Sam francisco ate a  

 Jgreia da misiricordia que ora serue de Matriz Por a Matriz estar cay=  

 da pello Reuerendo Padre Miguel alfar vigario Da ditta Matriz dos santos  

 Cosmo e damiam da ditta Villa com os da gouernança e da Justiça e 20 

 Mujta gente e Pouo Na qual Procissão e solennidade leuarão  

 Debajxo de hum Palleo ao senhor visitador do sancto offjcio nestas  

 Partes do brasil Heytor furtado de mendoça, e na dicta Jgreja  

 da misiricordia desPois de se dizer missa cantada Pregou o Reue  

 rendo Padre frey Melchior de sancta Caterina Comissario da 25 

 Custodia dos dittos Capuchos de Sam francisco deste brasil o Sermão da fee  

 e despois da Pregação Publicou o ditto Padre ujgario no Pulpeto en alta  

 e Jntellegiuel  uox O edicto da fee, e monitorio geral e o edicto  

 da graça e o aluara de Sua magestade do Perdão das fazendas. No  

 edicto da fee da o senhor Visitador trinta dias de termo Pera ujrem Perante 30 

 elle denunciar o que Por qualquer uja souberem que qualquer pessoa tenha  

 ditto, fejto, e cõmetido contra nossa santa fee catholica, e o que tem a santa Madre  

 Jgreja, e No edicto da graça conçede o ditto senhor trĩta djas de graça et  

 Perdão pera que os que nelles ujerem Perante elle confessar Suas culpas e  

 fazer dellas Jnteira e uerdadejra confissão seião Recebjdos cõ mujta be 35 

                                                                               nignj  

                                                 
147

 „quinhẽ‟ por „quinhẽtos‟. 



[fol.76v] 

 
 Brazil.  

   

   

   

 nignidade e não se lhes de Pena corPoral nẽ Penjtencja Publica nẽ se lhes 05 

 Secrestem nẽ cõfisquẽ seus bẽns etz como mjlhor e mais largamẽte se cõ  

 tem e declara nos djctos edictos. e desPois delle Publiquej eu notarjo no mesmo  

 Pulpeto o motu Proprio do santo Padre Pio quinto de gloriossa memorja en fa  

 uor da santa Jnquisiçam contra os que offendem a seus menistros,   Aca  

 bado isto estando o senhor visitador aSentado em hũa cadejra na capella 10 

 Major tendo djante de si armado hum altar cõ hũa cruz aruorada  

 no meo e com dous liuros missaĩs abertos sobre cada hum dos quaes  

 estaua dejtada hũa cruz fizerão Perante elle os da Justiça e guouer  

 nança o Juramento da fee na forma do Regimento que eu notarjo lhes  

 lia, e elles deziam em Jntelligiuel uox Postos de Joelhos com as mãos sobre os 15 

 djttos liuros, e cruzes, scilicet Jorge camello Juiz mais uelho e pero mendez Juiz Seu  

 Parcejro, e Jorge gonçallvez vereador mais uelho, e goncalo gonçallvez, e bras correa dabreu  

 vereadores seus Parçejros, e pedro fernãdez do ualle scriuão da camara et  

 Marcos da rocha Procurador do conçelho, e francisco fernãdez e Mathias gonçallvez  al  

 Motaçeis, e Manoel doliuejra alcayde da ujlla e bras fernãdez merjnho do 20 

 campo. e despois de assim Jurarem os sobredjttos Jurarão tambem todas as mais  

 pessoas que estauão preSentes Postas de Joelhos cõ os olhos nas cruzes, e nos mjssa  

 is que estauão leuantados djzendo en Jntelligiuel uox todas as pallauras do  

 Juramento como eu Notarjo lhas lia e despois de ter lido a forma do Juramento lhes pergun  

 tej aJnda Se o Jurauão e prometião assim todos como eu tinha lido, et Respon 25 

 derão que Sim, E despois do djtto acto acabado forão fixados os djttos edictos  

 da fee e da graça, e o traslado Autentico do Aluara do Perdão das fazendas  

 Pello djtto Padre vigario nas portas Princjpais da dicta Jgreja da misericórdia, e assim  

 tambem oje neste mesmo domjngo geralmente por todas as mais fre  

 guesias desta Capitanja de Pernãobuco se publicaarão outros seme 30 

 lhantes Papeis do santo officjo por que na semana pasada mandou o senhor uisitador  

 dar por todas as djttas mais freguesias a todos os mais ujgarios das Jgrejas e  

 Capellais
148

 das capellas de toda esta Capitanja outros edjctos da djtta  

 forma e outros traslados autenticos do dicto Aluara do Perdão das fa-  

 zendas scilicet a cada hum delles hum edicto da fee e monjtorio geral e hum 35 

 edjcto da graça, e hum traslado autentico do Aluara que lhes forão dados  

 e entregues pera que oje neste mesmo domjngo os publicassem a estação  

                                                                    nas 38 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „i‟. 



[fol.77r] 

 
 Pernãbuco          Mendoça  77.  

   

   

   

 Nas dictas Jgrejas e Capellas (cada hum na sua) e publicados os fixassem nas 05 

 Portas Prjncjpais dellas As
149

 quaes freguesias Sam as seguintes  ¶ freguesia  

 de Sam lourenço cuja anexa he a caPella de santiago no engenho de Camaragibj  

 ¶  freguesia de Sancto AMaro cujas anexas são a capella de nossa senhora das  

 candeas na fazenda de fernão soarez e a capella de nossa senhora da guia no en  

 genho de Cosmo rodriguiz  ¶  freguesia de Sancto Antonio no cabo de sancto Agos  10 

 tinho cujas anexas são a caPella de são Joam no engenho de Esteuão  

 aluo e a capella de nossa senhora da Nuncjação no primeiro engenho de João  

 Paez  ¶  freguesia de Sam Miguel em pojuca alem do cabo cuja anexa  

 he a capella de santa lucja na fazenda de Pedro diaz da fonsequa, e Porquanto  

 esta djcta villa de ygarasu he hũa pouoação pequena Pello sertão dentro 15 

 e todas as djttas mais freguesias são de habitacõis espalhadas por  

 engenhos e fazendas Remotas y distantes en hũa das djttas par  

 tes he lugar acomodado nem seguro pera nelle Poder Ressedjr a mesa  

 do Sancto offjcjo Mandou o senhor visitador declarar nos djttos  

 edictos e assim se declarou nelles que todas as pessoas que tiuessem 20 

 que confessar de ssi, ou que denuncjar de outrem fosem a villa de Olinda  

 Perante elle senhor que nella Resside e pera ella se torna neste mes  

 mo dja fazer a tal confissão, ou denuncjação e desencarregar  

 Suas concjencjas na mesa da visitação do santo offjcjo dentro  

 nos djctos trinta djas conçedjdos de termo e graça,   Por isto 25 

 assim ser mais Convenjente e todos poderem hir facjlmente  

 a djcta ujlla de Olinda que he a cabeça desta Capitanja de  

 pernãobuco e eu Notarjo certefico e dou mjnha fee Passar todo  

 assim na uerdade como se neste auto contem  o qual Auto pera  

 Sempre disto constar fiz aquj per mandado do senhor visitador 30 

 e com elle ho asignej de meu signal raso e com os da Justiça  

 e guouernança desta ujlla de Jgarasu que fizerão o djtto Ju  

 ramento os quaes tambem asignarão como testemunhas da Pubrica  

 cão dos edictos e da mais so[.]lennjdade do djcto acto do santo officjo  

 que nesta djcta villa se fez e com o djtto Padre ujgario mjguel 35 

 alfar em que tambem asignarão Como testemunhas francisco de  

                                                        gouuea 37 

                                                 
149

 Há uma letra suprimida sob a letra „A‟. 



[fol.77v] 

 
 Brazil  

   

   

 gouuea merjnho do Sancto offjcjo, e guaspar de crasto  

 e Martim doliuejra Manoel francisco notarjo do Sancto offjcjo 05 

 nesta ujsitacão do brasil que o escreuj~ –  

    Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

                                   +                                       

 Diogo medez de figueiredo  ma[t]ias gonçalvez   francisco fernãdez   

        + 10 

     bras co[r]ea dabreu     o padre Miguel alfar  

      +  

 
[goncalo gonçallvez]         +         

 

         de marcos da Rocha
150  francisco de gouuea  

                [bras fernandez] 15 

                                                                         +     

 Jorge [gonçalvez]     Jorge Camello   

   

      20 

 gaspar de Crasto     Pero fernandez do ualle     Mart[im dolivejra]  

   

   

   

  25 

 SEGVEM SE OS TRINTA DIAS  

 concedidos á villa de Igarassu frege=  

 sia dos Santos Cosmo, e Damiam, e as mais fregesias de  

 Pernambuco Scilicet sam Lourenco, sãcto Amaro, sãcto Antonio, E  

 sam Migel,   aos noue de Janeiro de 1594. 30 

   

   

                                                                                                 Aos 33 
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 Junto à cruz feita provavelmente por Marcos da Rocha, encontra-se escrito por outra mão (talvez o notário), „de marcos da 

rocha‟. 



[fol.78r] 

 
 Pernãbuco       Mendoça     

                                                                                                  78  

   

   

  05 

   

           Testemunha 
[con]calo ferreira cristão uelho 

Aos treze djas do mes de Janeiro de mjll e qujnhẽtos e nouenta e quatro annos nesta  

villa de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da morada do senhor ujsi  

 tador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser  

 chamado, goncalo ferrejra e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo 10 

 recebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos Sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse Ser cristão uelho na  

 tural da fejra bispado do porto filho de pedro gonçallvez e de sua molher marja anes  

 lauradores defuntos, de ydade de quarẽta e hũ annos foj alfajate  

 e Ja não usa do officjo senão pera sua casa lavrador de mandjoca ca 15 

 sado com breatiz da costa que tem por cristãa velha morador Junto do engenho  

 de Juriçjçaca, no cabo freguesia de santo antonio.    E Denuncjando djxe  

[tem]po que auera quatro annos pouco mais ou menos, que na djtta fazenda de Jurjçjçaca  

 hũ dja não lhe lembra qual pareçelhe que a oras de Jantar chegando elle ay  

 achou a mateus franco olejro da djcta fazenda de Joam pais, e despois ou<ujo> 20 

[referência] djzer estar en casa de belchior garcja angolista, cõ thome coelho laurador  

 que foj pedrejro vezinho delle testemunha e cõ elles se pos elle testemunha em pratica e  

 vindo a fallar por djante em djuersas cousas djxe elle denuncjãte que deus  

 nosso senhor estaua no sanctissimo sacramẽto do altar assim e da manejra que  

[M]ateus frãco oleiro esta no çeo pessoalmẽte,   então o ditto Matheus franco lhes respondeo 25 

[cu]lpa as pallauras segujntes, não djgais isso, porque deus esta en toda a parte  

 e en todo lugar,   et elle denuncjãte o reprehendeo, et elle se callou, e Jndo  

 mais cõ a pratica por djante de djuersas cousas djxe elle denũcjãte  

 que cristo nosso senhor fora saçerdote e djxera mjssa, e o djtto Matheus franco lhe  

[c]ulpa respondeo, que cristo nosso senhor não fora saçerdote nẽ djxera mjssa e o tornou 30 

[re]ferências . o referido  
belchior de mori he morto.  

a reprehender et elle se callou tambem, e Junto delles andauão belchior de  

morim purgador da djtta fazenda,  e Açenço soejro laurador vezinho da  

[ilegível] referido Ascenso  
sueiro Jurou que não | [s]abe 
nẽ se lembra disto. E asinou.  
         [Aceso soero] 

djtta fazenda os quais lhe pareçe que tambem deujam de ouujr isto. e per  

guntado pello senhor visitador se estaua o djtto Matheus franco beba  

do ou cõ algũa outra perturbação do Juizo,  Respondo que estaua 35 

em seu siso.    Denuncjou mais que auera dez annos que no engenho de  

 santo amaro hum dja não lhe lembra qual nẽ a que ora estando elle denũ  

 cjãnte praticando com domjngos pirez que moraua en casa de hũ olejro  

 Njcolao Antonio no mesmo engenho mançebo que lhe comecaua Ja a barba  

 bajxo do corpo e refejto O qual despois auera ora tres annos ujo  40 

                                                     estar  



[fol.78v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 estar na barreta, e ora não Sabe onde esta nẽ sabe delle mais com 05 

 frontação. vierão a fallar no peccado da carne e o djtto domjgos  

Domingos pirez pirez djsse que dormjr carnalmẽte
151

 cõ hũa negra ou cõ molher sol  

culpa teira não era peccado e que somente era peccado dormjr cõ molher  

 casada, então elle denuncjãte o reprehendeo e djsse a hũ velho car  

 pinteiro do djtto engenho que Jũto delles estaua trabalhando que porque não 10 

 reprendja elle ao djtto domjngos pirez daquella heresia que falla=  

hu Velho carpĩteiro va e o djtto carpinteiro respondeo que não era peccado mortal ter co  

 pulla cõ negra nẽ cõ molher solteira Cõffirmando o mesmo dito de do  

 mjngos pirez et nelle se ficou do qual velho carpinteiro não sabe mais  

referências Cõfrontação que poderão Jnformar delle Simão lopez que nese tempo era 15 

 senhor do mesmo engenho e o vigario de santo amaro Antonio andre,  então  

 elle denuncjante leuou cõsigo ao djtto domjngos pirez a Olarja  

 ao djtto Nicolao antonio olejro e lhe contou o casso e o djtto olejro djxe  

 então ao djtto domjngos pirez que sim era peccado mortal dor  

 mjr cõ negra e cõ solteira então o djtto domjngos pirez se calou~ 20 

tempo Denuncjou mais que auera tres annos que na parayba hum dja não  

 lhe lembra qual a nojte estando Junto da Jgreja de Sam francisco agasa  

 lhados em togipares que São hũns toldos de panos e Ramos, ouujo  

 elle denuncjãte estarem fallando, belchior preto vaquejro de Joao  

 pais homẽ de grandes bigodes quasi de mea ydade e de mẽa es 25 

 tatura, e gaspar (segundo lhe parece) fernãdez que foj carrejro do djtto  

 Joam paĩs e foj a djtta parayba cõ domjngos saluado O qual  

 poucos dias ha ujo no aRecjfe e ora não sabe onde esta, ambos  

 em hum togipar Junto do de elle denuncjãte djzendo que Joam fernãdez  

 gurara boj nunca hia a vegia e que se estaua cõ a sua negra na 30 

 rede,  Então elle denuncjãte respondeo que ho capitão tinha  

gaspar fernãdez que foj carreiro  
de joao pais  | he Absete nã se 
sabe delle.   

Culpa não olhar que na guerra não estiuessem os soldados em  

peccado mortal então os djttos gaspar fernãdez, et belchior preto  

ambos cada hũ per si comffjrmando hum ao outro lhe respon  

Belchior preto Vaqueiro He Jdo  
| para o Reino diz a testemunha  
que elle | lhe dixe que Era 
casado na Lauã= | deira quatro 
legoas da cida | de do Porto. 
 

culpa152  

derão, que não era peccado mortal dormjr cõ negra nẽ cõ mo 35 

lher solteira et elle denũcjãte lho contradjxe e elles tornarão a cõ  

ffirmar seu djtto que não era peccado mortal o sobreditto e njso  

aprofiarão repetindoo per vezes e nisso ficarão sem se des  

djzerem, e alem delles que se não metia mais em meo que hũ reparti  

                                                                      mẽto 40 
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 Há um „l‟ suprimido sob a letra „r‟. 
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 A palavra „culpa‟ foi escrita na margem da linha 37. 



[fol.79r] 

 
 Pernambuco        Mendoça  79  

   

   

   

referências mẽto de Ramos estauão Joam pais o moço et domjngos Saluado, et pero 05 

 lopez todos ora moradores no cabo os quais lhe pareçe que podjam ouvir  

 aos sobredjttos porque fallauão alto.   Denuncjou mais que auera hum  

 anno que em sua casa delle denuncjãte hum dja não lhe lembra qual  

 antes de Jantar veo fallar ay cõ elle esteuão barbossa, trazendo ẽ Sua  

referência Companhia ao djtto matheus franco e vindo a fallar açerca dos homẽs 10 

 desta terra que São siossos das molheres djxe elle denuncjãte que bom era a  

[es]teuão Barbosa Já he 
defucto. 
 

[c]ulpa 

cautellarense os homẽns e guardarense dos azos por não virem a ma  

tar suas molheres, então o djtto esteuão barbosa respondeo que não  

era peccado mortal nẽ uenjal matar hum homẽ Sua molher por lhe fazer  

 adulterjo, et elle denuncjante lho contradjxe e o djtto esteuão barbossa 15 

 ficou en seu djtto sustentandoo, e allegando cõ a lej de Mojses e por não  

 djzer mais foj perguntado pello senhor ujsitador se nos djttos cassos  

 se acharão mais outras testemunhas das que tem nomeado, respondeo que  

 não, perguntado se os djttos denuncjados são Cristãos ve  

 lhos ou nouos, Respondeo que não sabe,   perguntado se estauão 20 

 os djttos denuncjados quando djxerão as djttas pallavras  

 bebados ou cõ algũa perturbação do Juizo, Respondeo que entendeo  

 delles que estauão em seu siso, perguntado pello costume djsse que  

 elle tem odjo e ma vomtade a esteuão barbossa e a Matheus franco  

 posto que onde se achão se fallão e saluão mas que tem djtto a uerdade 25 

 e do costume aos mais denuncjados djxe nada e fojlhe manda  

 do ter segredo e assim o prometeo ter pello Juramẽto que reçebeo e a  

 signou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 visitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  [goncalo ferreira] 30 

   

   

   

           Testemunha 
[Catari]na de Lémos cristã  
uelha 

Aos treze djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e noventa e quatro  

annos nesta villa de olinda Capitanja de pernãobuco nas ca 35 

sas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada caterjna  

 de lemos e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo re  

                                                                      cebeo 39 
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 cebeo Juramento dos santos euangelhos en
153

 que pos Sua mão derejta sob cargo do 05 

 qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser cristãa velha na  

 tural da ylha tercejra filha de manoel barradas dos nobres da djtta  

 ylha e de sua molher Cristina de braçellos defuntos de ydade  

 de trjnta annos casada com Manoel de andrade Cristão nouo  

 laurador morador no engenho de pero cardjgo freguesia de santo amaro 10 

tempo E Denuncjãdo djxe que auera doze annos que estando ella denũcjãte  

 na capitanja do spiritu santo costa deste brasil Jndo hum domjngo  

 a tarde não lhe lembra qual visitar Sua Comadre Jsabel de ljnha  

 res e estando cõ ella em pratica veo ay ter caterjna thome molher  

 de hum tornejro que não sabe se he cristãa noua se uelha moradora no mesmo 15 

 espiritu sancto vierão a fallar en caterrjna aluarez cristãa nova que  

 veo degradada pera este brasil cujo marjdo tambem se dezia ser  

 degradado no Rejno pera galles por serem culpados na morte  

 de hũa moca, e em çerçear moeda a qual Caterjna aluarez tem nes  

 ta Capitanja de pernãobuco hũa filha chamada marja al 20 

 uarez casada cõ hũ boticajro e hũ filho mercador em lixboa chama  

 do Pallos rodriguiz e esteue degradada cõprindo o djtto degredo mujtos  

 annos na djtta Capitanja do spirjtu santo onde ora esta outra  

 sua filha mais velha chamada violante aluarez casada com  

 hum mercador, chamado dalcunha o mjrandjnha a qual ca 25 

 terjna alvarez Ja naquelle tempo era yda pera lixboa  

 onde ora esta e vindose assim a fallar nella en casa da  

referências djtta sua comadre molher de lazaro luis Carpinteiro djxe  

 a ditta Caterjna thome que pirjna esteuez negra brasilla que  

 ora he forra e casada cõ hum homẽ branco na mesma Ca 30 

 pitanja que foj escraua, ou Crjada de djogo rodriguiz devora dezia  

Caterina aluarez cristã nova  
moradora em Lixboa  

que vira a djtta Caterjna alvarez estar hũ dja dentro na sua ca  

mara acoutando cõ hũns cordeĩs a hum crucjffjxo e que isto  

 vira aprendendo ella a cozer e laurar en casa da djtta cate  

 rjna aluarez   Denuncjou mais que despois disto não lhe lem 35 

 bra tempo certo lhe djsse a djtta sua comadre Jsabel de linha  

referências res que andre Jorge mançebo solteiro que foj crjado de sol  

 dada de seu cunhado pero de andrade no mesmo spirj  

                           tu santo 39 
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 tu santo não sabe se cristão novo se velho djzia que a djtta Caterjna 05 

 [[Caterjna]] alvarez fallando cõ elle lhe djxera, guaj, guaj, filho  

 que Jnda o mexjas não he vindo e estamos esperando por elle  

 e como elle vier, estes canĩs destes Cristãos velhos hão de ser  

 nossos escrauos.~   Denuncjou mais que auera seis meses que  

 estando ella denuncjãte en sua casa foj ay ter hum dja não 10 

 lhe lembra qual Caterjna da costa molher de francisco fernãdez mestre de  

[re]ferência     Esta moca  
mamaluca | chamase 
catarina vaj seu | testemunho 
adiãte folha i39 – 

acuquere do mesmo engenho de pero cardigo, e lhe djxe que tinha  

en casa hũa moça mamaluca de porto seguro a qual lhe djxera  

que vira estar açoutando hum Crucjfixo em hũa certa casa  

 não lhe nomeou qual.   Denuncjou mais que auera dez annos que 15 

 vindo ella do espirjtu sancto pera este pernãobuco aRibou a lix  

 boa de lixboa tornando logo pera este pernãobuco e tom[..]<ou>  

 o cabo uerde onde esteue algũns qujnze djas en casa de seu t[jo]  

Barbosa Luis. Matheus marcjel fisico casado cõ barbora luis mulata natural da  

 ylha do fogo a qual contou a ella denuncjãte que ella estiuera casada 20 

 na djtta ylha do fogo algũns ojto meses cõ hum mançebo chamado  

 foam cabrejra o nome da pia lhe não lembra barbejro bajxo  

 do corpo, cõ as macãs do rosto altas e que estando assim casada  

 com elle lhe trouxera hum dja hum moco hũa carta a elle a qual  

 elle leo, e logo no dja segujnte se embarcara e se fora não sa 25 

 bia pera onde e a dejxara e nunca mais o ujra nẽ teue reca  

 do delle, e que de ay a cjnquo annos tendosse ella ou nomeandosse  

 por veuua se cassara cõ ho djtto matheus marcjel, e que despois de  

[ca]breira estar casada cõ elle ouvira dizer que o djtto seu marjdo prjmeiro  

 chamado cabrejra estaua neste brasil, et Joana da costa cu 30 

referência nhada do djtto seu tio Jrmãa da sua prjmeira molher natural da  

 Jlha da palma respondeo então que por aquelles sinaĩs  

 ella conhecja ao djtto barbejro cabrejra que era casado na  

 djtta Jlha da palma
154

 e sua molher era vezinha e amjga e que sẽ  

 do ella viua se fora a elle a djtta ylha do fogo casar segũda  35 

                             vez  
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 vez cõ ella djtta barbora luis e que por isso elle se ausentou e  

 despois djsto estando ella denuncjãte Ja nesta Ca 05 

 pitanja avera sete annos mandou o dito seu tjo hũa carta   

 a seu marjdo en que lhe pedia soubesse se estaua nesta  

 terra hũ barbejro que quase fizera çolorgiam e que tambem  

 mudara o nome, o qual tinha hum signal de cotillada  

 em hũa mão debajxo de ssua
155

 nos do punhete da camjsa 10 

 e que lhe djxesse que se ausentasse pera outra parte porque vinhão  

 papeis de sancta Jnquisição cõtra elle porque era casado na  

 palma a qual carta ja he perdjda e Rota, e despois de isto se  

Couas. saber nesta terra foj ter cõ ho djtto seu marjdo hũ çolorgiã  

 que nesta villa esta que tem por sobrenome couas e lhe pergun 15 

 tou pella ditta carta dizendolhe que elle tinha os signais  

 della de ter a djtta ferjda na mão mas que elle nunca  

 casara na palma nẽ se temja de nada e por não dj  

 zer mais foj perguntada pello costume e djsse nada  

 e foj lhe mandado ter segredo e assim o prometeo pe 20 

 lo Juramento que recebeo, e perguntada en que cõta tem as  

 djttas molheres que lhe cõtarão as djttas cousas, Respon  

 deo que caterjna thome he molher de Roim lingoa e que Jsa  

 bel de ljnhares, e Joana da costa, e barbora luis  

 lhe parecjão molheres de bem e de verdade e por 25 

 não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej por  

 ella aquj cõ o senhor visitador Manoel francisco notarjo do  

 santo officjo nesta visitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco  

                                                                                                              + 30 

   

   

          Testemunha Aos treze dias do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e quatro  

Antonio da Cõcepção, Escrauo. annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco nas  

 casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mẽ 35 

                                                                                     doca  
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 doca perante elle pareçeo sen ser chamado Antonio da concepção homẽ 05 

 preto, o qual reçebeo Juramẽto dos santos euangelhos en que pos Sua mão  

 derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e disse ser criolo,  

 nascjdo na cjdade do porto, filho de Jndjo e de negra de gujne escrauo  

 dos herdejros de bento diaz santiago cõ os quais tem Ja cõtratado que  

 dando elle nouenta mil rẽs por si fique forro e liure e ora anda 10 

 aJuntando o djtto djnheiro pera se forrar de ydade de quarẽta  

 e cjnquo annos residente no engenho da morjbara dos djttos her  

 dejros de bento djaz na freguesia de sam lourenco,.   E Denuncjando  

[t]empo djxe que auera tres annos que hum dja a tarde não lhe lembra qual  

 estando na casa das caldejras do djtto engenho elle, e simão fra- 15 

[r]eferências- 
[o] referido simão fernãdez 
testemu | nhou folha 87 – 

nco cristão nouo fejtor do mesmo engenho que Jnda ora nelle esta  

e Simão fernãdez laurador que djzem ser meo cristão nouo vezinho do  

[o] referido joao rodriguiz 
escreueose seu | dito folha 253 –. 

djtto engenho, e Joam rodriguiz mestre de açuquere que ora he no engenho  

de Ana de olanda, e Manoel nunez sobrjnho do djtto mestre de açuque  

 res, chegou hum recado que trouxe o djtto simão fernãdez dos padres da compa 20 

 nhia, que hiam ao djtto engenho pera cõfessar e baptizar, e casar, os  

      escrauos, e dando o djtto simão fernãdez este recado em presença dos  

 djttos nomeados djxe elle denuncjãte pera o djtto fejtor simão  

 franco que agasalhase os djttos padres que ujnhão cõfessar, e baptizar  

 e casar, os escrauos da djtta fazemda e engenho, então o djtto 25 

[S]imão Frãco cristão novo simão franco respondeo, que não queria cõfissois, nẽ baptismos  

[c]ulpa nẽ casamentos em sua casa e porque elle denuncjãte lhe djsse que  

 aquellas pallauras erão luteranas, o mão<dou> meter no tronco ate  

 a menhãa segujnte e lhe deu mujtas bofetadas e por não djzer  

 mais senão que se escandelizou elle, e os mais cjrcunstãtes 30 

 de lhe ouujr as djttas pallauras e perguntado pello costume  

 djxe nada mais e fojlhe mandado ter segredo, e assim o pro  

 meteo pello Juramento que recebeo e asignou aquj cõ o senhor visitador  

 e por elle ser homẽ mujto ladino e de bom entendjmento e rezão lhe  

 mandou tomar aquj esta denuncjação Manoel francisco notarjo do 35 

 santo officjo nesta ujsitacão o escreuj cõ a entrelinha que diz dou~  

   Heitor furtado de mendoça  

 
       + 38 

   

   

   

   

   

   



[fol.81v] 

 
 Brazil  

   

   

   

            Testemunha 
Maria Antunes – mea cristã  
nova  

Aos quatorze djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e qua 05 

tro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoca perante elle pareçeo Sen ser chamada Marja antunez  

 e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos  

 evangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo 10 

 djzer ẽ tudo uerdade e djsse ser segundo tem ouujdo mea Cristãa noua  

 natural desta Capitanja da villa de Jgarasu, filha de Manoel fernãdez  

 que djzem ser cristão nouo que ora esta cego na mesma villa e de sua mo  

 lher Joana antunez tida por cristãa velha defunta, de ydade de vinte  

 e seis annos casada cõ adam rodriguiz cristão velho lavrador morador em 15 

 camaragibi freguesia de sam lourẽço, e denuncjãdo djxe que auera  

 dous annos que en sua casa estando fallando cõ Jnes rodriguiz a qual não  

 sabe Se he cristãa velha se noua, molher de gaspar fernãdez ferrejro morador na  

 mesma freguesia, estando ambas soos e vindo a fallar na festa  

 do natal que então vinha perto que não tinhão que cõsuar então, lhe res 20 

Jnes rodriguiz pondeo a djtta Jnes rodriguiz que, Ja lhe a ella aconteçera estar toda hũa  

 Nojte do Natal a consuar, e acabado isso se fora a Jgreja, e sse cõfessara  

 et cõmungara, e por não djzer mais foj perguntada pello senhor  

 visitador se lhe declarou que comera despois da mea nojte, respon  

 deo, que não lhe declarou mais, senão que consoara toda a nojte 25 

 e do costume djxe que São comadres, et amjgas e prometeo segredo  

 pello Juramẽto que reçebeo e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo  

 asignej cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 visitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça    Manoel francisco 30 

 
                                                                                                    

 

   

   

         Testemunha 
gaspar do Casal o moço 
e156 parte cristão novo –  

Aos dezasete djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta et  

quatro annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco 35 

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furta  

 do de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado gaspar  

 do casal o moço e por querer denuncjar cousas tocantes ao  

                                                 santo officjo 39 
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 Pernãbuco     Mendoça  82  

   

   

   

 ao santo officjo recebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos Sua mão derejta sob 05 

 cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser em parte cristão  

 nouo, natural desta villa, filho de gaspar do casal cristão uelho laura  

 dor, e de Sua molher gracja fernãdez cristãa noua não sabe se toda se em par  

 te morador en casa do djtto seu paj e maj em Jaboatam na freguesia de santo ama  

 ro, solteiro de ydade de ujnte annos.   E Denuncjãdo djsse que uaj ẽ tres an 10 

[gra]cia fernãdez cristã nova nos, que a djtta sua maj he fallecjda e que antes de falleçer vio elle denuncjã  

 te que auendo en casa algũas uezes, coelho, e enguja pera comer e comẽdoo  

 os de casa nunca a djtta sua maj o comeo djzendo que coelho e enguja não  

 comja ella não lhe lembra que rezão daua pera isso,   e que outrossi en  

 vida da djtta sua maj sua Jrmãa delle denuncjãte sendo solteira et es 15 

 tando en casa tambem elle ujo que nunca comja coelho nẽ enguja quã  

 do ho auja en casa não lhe lembra tambem que rezão daua pera isso a  

[Is]abel do casal sua filha qual Jsabel do casal esta ora casada cõ ignacjo do rego laurador na  

 freguesia da uarzea de capibarjbj e que a djtta sua maj et Jrmãa tem  

 por boas cristãas e dellas não sabe nada que mal lhe pareça mas que por quã 20 

 to no edjtto da fee que ouujo publicar se trata desta materja vẽ fazer  

 esta denuncjação por descargo de sua cõcjencja, e perguntado  

 pello senhor visitador se comj a ella o mais pejxe sem escama, Rojo, casão,  

 lamprea, Respondeo que djso se não lembra nẽ certiffica de ssi, nẽ de não  

 que soo se affirma de coelho et enguja, e do costume djsse nada maĩs. 25 

 que ser seu filho et Jrmão das denuncjadas, e fojlhe mandado ter segre  

 do e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vi  

 sitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça  

        gaspar do Casal 30 

   

   

   

     Testemunha 
[I]ria Aluarez brazilla. 

Aos dezojto djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernão 35 

 buco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada  

 Jria aluarez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo  

                                             officjo 39 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.82v] 

 
 Brazil  

   

   

 officjo recebeo Juramento dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser Jndja 05 

 brasilla natural do sertão da Capitanja da bahia filha de gentio  

 e de maj gentia que despois foj cristãa do qual sertão foj trazida  

 pera a djtta bahia sendo moca pequena e na bahia foj baptizada e fejta  

 cristãa e ora he de ydade não sabe declarar quanta mais que quãdo  

 veo do Sertão pera a bahia sendo moca pequena era gouernador 10 

 dom duarte e Bispo dom pero fernãdez a que comerão os gentios  

 veuua molher que foj de pero djaz sarralhejro moradora en casa de martim  

 nunez na freguesia de Jguarasu forra que a forrou mujtos annos  

 ha bastiam aluarez paj de bastiam de farja na bahia~   E Denun  

 cjando djsse que sendo ella casada cõ o djtto seu marjdo elle se foj ao 15 

 sertão e despois de ser ydo algũns dous annos vierão nouas que  

 elle era laa morto pello que ella per ordẽ do djtto seu senhor pare  

 çendolhe ser veuua Se casou segunda uez cõ simão luis françes de  

 nação que não tem officjo morador na djtta Capitanja da bahia não  

 sabe lugar certo onde ora esteja com o qual esteue casada na djtta 20 

 bahia anno e meo ate que ujerão outras nouas certas de como o djtto  

 seu marjdo fora ter a lixboa, e laa ficaua doente no espirjtal  

 pello que per mãodado do Bispo deste brasil dom Antonio barrejros  

 se apartou ella do djtto simão luis e ella se ueo pera esta ca  

 pitanja e elle ficou na djtta bahia e auera ora onze annos que 25 

 se fez o djtto apartamẽto et diuorcjo entre elles na djtta bahia e  

 no djtto tempo que estiuerão casados em peroabsu en sua casa estãodo  

Simão Luis frãces na baja. hum dja a tarde não lhe lembra qual o djtto simão luis pase  

 ando, djsse elle djtto simão luis que não sabja pera que a gente fa  

 zia mesura a cruz pois nella morreo nosso senhor então ella 30 

 denuncjãte, que somente presente estaua, lhe respondeo que por  

 isso se fazia mesura a cruz porque nella morreo nosso senhor e o djtto  

 simão luis, Respondeo então que antes elle farja mesura a  

 hũ çepo que a cruz, então ella denuncjãte o reprehendeo, que olha  

 se o que fallaua, et elle se Calou, e por não djzer mais foj 35 

 perguntada se estaua elle bebado ou fora de seu Juizo –   

 Respondeo que elle estaua em seu siso sem nenhũ agastamento  

                                                     e per 38 

   

   

   

   

   



[fol.83r] 

 
 Pernãbuco         Mendoça    83  

   

   

   

 e perguntada mais djxe que não lhe lembra a que prepossito elle djsse as 05 

 djttas pallauras e que ella - se escandalizou dellas, e que nunca lhe ouujo  

 djzer, nẽ ujo fazer outra cousa algũa que mal lhe pareçesse, e do costume  

 djsse nada maĩs senão que esteue casada com elle o djtto anno e meo  

 pello modo sobredjtto e que faz esta denuncjação na verdade e foj lhe mão  

 dado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e por não 10 

 saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej cõ o senhor visitador aquj Mano  

 el francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

          Heitor furtado de mendoça     Manoel francisco   

 
                                                                                                                  

 

  15 

   

      Testemunha 
Maria Lopez cristã uelha- 

Aos dezojto djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e  

quatro annos nesta villa de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

 casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de men  

 doça perante elle pareçeo sen ser chamada Marja lopez e por 20 

 querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento  

 dos santos euangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer uerdade e djsse ser cristãa velha natural desta  

 villa filha de domjngos lopes dos da gouernanca desta terra  

 e de sua molher breatiz lopez defuntos de ydade de quarenta 25 

 e tres annos pouco mais, ou menos, veuua molher que foj de francisco  

 do amaral dos da gouernança desta terra moradora no seu engenho da  

 Jnuocação de Sam bartholomeu em Jaboatão freguesia de santho a  

 maro.   E Denuncjando djsse que auera trjnta e cjnquo annos  

 sendo ella moca de ojto annos pouco mais, ou menos estan 30 

 do en casa de seu paj e maj nesta ujlla hia aprender a coser  

 e lauar, a casa de djogo fernãdez, e de sua molher branca djaz cristãos  

 nouos com hũa sua filha chamada Jnes fernãdez que então era solteira  

 e molher Ja de algũns trjnta annos a qual era mestra de Jn  

 sinar mocas de lavrar e coser,   e na djtta Casa que era na 35 

 Rua de palhais que uaj da matrjz pera Jesus, andou ella de  

 nuncjante aprendendo por tempo de hum anno com a  

                            djtta 38 
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 a djtta mestra que despois disto foj casada cõ balthesar lejtão et 05 

 Ja he defunta, e no djtto espaço de tempo ujo ella denuncjãte  

 ser costume ordjnarjo na djtta casa da djtta mestra e seu paj e  

culpas judaicas maj cristãos nouos defuntos que sempre todas as sestas fejras  

 a tarde despois da uespera espanauão, as paredes, e aljm
157  

 pauão a casa e a louca e sempre nos sabbados todos sendo 10 

 djas de trabalho guardauão e não trabalhauão nada e nos  

 djttos sabbados uestião camjssas lauadas, e se toucauão cõ  

                                        x toalhas e toucados lauados e se afejtauão e vestião dos mj  

 lhores uestidos, assim como os cristãos velhos costumauão fa  

 zer ao domjngo, e estas cousas de guardar todos os sabbados 15 

 sendo djas de trabalho e nelles se uestirem de camjssas e touca  

 dos lauados e mjlhores vestidos de festa comecando tãobẽ  

 a guardar das sestas fejras a tarde não trabalhando nada  

 nas tardes das sestas fejras e fazendo alimpar nellas  

 a casa costumauão fazer as pessoas segujntes scilicet o djtto djogo 20 

diogo fernãdez cristão novo  
defucto 

fernãdez o qual pellos mais djas da semana andaua nas marjnhas  

e vinhas e pera casa a sesta fejra e tornauase pera ellas a se  

 gunda fejra e estaua nesta ujlla nos sabbados uestin  

b[r]anca dias cristã nova 
defucta. 

dosse de festa como djtto tem folgando, e sua molher branca  

djaz que nos mais djas de semana costumaua fiar, dobar, e sa 25 

 rjlhar, e nas tardes das sestas fejras, e nos sabbados Jntejros  

Jnes fernãdez cristã nova  
defucta  
britis fernãdez alcorcouada 

folgaua sen fazer nada de trabalho, e a djtta sua mestra, Jnes  

fernãdez e outra sua
158

 Jrmãa breatiz fernãdez alcorcobada dalcunha a ve  

lhinha que nunca casou e ora se aga<sa>lha nesta ujlla en casa de  

 seu cunhado fernão de sousa, ora em capibarjbi en casa de 30 

 outro seu cunhado chamado
159

 pero da costa, a qual Ja então  

 era molher fejta as quais tambem faziam o mesmo, guar  

 dando os djtos djas e enfejtandosse como djtto tem e no djtto  

 tempo auja tambem en casa outras mocas pequenas, Jrmãas  

 da djtta sua mestra as quais tãobem nas djttas tardes das 35 

 djttas sestas fejras e sabbados Jnteiros, não trabalhauão nem  

 laurauão nẽ cosiam nẽ abrjam algodão nẽ faziam outro  

 serujço que costumauão fazer pellos mais djas da semana  

                                    e fol 39 
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 e folgauão e andauão afejtadas cõ camjssas e toucados lauados  

 e cõ outros uestidos de festa mais limpos que tinhão, as quais erão scilicet 05 

felipa de paz cristã nova scilicet felipa de paz que então serja de ydade de ojto annos, e ora esta casada  

 com pero da costa cristão velho na freguesia da uarzea, et Jsa  

[I]sabel fernãdez cristã nova  
defucta  

   
Andresa jorje cristã nova 

bel fernãdez que então serja de ydade de seis annos, e despoĩs casou cõ bas  

tião coelho dalcunha boas nojtes cristão uelho Ja defucta, e Andres  

sa Jorge que então serja de ydade de sete anos, porque a djtta branca djaz 10 

deziam que parja cada anno e algũas uezes dous de hum parto, a qual  

 esta ora casada nesta ujlla cõ fernão de sousa cristão nouo,  

 e outrosi auja na djtta casa hum Jrmão da djtta sua mestra chama  

Jorje dias de paz cristão novo do Jorge djaz de paz que Então
160

 serja de ydade de dez annos e ora esta  

 casado com marja de gois Cristãa velha na parayba o qual tãobẽ 15 

 nas sestas fejras
161

 a tarde e nos sabbados sendo djas de escolla de  

 leer e escreuer não hia a escolla e folgaua e nos djttos sabbados  

 vestia camjssa lauada e vestido de festa mais limpo que tinha, e de  

 clarou que ho trabalho e serujco que a djtta sua mestra e a djtta alcorcobada  

 costumauão fazer pellos mais djas de semana era laurar e coser 20 

 e fazer trancjnhas, e bjcos, e outras cousas dalmofada e nada disto  

 nẽ de outro algum serujco faziã, nas tardes das sestas fejras nẽ  

 Nos
162

 sabbados sendo de trabalho como djtto tem e que isto ujo ella  

 denuncjante fazer as djttas pessoas todos os djttos djas de sab  

[te]mpo bados, e sestas fejras a tarde por todo o djtto espaco de tempo que  25 

 na djtta casa aprendeo que serja hum anno e por não djzer  

 mais foj perguntada pello senhor ujsitador que he ho que ella denun  

 cjante fazia, e as mais moças de fora que aprendjam na djtta  

 casa nos djttos djas que as sobredjttas guardauão, Respondeo  

 que nos djttos sabbados, e nas djttas tardes de sestas fejras a djtta 30 

 sua mestra não mãodaua dar as almofadas da costura e lauar  

 as discjpulas, e somente as ocupaua en lhes mãodar abrjr et [a]  

 rejar algodam que a djtta branca djaz fiaua pellos mais djas da  

 semana, e perguntada se lhes ujo fazer mais algũa ceremo  

 nja outra Judajca, declarandolhe o senhor ujsitador algũas das 35 

 djttas Ceremonjas, Respondeo que nas djttas sestas fejras a tarde  

 mãodaua a djtta branca djaz sempre a limpar, os candjejros  

                                           e por lhes 38 
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 e porlhes torcjdas nouas e lancarlhes azejte limpo e que nada mais 05 

 lhe lembra que ho que djtto tem e que no que djtto tem atentou, e que ella cõ as  

 mais djscjpullas traziam em pratica que a djtta gente era Judja que  

 guardauão os sabbados, e hũa uez perguntou ella denuncjante  

 a djtta breatiz fernãdez alcorcobada porque rezão naquella casa de sua  

 maj branca djaz todos guardauão os sabbados ella lhe respon 10 

 deo que a djtta sua maj era deuota de nossa senhora  por essa rezão  

 guardauão todos os sabbados,    E perguntada mais que molhe  

 res são ora ujuas que forão suas cõdjscjpolas naquelle tempo, ou  

referências que possam Jnformar mais djsto, Respondeo que Joana fernãdez molher  

        joana fernãdez denucio 
        a folha 17. verso 

de Aluaro gonçalluez dalcunha velludo morador na morjbeca
163

 na fazenda de fer 15 

não soarez, freguesia mesmo de santo amaro foj sua cõdiscupolla
164  

      brioláya fernãdez foi per 
      gutada folha 26. 

e sabe tambem djsto, e que briolanja fernãdez veuua molher que foj de  

Andre gonçalluez pinto sogra de Joam dalpoem moradora na mesma freguesia  

 de santo amaro era enteada da djtta branca djaz filha bastarda  

 do djtto djogo fernãdez e era crjada
165

 que seruja en casa Ja molher fejta 20 

 e deue saber mujto desta gente e que ao presente lhe não lembra maĩs  

 e que no que djtto tem se affirma bem, e do costume djxe nada e fojlhe  

 mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramẽto que  

 recebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj por saber asignar  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 25 

   Heitor furtado de mendoça  marja lop[ez]  

   

   

   

  30 

            Testemunha 
Antonio Leitão em parte  
cristão nouo  

Aos dezojto djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro  

annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoca perante elle pareçeo sen ser
166

 chamado Antonio  

 lejtão e por querer denũcjar
167

 cousas tocantes ao santo officjo 35 

 recebeo Juramento dos santos euangelhos em que pos Sua mão de  

 rejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse  

 ser em parte cristão nouo y
168

 natural desta ujlla filho de  

                                    gaspar 39 
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  05 

 gaspar do casal tido por cristão uelho laurador, e de sua molher  

 gracja fernãdez mea Cristãa noua segundo ouujo ao djtto seu paj filha  

 de paj cristão uelho djgo cristão nouo  e de maj cristãa uelha segun  

 do lhe pareçe e ouujo Ja defunta solteiro de ydade de ujnte e cjnquo  

 annos pouco mais ou menos, morador en casa do djtto seu paj em Jaboatão 10 

 no engenho de domjngos de crasto na freguesia de santo Amaro~  

 E Denuncjando djsse que auera tres, ou quatro annos que a djtta sua  

 maj he defuncta e que sempre elle denuncjante morou en casa  

 della e do djtto seu paj debajxo de sua obedjencja, e que vio algũas  

 vezes não lhe lembra quãtas nẽ en que djas auer en casa. coelho et en 15 

[g]racia fernãdez sua mãy  
mea cristã noua  

guja, pera comerem, e comendosse en casa a djtta sua maj nun  

ca o quis comer nẽ comeo, djzendo que não comja coelho nẽ enguja  

 porque lhe tinha nojo,   E outrosi ujo que sua Jrmãa Isabel do casal que  

[I]sabel do casal sua jrmã ora esta casada com ignatio do rego fregues da uarzea sendo  

 solteira en casa tambem não comja enguja avendoa pera se comer 20 

 en casa mas não se affirma nẽ lhe lembra se comja ella coelho ou não  

maria     suas 
[lu]zia    Jrmãs 

e outrossi ujo que Suas Jrmãas majores de doze annos, marja, e luzia sol-  

tejras que estão en casa do djtto seu paj tãobẽ auendo em casa  

 enguja pera comer a não comjam, djzendo todas que não comjam  

 enguja porque era pejxe feo e nojento, e por não djzer mais sendo 25 

 perguntado djsse que elle tem a djtta sua maj et Jrmãas por boas cris  

 tãas, et lhe pareçe não fazerem o sobredjtto por ceremonja Judajca  

 senão somente por nojo como ellas djzem e do costume o que djtto  

 tem e fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento  

 que recebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo 30 

 do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~    

   Heitor furtado de mendoça    Antonjo Lejtão  

   

                                                                              [carimbo]  

     Testemunha Aos dezojto djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e qua 35 

[gaspa]r duarte cristão nouo tro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

 nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furta  

 do de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado gaspar  

 duarte e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo  

                                                   recebe 40 
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 reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cristão 05 

 nouo Jnteiro natural de lixboa filho do doutor duarte lopez fisi  

 co
169

 defunto e de sua molher breatiz lopez veuua ora moradora en torres  

 nouas de ydade de trjnta e sete annos que ate gora foj fejtor  

 no engenho de sam lourenço e ora reside como lavrador na  

 mesma freguesia solteiro.   E Denuncjando djsse que a 10 

 vera ujnte djas pouco mais, ou menos que em sua casa hum  

 dja não se affirma de certo qual nẽ a que ora e lembralhe
170  

 que foj hum, ou dous djas antes de dja de Rejs estando ay  

 fallando com elle amador gonçallvez carpinteiro homẽ que não sabe  

 leer nẽ escreuer seu vezinho fregues da mesma freguesia não 15 

Amador gonçaluez carpinteiro se lembra sobre que preposito djsse o djtto aMador gonçallvez que es  

 tes gentios deste brasil sendo gentios não hiam ao Jnferno  

 porque erão pagãos, e que os pagãos não hiam senão ao limbo  

 e elle denuncjãte o Reprehendeo et lhe declarou a uerda  

 de de como morrendo os gentios hiam ao Jnferno e que os pa 20 

 gãos que hiam ao limbo erão os menjnos filhos de cristãos  

 que morrjão antes de baptismo, E o djtto AMador gonçallvez se  

referência   Perguntado o 
referido Diogo rodriguiz Jurou | 
que não se Lembra disto nem | 
lhe lembra que perãte elle se  
fallasse | nũqua nesta materia  
dos gentios | serẽ pagãos e jrẽ ao 
limbo.    E | do Costume nada. 
prometeu segredo. | E assinou.   
                       +                        X 
             diogo rodriguiz        

callou como que ficaua satisfejto, e estaua presente que  

tambem lhe parece que isto ouujo djogo rodriguiz tambem car  

pinteiro morador em macjape da mesma freguesia de sam 25 

lourenco,   Denuncjou mais que no anno passado hum  

domjngo a boca da nojte não lhe lembra qual estando  

em sua casa frej Joam de sejxas da ordem do carmo  

que no djtto domjngo tinha pregado na djtta Jgreja  

e francisco pinto
171

 doutel vigario della, o djtto vigario tomando mo 30 

referência172  tiuo de ho djtto pregador ter tratado na pregacão sobre  

francisco pinto doitel Vigario  
de São Lourenco173 

a prædistinação lhe djsse que não darja credjtto nas  

cousas da prædistinação a nada do que os theologos  

               lhe djssessem, não estando mais presentes que elles  

              todos tres//   E que despois em outro dja não lhe lem 35 

                  bra  
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 bra qual nẽ a que ora tambem en sua casa praticando elle 05 

 Denuncjante cõ o djtto vigario francisco pinto ambos soos vindo a fallar  

 acerca da misericórdia de deos nosso senhor o djtto vigario djsse que não se pre  

 soadja, ou que não lhe parecja que nosso senhor Jesu cristo se possera na cruz  

 pera nenhũ cristão se perder//  E que este dja de Reĩs da  

 festa proxjma passada o djtto vigario na estação djsse que 10 

 os Reĩs apresentarão a cristo ouro como Rey vniuersal da  

 terra, e ensenso, como deus, e mjrra en signal que se auja de  

 mjrrar na sepultura a qual pallaura mujtas pessoas ta  

 charão et elle denuncjante djsse ao djtto vigario que não djsser[.]a  

 bem nella porque cristo não se mjrrara na sepultura mas lhe fora 15 

 offerecjda
174

 a mjrra en confissão de ser uerdadejro homẽ e  

 por não djzer mais foj perguntado pello senhor visitador se  

 quãdo o djtto vigario e carpinteiro djsserão as djttas Cousas es  

 tauão en seu siso respondeo que sim esteuão,   pergunta  

 do se se escandalizou de lhe ouujr as djttas pallavras 20 

 Respondeo que do carpinteiro se não escandalizou por lhe  

 pareçer que como simplex as dezia,   e que do ujgario se escanda  

 lizou quãdo fallou na predjstinacão porque se agastou  

 cõtra elle sobre isso o djtto pregador,   perguntado en que  

 cõta os tem,   Respondeo que tem ao carpinteiro por simplex e bõ 25 

 cristão, E que tem ao djtto vigario por homẽ que não pessa suas palla  

 vras//   E Denuncjou mais que auera sete annos que Jorge  

 rodriguiz clerjgo de mjssa hospede
175

 que então era do djtto vigario francisco  

 pinto e ora djzem estar nas Capitanjas de bajxo  

 lhe contou que ho djtto francisco pinto hum dja tendo bebjdo 30 

 hum copo de ujnho djssera mjssa,   e que este casso acõteçera  

 ao djtto francisco pinto naquella mesma conJunção de tempo  

 poucos djas antes que lhe isto contou, e que fora no dia en que  

 o ujgario geral djogo do couto fora visitar a djtta Jgreja, E es  

                                                tranhãdo 35 
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 tranhãodo elle Denuncjãte isto ao djtto francisco pinto como seu 05 

 amjgo o djtto francisco pinto lhe respondeo que era uerdade que no  

 dja que elle tomou posse na djtta sua Jgreja Jndo ujsitalla  

 o djtto vigario geral djogo do couto lhe mãodara que djssesse mjssa  

 e que elle tendo bebjdo na mesma menhãa hum copo de vjnh[o]  

 fora djzer mjssa e que cõ a pressa do visitador djogo do couto 10 

 e mais offjcjaĩs lhe esqueçera que tinha bebjdo, e que outrossi  

 na prjmeira ojtaua da pascoa proxjma passada pella  

 menhãa estando djzendo mjssa no altar mor da djtta  

 Jgreja o djtto frej Joam,   o djtto vigario francisco pinto estaua a  

 sentado na djtta Capella mor da banda do euangelho 15 

 e elle denuncjãte vio, a hum seu moço que Ja não tem, e não  

 sabe ora onde esta nẽ cõfrõtação delle leuarlhe hum puca  

 ro de agoa
176

 cheo de djgo hum pucaro de barro cheo
177

 de  

 agoa em hũa procellana ao djtto vigario e tornar o moço  

 com o pucaro vazio emborcado e porquanto elle denun 20 

 cjante estaua asentado em hũa mesa da confrarja do  

 sanctissimo sacramento no corpo da Jgreja da mesma  

 banda não o ujo beber e soo ujo ho que djtto tem e despois  

 disto logo despois do djtto frej Joam sair do altar foj o djtto  

 vigario reuestirsse e djsse mjssa, e logo algũas pessoas murmura 25 

 rão de elle djzer mjssa tendo bebjdo,   e do costume djsse  

 que he amjgo do djtto francisco pinto e como amjgos se tratão e que tem  

 djtto a uerdade e nada mais e prometeo segredo pello  

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 30 

   Heitor furtado de mendoça  gaspar duarte  

   

   

        Testemunha 
Simão fernãdez cristão nouo 

Aos dezanoue djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos  

e nouenta e quatro annos nesta ujlla de olinda Capi 35 

 tanja de pernãobuco nas casas da morada do senhor  

                visita 37 

   

   

   

   

   

                                                 
176

 Há uma letra suprimida sob o primeiro „a‟ de „agoa‟. 
177

 Há uma letra suprimida sob a letra „o‟. 



[fol.87r] 

 
 Pernambuco    Mendoça      

                                                                                     87 -  

   

 visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pa  

 reçeo sen ser chamado simão fernãdez e por querer denuncjar cou 05 

 sas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos euangelhos en que  

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo  

 verdade e djsse ser cristão nouo natural da cjdade do porto filho  

 de mjguel fernãdez mercador e rendeiro de rendas, e de sua molher feljpa  

 mendez cristãos nouos defuntos de ydade de quarenta annos 10 

 pouco mais ou menos laurador casado com Jsabel ferreira que tem ra-  

 ça de cristãa noua morador na morjbara freguesia de sam lourenço  

 E Denuncjando djsse que auera anno e meo ou dous annos pouco  

 mais ou menos hum dja não lhe lembra qual foj elle ao engenho  

 da morjbara e djsse a simão franco tambem cristão nouo 15 

 fejtor do mesmo engenho hum recado que pera elle lhe derão  

 hũns padres da cõpanhia scilicet o padre machado, e o padre velloso no enge  

 nho de sam bento que naquelle mesmo dja aujã de ir, ou no  

 dja segujnte aujão de ir ao djtto engenho da morjbara pera  

 baptizarem, e cõfessarem os negros do djtto engenho e ca 20 

 sarem algũns se estiuessem pera isso e que portanto estiuesẽ  

 Juntos os negros da djtta fazenda, e os mais das outras fa  

 zendas vezinhas de redor pera os cõfessarem, e baptizarem  

 os que estiuessem pera isso, e cassarem, então o djtto simão  

[S]imão Franco cristão nouo franco, lhe respondeo, que elle não querja cõfissõis, nẽ baptismos 25 

 nẽ casamentos en sua casa e que quẽ isso qujssesse tiuesse os pa  

 dres em sua casa, e então Antonio marjnhejro negro ladjno  

 do mesmo engenho estranhou as djttas pallauras ao djtto  

X simão franco pello que o djtto simão franco se agastou e ho  

 mãodou amarrar, e estaua mais presente que isto ujo 30 

[re]ferência   Escreueose o  
dito deste | Joã rodriguiz 
adiante | a folha 253 – 

e ouujo Joam rodriguiz mestre do mesmo engenho, que ora he ydo  

pera outra parte pareçelhe que pera o engenho da veuua filha  

de Joam gomez, e elle denuncjante se escandalizou de lhe ouujr  

 as djttas pallauras   Denuncjou mais que auera dous meses ou  

 não se affirma quanto hum dja santo ou domjngo não sabe 35 

 qual pella menhãa o padre francisco pinto doutel ujgario da djtta Jgre  

                                                                           ja 37 
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 ja de Sam lourenço djsse na djtta Jgreja que não auja de djzer mjssa 05 

 então frej Joam frade do carmo djsse a mjssa do dja aos fregue  

x ses, e estando elle aJnda no altar e estaua asentado o djtto ujgario  

 em hum banco na capella major da banda do euangelho et  

 elle denuncjãte ujo a hum moço do djtto ujgario que Ja não tem  

 nen sabe onde esta nẽ sua cõfrõtação leuar hum pucaro de 10 

 barro em hũa procellana cheo de agoa ao djtto ujgario et  

 vio despois isto tornar o moco o pucaro vazio mas elle não  

 vio se o djtto ujgario bebeo a agoa ou se enxagoou a boca et  

 despois disto despois de o djtto frej Joam acabar a mjssa se foj  

 o djtto ujgario reuestir e foj djzer mjssa no proprjo altar mor 15 

 e elle denuncjãte esteue a ella e logo se murmurou na Jgreja  

 que elle djzia mjssa tendo bebjdo,   e que outrossim dja de Reĩs  

francisco pinto doitel Vigario  
de Sao Lourenco  

da festa proxjma passada o djtto vigario djsse na estacão que  

os Reis do oriente apresentarão a cristo, ouro como não lhe lem  

 bra que, et ensenso, como deus, e mjrra como corpo que auja de 20 

 ser mjrrado na sepultura e llogo na Jgreja murmurarão  

 daquellas pallauras que não erão bem djttas e por não  

 djzer mais foj perguntado se quando o djtto simão frãco  

 djsse as djttas pallavras estaua en seu siso, Respondeo  

 que sim estaua, e perguntado mais djsse que vee ao djtto 25 

 simão franco fazer obras exterjores de bom cristão  

 e que Ja ujo ao djtto vigario tomado de ujnho algũas vezes  

 e he homẽ agastado, e Ja lhe ouujo djzer mujtas cousas  

 escandalosas na estação, e do costume disse que he a  

 mjgo do djcto ujgario,  e do djtto simão franco, e que tem djtto 30 

 a uerdade,  perguntado que cousas são as escandalosas que  

 o djtto ujgario djsse na estação djsse que hũa vez djsse quereis sa  

 ber que tal he esta uossa freguesja que ha nella dous rapazes  

 que Jnda não sabem atar bem as cerojlas, e Ja tem fejto  

 doze ou quatorze adulterjos,   e outra uez djsse uos outros 35 

 homẽns não quereis senão fazer adulterjos a uosas mo  

 lheres, pois desenganajuos que ellas na mesma moeda  

                                 uo [lo pagao] 38 
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  05 

 vo lo pagão, e outra uez djsse que ho homẽ que se auja de amançebar  

 antes cõ molher fermosa que cõ fea, e se auja de embebedar ãtes  

 cõ bõ ujnho que cõ ujnagre e outras mujtas cousas de mujto es  

 candallo todas nas estaçõis aos fregueses, et freguesas  

 e elle denuncjãte lhe ouujo djzer todas as sobredjttas 10 

 nos domjngos não lhe lembra quais nas estaçõis e foj  

 lhe mandado ter segredo e asim o prometeo pello Jura  

 mẽto que recebeo, e asignou aquj cõ o senhor visitador Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Sjmão fernandez 15 

   

   

   

   

      Testemunha 
Antonio Andre Vigairo 
[d]e - Sãcto Amaro. cristão 
uelho 

Aos ujnte e hum djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta 20 

e quatro annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mẽdoça  

 perante elle pareçeo sen ser chamado o Padre Antonio andre vigario da Jgreja  

 de santo amaro, e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo  

 recebeo Juramento dos euangelhos em que pos sua mão derejta sob 25 

 cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cristão uelho  

 natural da ujlla daueiro filho de Andre gonçallvez Mestre e pillloto das Suas  

 Naõs e de Sua molher breatiz eanes, defunctos, de ydade de cjn  

 quoenta annos pouco mais ou menos morador na djtta sua freguesia  

 E Denuncjando djxe que dja dos finados segundo dja do mes 30 

 de nouembro proximo passado en casa delle denuncjãte estãdo  

referências sobre mesa asentados Jnda acabado o Jantar elle denuncjãte  

 e gaspar soarez sacerdote Capellão do engenho de cosmo rodriguiz  

 e nelle morador, et Joam gonçallvez de campos tambem saçerdote  

 Capellão de simão falcão morador na mesma freguesia, e domjn 35 

 gos madejra sacerdote coadjutor delle denuncjãte na dj  

 tta sua Jgreja, estando assim todos se moueo entre elles  

[g]aspar soares clerigo pratica açerca de cristo nosso senhor, então o djtto gaspar soa  

                                            rez 39 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.88v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 rez djsse as pallauras segujntes, Judeu, cam, perro, arenegado, 05 

 pois quis nascer dos Judeũs as quais pallauras djsse cõtra cristo no  

 so senhor do qual se estaua fallando, et elle denuncjãte lhe foj logo  

 a mão, e cõ os mais circunstantes ficou espantado, e todos  

 os djttos circunstantes se escandalizarão mujto de lhas ou  

 vir, e o djtto denuncjado se não emmendou nẽ desdjsse dellas 10 

 e se ergueo e se foj pera sua casa que era dallj hũa mea legoa  

 e posto que estaua sobre mesa cõtudo estaua em seu siso, Denun  

 cjou mais que auera tres annos pouco mais ou menos que estãodo  

 elle praticando cõ simão falcão seu fregues, en casa delle na  

 sua varanda lhe djsse que diziã que elle que deuja algũns doze mjl 15 

 Cruzados e o djtto simão falcão mãodou trazer hũ papel do  

 scrjtorjo pello qual lhe leo as diujdas que elle deuja que poderjã  

 somar algũns seiscentos Cruzados djzendolhe que não deuja  

 mais que aqujllo, et djzẽdolhe elle denuncjãte que mais djziam  

 que elle deuja, Respondeo o djtto simão falcão, que elle fallaua 20 

Simão Falcão verdade e tanta uerdade como ho euangelho, et elle denuncj  

 ante se calllou e pareçelhe que estaua presente que tãobẽ isto de  

referência uja de ouujr seu filho do mesmo nome simão falcão e isto  

 aconteçeo pella menhãa antes de Jantar estando em seu  

 siso e sem agastamẽto e do costume djsse que he amjgo dos 25 

 denuncjados e que tem djto uerdade e fojlhe mandado  

 ter segredo e assjm o prometeo e asignou cõ o senhor ujsita  

 dor aquj  Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão  

 o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Antonio Andre 30 

   

   

   

       Testemunha 
Bento teixeira cristão nouo 

Aos ujnte e hum djas do mes de Janeiro de mil e qujnhentos e no  

venta e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja 35 

 de pernãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador  

 do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle parec[eo]  

 sen ser chamado bento tejxera e por querer denuncjar  

                     Cousas 39 
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 Cousas tocantes ao santo officjo Reçebeo Juramento dos santos euangelhos 05 

 en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade  

 e djsse ser cristão nouo natural da cjdade
178

 do porto filho de mano  

 el aluarez de barros, que não tinha mais officjo que tratante e de sua mo  

 lher lianor rodriguiz Cristãos nouos defuntos de ydade de trjnta  

 e tres annos casado cõ phelipa rapossa Crjstãa uelha morador 10 

 ora nas terras de Joam paiz na freguesia de santo Antonio no  

 cabo de santo agostinho mestre de Jnsinar mocos a latim e leer et  

 screuer e arismetica,   E Denuncjando djsse que auera dez  

 annos pouco mais, ou menos estando na Capitanja dos Jlheos  

Pedro anriquez cristão nouo- Na ujlla de Sam Jorge em sua casa hum dja não lhe lembra qual 15 

 a tarde entrou a praticar cõ elle Pero anrjquez fisico, e color  

 giam, que djz ser doutor pello conde pallatino Cristão nouo que ora  

 esta morador na Capitanja da bahia e ujndo de pratica ẽ  

 pratica lhe perguntou quaes erão os Judeus mais obstinados  

 contra nossa santa fee, et elle denuncjãte lhe respondeo que 20 

 os tal modistas, e Caballistas, e o djtto pero anrjquez lhe  

 perguntou então que opinjão tinhão de deus os tais Judeus, tal  

 modistas, et elle denuncjãte lhe respondeo que erão çegos e perti=  

 naçes e que leesse o simbollo, djgo que leesse o liuro do simbollo que  

 fez frej luis de granada e que nelle acharja cousas do seu 25 

 talmud que nẽ brutos podjam ter, lhe referjo aJnda algũas  

 cousas do mesmo liuro de frej luis, e lhe perguntou mais ho  

 djtto pero anrjquez, que openjam tinhão os Judeus cabalistas  

 e elle denuncjãte lhe respondeo que leesse o tractado que fez  

 o Bispo hieronjmo dosorjo cõtra os Judeus, e nelle acharja 30 

 os testemunhos falsos que elles aleuãotauão a cristo nosso Redemptor  

 e lhe referjo Jnda algũns e despois de elle denuncjãte lhe djzer  

 estas cousas elle se calou mas elle denuncjãte não entendeo  

 a tencão cõ que isto lhe perguntaua somente pressumjo que lhe fazia  

 as djttas perguntas pera alcancar se tinha elle denuncjãte 35 

 algũa erronja Judajca e que não lhe ujo fazer nẽ djzer cousa  

 outra de que sospejte ser elle mao Cristão nẽ ho tem por tal~  

 Denuncjou mais que auera doze ou treze annos sendo elle  

                                     Jnda 39 
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 Jnda solteiro estudante dartes na bahia estando elle en casa de Joam 05 

 vaz serrão çirorgiam casado com lianor da Rosa cristãos no  

 uos moradores na mesma bahia a qual lianor da rosa tinha  

 hũa sobrjnha filha de sua Jrmãa marja lopez da qual lhe não  

 lembra o nome que Ja então era laa na bahia casada cõ gaspar  

 dalmejda Crjstão uelho e ora esta moradora com elle na ylha de ta 10 

 maraca, e estando praticando assim com a djtta lianor  

 da rossa, e o djtto seu marjdo Joam uaz serrão, e seu genro goncalo  

 nunez casado cõ hũa sua filha a mais velha que tãobẽ presẽte  

 estaua todos sobremesa despois de terem acabado de jan  

 tar a djcta lianor da rosa em presença dos sobredjttos 15 

Lianor da Rosa cristã noua tractandosse sobre a ma ujda que ho djtto gaspar dalmejda da  

 va a djtta sua sobrjnha, lhe perguntou que se a djtta sua sobrj  

 nha casara com o djtto gaspar dalmejda antigamente  

 no tempo dos Judeus, se serjam os filhos que ouvese delle le  

 gitimos esta pergunta lhe fez sem mais lhe declarar a rezão 20 

 nẽ causa della, mas pareçendolhe a elle denuncjãte que ho  

 perguntaua em ma tenção pella djfirença da nacão, de ho  

 djtto gaspar dalmejda ser cristão uelho et ella cristãa no  

 va, lhe Respondeo que Sim ficarjão legitimos os tais filhos  

goncalo nunes cristão nouo então o djtto goncalo nunez Respondeo que como podja isso ser 25 

 porque elle tinha ouujdo Ja pregar que todos os filhos que os Judeus  

 fizerão en babjlonja forão lancados fora do templo ao  

 que elle denuncjãte Respondeo que deos mãodaua  

 aos Judeus que Jndo a guerra, e cõtentandolhe algũas gentias  

 captiuas que puderjão entrar a ellas despois de ellas raparẽ 30 

 o cabello e certos djas e nojtes chorarem os peccados  

 dos paĩs e que se das tais gentias, os filhos que nacjão não <erão> repr[o]  

 vados Como serjam os outros, então se callarão, e não  

 se praticou mais nesta materja e que elle denuncjãte Res  

 pondeo o sobredjtto entendendo que atalhaua a tencão 35 

 que presumjo terem elles nas djttas perguntas porque a mes  

 ma pre roim tenção que presumjo da djtta ljanor da rosa  

 na djtta pergunta presumjo elle tambem ter o djtto  

               [gonçalo] 39 
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 goncalo nunẽz na objecão sobreditta e que outra nenhũa cousa sabe 05 

 delles de Roim sospejta nẽ dos mais sobredittos circunstãtes,  

 mas Antes lhes uja fazer mostras exterjores de bõns cristãos  

 Denuncjou mais que aos ujnte e dous djas do mes do outubro pro  

 xjmo passado sesta fejra a nojte em casa de pero lopez camello  

 laurador morador nesta ujlla estando na djtta sua casa que he na fa 10 

 zenda que tem na barreta despois de terem çeado djxe elle denũcj  

 ante algũas pallauras contra gaspar de figueredo homẽ ouujdor  

 geral deste brasil de não fazer Justiça en seu cargo, então o djtto  

 pero lopez camello djsse com pallauras agastadas, o segujnte pera elle  

 denuncjante, O Cam., pero, arenegado, porque djzes mal dos meus 15 

 amjgos, que Juro pella ostia consagrada que mais prjmor tenho e guar  

 do, na amjzade delles, que na fee de Jesu cristo et em seus mãodamẽtos,  

 E logo acabando de djzer as djttas pallauras antes de njnguẽ o re  

 prehender bateo cõ a mão na boca, djzendo que não fallara bem e que  

 deus lhe perdoasse, e todos os circunstantes se escandaljzarão, os 20 

 quais erão, pero lopez dalcunha o gallego,  et cosmo uelho, et esteuão   

 aluo, lauradores fregueses de santo antonjo, e balthesar lopez laurador  

 fregues de sam mjguel ẽ poJuca~ Denuncjou mais que auera dous  

 annos pouco mais, ou menos, estando elle en casa de thomas bebin  

 tão mercador nesta villa na sua logea comprando lhe hũa pelle 25 

 pera botas hum dja não lhe lembra qual pella menhãa se sahio ho djtto  

 thomas bebjntão pera fora ficou elle denuncjãte praticando com  

 a molher do djtto thomas bebjntão marja de peralta Cristãa noua  

 por ter fameliarjdade e amjzade en sua casa com seu marjdo  

 e lhe Jnsinar seu filho a leer et escreuer, e ficando assim ambos 30 

maria de peralta soos a djtta Marja de peralta lhe djsse se lhe querja elle tornar  

 em limgoagem hũns psalmos, e logo elle denuncjãte pressu  

 mjndo que ella dezia aqujllo cõ tenção Judajca, lhe atalhou  

 e a não dejxou fallar mais por djante, reprehendendoa que porque  

 não temja a deus e olhaua que estaua Ja a santa Jnqujsicam na bahia e que 35 

 tinha o castigo a porta e que pera que descobrja o seu segredo a elle  

 denũcjãte pois elle estaua obrjgado a denuncjalo ujndo a  

 quj o santo officjo, ao que ella lhe respondeo que pois elle lhe não querja  

                                                                            fazer 39 
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 fazer o que lhe ella pedja que elle denuncjãte o senterja nella e lhe costa  

 rja caro algum ora e nesta materja não tiuerão ma<is> pratica 05 

 algũa et elle se foj e des então por djante ella lhe tirou a falla e lhe  

                                        X tirou o ffjlho da escolla, e fallaua mal delle e por não djzer mais  

 foj perguntado pello senhor visitador se quando as djttas pes  

 soas lhe djsserão e fallarão as djttas cousas se estauão em seu  

 siso ou cõ algũa perturbação do Juizo, respondeo que todas es 10 

 tauão em seu siso saluo pero lopez camello que se entendeo en  

 tão estar tomado do ujnho, perguntado que mais sabe da djtta  

 marja de peralta e que mais lhe declarou dos djttos psalmos  

 Respondeo que não lhe djxe mais pallauras das que djtto  

 tem e que não sabe della outra cousa nenhũa de roim sospej 15 

 ta e perguntado mais djsse que quãdo pero enrjquez et elle  

 tiuerão a djtta pratica estauão ambos soos, e que no casso de  

 lianor da rosa não estauão presentes outras pessoas mais  

 que as que nomeado tem e do costume djxe que a djtta ljanor da  

 rossa e seu marjdo Joam uaz, e seu genro goncalo nunez despois do 20 

 djtto casso tiuerão djfferenças sobre hũa djujda que elle lhe deuja  

 e o lancarão fora de hũa casa sua en que elle moraua e tiuerão  

 Roĩns pallauras, e que tambem teue brjgas com pero lopez ca  

 mello e não se fallão, e que tambem com pero enrjquez despois  

 do seu casso teue djferenças et Roĩns pallauras, mas cõtudo 25 

 tem denuncjado e djtto a uerdade aquj e do costume  

 aos mais djsse nada e fojlhe mandado ter segredo pello  

 Juramento que reçebeo e assim o prometeo e asignou cõ o senhor uj  

 sitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão  

 o escreuj cõ as entrelljnhas que djzem, erão et is,~ 30 

   Heitor furtado de mendoça   Bento Tei[xer]a    

   

   

   

         Testemunha 
Saluador Jorje cristão uelho 

Aos ujnte e dous djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e no 35 

uenta e quatro annos nesta ujlla de olinda Capita  

 nja de pernãobuco nas casas da morada do senhor vi  

                     sita 38 
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  05 

 sitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareceo  

 sen ser chamado saluador Jorge e por querer denuncjar cou  

 sas tocantes ao santo officjo recebeo Juramento dos santos euangelhos en que  

 pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo  

 verdade e djsse ser Cristão uelho natural de tanarjfe ylhos de 10 

 Canarja filho de Rodrjgo Jorge laurador e de sua molher luzia  

 andre defuncta de ydade de trjnta annos casado com luzia viegas  

 cristãa uelha morador na fazenda noua de fernão soares na fre  

 quesia de Santo amaro~   E Denuncjando djsse que auera dous  

 meses pouco mais ou menos, que no engenho da djtta fazenda de fer 15 

 não soarez hum dja não lhe lembra qual antes de Jantar estando  

 elle denuncjãte, e Antonio ujlhete framengo de nação que Ja falla portu  

 gues, e tem mujtos annos de portugual mancebo desbarbado que  

 pareçe ter de ydade algũns vinte annos cajxejro do djtto fernão so  

referências arez, et Manoel pinto tio delle denuncjãte laurador, e pedro luis car- 20 

 rejro moradores na djtta fazenda asim todos praticando se  

 veo a fallar no purgatorio que as almas que hiam ao fogo do purgatorio  

 Ja tinhão certeza de hir ao çeo, então ho djtto framengo Antonio uj  

[A]ntonio Vilhete framengo lhete Respondeo que não auja purgatorjo separado porque ho purga  

[c]ulpa torjo era ao pee de hum paao, ou do engenho, ou de hum ca 25 

 mjnho, então se apartarão, e njmguẽ ho reprehendeo et elle  

 djsse as djttas pallauras hũa soo uez e nellas ficou sen se djsdjzer  

 e por não denuncjar mais foj perguntado pello senhor ujsi  

 tador se estaua o djtto framengo bebado ou cõ outra pajxão  

 fora de seu Juizo, Respondeo que estaua em seu Juizo, e não es 30 

 taua bebado e djzem que não bebe ujnho, e perguntado mais djsse  

 que elle e os djttos Circunstantes se escandalizarão de lhe ouujr  

 as tais pallauras, e que o djtto seu tio moueo a pratica do purgato  

 rjo e que não estaua presente outrẽ mais que os nomeados e que  

 vee o djtto framengo não cõtinuar a Jgreja nos djas da 35 

 obrjgação de ouujr mjssa e que não sabe delle mais e do costu  

 me djsse que despois do djtto casso elle cõ o djtto framengo tiuerão  

 pallauras e não se fallão mas que tem denuncjado aquj a uerda  

                                                  de 39 
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 de e fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo ter pello Juramento  

 que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco no 05 

 tario do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

  Heitor furtado de mendoça  

     Saluador jorje  

   

         Testemunha 
Manoel pinto cristão velho. 

Aos ujnte e dous djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta 10 

e quatro annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernão  

 buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

 Manoel pinto e por querer denuncjar cousas tocantes ao  

 santo officjo reçebeo Juramẽto dos Santos euãogelhos en que pos sua 15 

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer ẽ tudo uerda  

 de e djsse ser Cristão uelho natural de tanerjffe das ylhas das  

 Canarjas filho de Andre gonçalluez carpinteiro, e de Sua molher breatiz  

 pinta defuntos de ydade de quarenta e sete annos casado com  

 francisca simois cristãa uelha foj carpinteiro Ja não usa esse offjcjo, e he 20 

 laurador morador na fazenda do engenho nouo de fernão  

 soarez na freguesia de santo amaro. E Denuncjãdo djsse que auera  

 qujnze annos pouco mais ou menos que hum dja a tarde não lhe lembra  

 qual estando elle no engenho de Aluaro uelho barreto na uar  

 zea de capibarjbj trabalhando no ejxo estando ay o djtto aluaro 25 

 velho ujerão ter cõ elle dous padres da companhia de Jesus Antonio  

 daranda et hieronjmo velloso e pedjndolhe certa djujda que do  

 djtto engenho se lhe deuja agastandosse cõ isso o djtto Aluaro  

Aluaro Velho barreto velho lhes djsse as pallauras segujntes, não creo en deos nẽ em  

 sancta marja se soo per amor disso não ey de uender o engenho 30 

                                            X E despois djsso o vendeo e logo como djsse as djttas pallavras  

 os djttos padres o reprehenderão et elle se emcolheo mostrãdo  

 se culpado, e não lhe lembra se estauão mais algũas pesso  

 as presentes,   e djsse mais que antes que nesta ujlla se fizesse  

 o acto da publicação do santo officjo Jndo elle denuncjãte pello 35 

 camjnho da uarzea ho achou e lhe lembrou que se ujesse accussar  

 desta culpa a esta mesa   Denuncjou mais que auera dous  

                                         meses 38 
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 meses e meo pouco mais ou menos que no djtto engenho nouo de fernão 05 

 soarez hum dja não lhe lembra qual parecelhe que pella sesta estando  

 elle denuncjãte, e Antonio ujlhete framengo de nação mancebo sem  

referências barba que pareçe ser de algũns ujnte annos cajxejro do djtto fernão  

 soarez, Ja ladjno, no portugues, e saluador Jorge seu sobrjnho que foj  

 mestre de acuquere, e ora he laurador, e pedro luis carrejro todos 10 

 moradores no djtto engenho nouo assim todos quatro somente  

 praticando ueo elle denuncjãte segundo lhe pareçe, ou não se affjr  

 ma se algum dos sobredjttos a fallar no fogo do purgatorjo, djzendo  

 que bem auenturado era ho que hia ao purgatorjo, porque Ja tinha esperãças  

Antonio vilhete framengo de hir a gloria então o djtto framengo antonio ujlhete vindosse co 15 

 mo que fazia escarnjo djsse, agora purgatorjo, alj ao pe daquelle paa[o]  

 e naquelle camjnho, e onde quer da deus o purgatorjo, então elle de  

 nuncjãte lhe perguntou como doujdaua elle auer o purgatorjo  

 que isso era cousa do santo officjo e elle se callou e não djsse mais nada nẽ  

 se desdjsse e todos se escandaljzarão
180

 por elle ser estrangero, e que 20 

 delle não sabe mais nada e lhe ue fazer obras de bõ cristão exterjores  

 e por não djzer mais foj perguntado se quando os sobredjtos de  

 nuncjados djsserão as sobredjttas pallavras estauão bebados  

 ou fora de seu Juizo cõ outra perturbação algũa, respondeo que  

 estauão en seu siso, e perguntado mais djsse que Aluaro uelho he hon 25 

 rado e o tem por bom Cristão e do costume djsse nada saluo que  

 com ho djtto framengo teue despois do djtto casso djfjrencas sobre  

 hum toldo, e ora se não fallão porem tem djtto e denuncjado aquj  

 a uerdade e fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo  

 pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj 30 

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

                                                                               

   Heitor furtado de mendoça  Manoel [pito]  

   

  35 

           Testemunha 
[Pero] dalbuquerquez cristão  
uelho 

Aos ujnte e dous djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor  

                                                                   furtado 39 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „j‟. 



[fol.92v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado pero dal 05 

 buquerque e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo  

 reçebeo Juramento dos santos euangelhos en que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cristão  

 velho natural da cjdade do porto filho de pero lopez dalbuquer  

 que dos nobres e da gouernãça da djtta cjdade, [.] e de sua mo 10 

 lher marja Antonia dalmejda, de ydade de quarenta e ojto an  

 nos casado con caterjna daraujo pachequa Cristãa uelha mora  

 dor na sua fazenda no termo da ujlla de Jgarasu   E Denũ  

 cjando djsse que de cjnquo meses a esta parte ouujo djzer mujtas  

Nuno de barros de Loureiro. vezes em tempos e lugares djfferentes a seu genro Nuno de barros 15 

 de lourero
181

 casado con sua filha marja dalbuquerque na mes<ma> ujlla  

 de Jgarasu morador com agastamẽto de leues ocassiõis djzer  

 não creo en deus nẽ na ujrgem marja se tal he, ou se não fizer tal  

 ou outra cousa semelhante, et especjficadamẽte lhe lembra que  

 djsse a djtta blasfemea tres uezes en sua casa delle denũcjãte 20 

 en djas djferentes não lhe lembra quaies hũa estando a mesa  

referências et duas passeando em pratica estando nas djttas tres uezes presẽ  

 tes a molher e filhas delle denuncjãte, as quais filhas São, lianor dal  

 buquerque Jnda donzella, e a outra casada cõ o mesmo Nuno de  

 barros,   e que outrossim mais lhe ouujo djzer a mesma blasfemea 25 

 outra uez no engenho de Jorge camello estando presente o djtto  

 Jorge camello, e que outrossim mais outro dja não lhe lembra tãobẽ  

 qual andando paseando en sua casa em hum ferrejro della  

 com o djtto Nuno de barros ambos soos djsse tambem a mesma  

 blasfemea o djtto Nuno de barros acreçentando mais, que antes 30 

 crja en todos os djabos djzendo da maneira segujnte não creo  

 en deos nẽ na ujrgem marja se tal he uerdade antes creo  

 en todos os djabos, e esta uez foj estando[[o]] elle denũcjãte  

 reprehendendoo de cousas malfejtas que elle fazia, e que  

 sempre todas as djttas uezes que djsse as djttas blasfemeas 35 

 elle denũcjãte o reprehendeo et elle se callaua, e por não djzer  

 mais foj perguntado pello senhor ujsitador se ho djtto Nuno  

 de barros estaua bebado, ou fora de seu Juizo cõ algũ[a] pertur  

                                                b[a]ção 39 
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 Há um „j‟ suprimido sob a letra „r‟. 



[fol.93r] 

 
 Pernambuco         Mendoça    

                                                                                 I02  

   

   

 bação quando dezia as djttas blasfemeas e a que oras as dezia –  05 

 Respondeo que algũas djsse antes,   e outras despois de Jantar, e hũa  

 a mesa estando Jantando e que sempre estaua em seu siso, e não esta  

 ua bebado nẽ he homẽ mujto de ujnho, e perguntado mais djsse  

 que he homẽ muj facjl e aRebatado na collera e que soo cõ lhe djzerem  

 hũa pallaura de bom conselho fora de sua vontade e por mujto leue 10 

 ocasiam e sem caresa se enche de collera, e rompe nas djttas blas  

 femeas, e em outras pallavras descorteses e que elle foj cõ el Rej se  

 bastião que esta en glorja e na batalha dalcacer captiuou, e este  

 ve captiuo em fez noue annos, e o ue não ser curjosso de ir a Jgreja  

 nos djas da obrjgacão a mjssa; e o ujo dous domjngos da obrjgação 15 

 djgo hũ domjngo e hũ dja santo ficarse en casa e não ir a mjssa  

 sen ter escussa, e que gomez dabreu homẽ nobre e honrado estante  

 nesta ujlla disse a elle denuncjãte no mes de setembro proxjmo  

 passado que o djtto Nuno de barros sendo reprehendjdo por elle que não  

 fizesse cousas mal fejtas o leuara a Jgreja matrjz desta ujlla 20 

 defronte da capella do sanctissimo sacramento e que apontan  

 do cõ a mão djssera não Creo eu naquelle santo sacramento que esta  

 naquelle sacrajro se tal cousa he uerdade, e que outrosi sua molher  

 Caterjna daraujo lhe djsse que djzendo ella ao djtto seu genro que mão  

 dasse baptizar e fazer cristãa hũa negra pagãa que ho djtto seu genro 25 

 tem que cõ ser pagãa lhe chama esperança e que elle Respondeo que tãto  

 lhe daua que ella fosse pagãa como que fosse Cristãa, e perguntado  

 mais djsse que elle se escandalljza das djttas blasfemeas e que pellos  

 disprepossitos que lhe uee fazer o não tem en conta de bom cristão et  

 que elle ueo fugido do Rejno e laa foj degollado en estatua por 30 

 morte de hum homẽ e por querer entrar a matar ho bispo de <vi>seu  

 dom Nuno de noronha e do costume djsse que ho djtto denuncjado  

 he seu genro e tem passado mujtas djferenças e brjgas, e ora  

 não se fallão, as quais brjgas e djfferenças são porque elle djtto  

 seu genro trata mujto mal sua molher filha delle, mas que tem de 35 

 nuncjado aquj a uerdade por descargo de Sua cõcjencja e fojlhe  

 mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento que recebeo  

 e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   pero dalboquerquez 39 

   



[fol.93v] 

 
 Brazil  

   

   

   

         Testemunha 
gaspar rodriguiz cristão nouo. 
testemunhou mais adi= 
ante folha 147 –  

Aos vinte e dous djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta 05 

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor fur  

tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado gas  

 par rodriguiz e por querer denuncjar cousas tocãtes ao santo offjcjo  

 recebeo Juramento dos santos euangelhos en que pos sua mão derejta 10 

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser Cristão no  

 uo natural da cjdade do porto filho de mjguel fernãdez Rendeiro, e de sua  

 molher felljpa mendez Cristãos nouos defuntos de ydade de qua  

 renta annos pouco mais ou menos laurador morador no engenho ve  

 lho de fernão soarez, freguesia de santo amaro solteiro e Denuncjãdo 15 

                  djsse que auera quatro, ou cinquo annos que entrando en casa  

bento teixeira cristão nouo. de bento tejxera nesta ujlla Cristão nouo mestre de Jnsinar   

 moços hum
182

 dja não lhe lembra qual nẽ a que oras o achou lendo  

 per hum liuro e lhe perguntou que liuro era et elle lhe respondeo  

 que era, djana, e elle denuncjãte o reprehendeo logo que pois sa 20 

 bia que era defesso pera que ho lia, e o djtto bento tejxera lhe respon  

 deo que era uerdade mas que elle o quejmarja, e não lhe lembra que  

 estiuesse alguẽ outrẽ mais presente/    Denuncjou mais que  

Jorje fernãdez auera tres ou qu<a>tro annos que ujo a Jorge fernãdez solteiro sobrjnho de  

 luis antonio morador no mesmo engenho ter hum liuro de sortes no qual 25 

 se lançauão tres dados e por certos pontos e letras vião  

 a quantas folhas aujão de ir buscar o que querjam saber  

 e lhe ujo fazer per mujtas uezes as djttas sortes pera saber o que  

 cada hum lhe perguntauão e fazia as djttas sortes perante muitas  

 pessoas  Jnsinandoas e mujtas as lancauão tãobẽ cõ elle pu 30 

fernã soares blicamente no djtto engenho scilicet fernão soarez, e seu Jrmão djogo  

diogo soares soarez, Cristãos nouos e a molher e sogra do djtto fernão so  

a molher e a sogra de fernã  
soares.  

arez e outras mujtas pessoas quaesquer que se achauão presẽ  

tes segundo lhe pareçe simplexmente sem saberem ser de  

 fesso o djtto ljuro mas a elle denuncjãte lhe pareceo mal 35 

 o djtto ljuro e djsse ao djtto Jorge fernãdez que não lhe parecja bem  

 aquelle liuro e do costume djsse nada e prometeo segredo e a  

 signou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 ujsitação o escreuj~          

   Heitor furtado de mendoça        gaspar rodriguiz 40 
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 Pernãbuco         Mendoça    
                                                                                          I03                                                                                                        
   

   

  Testemunha 
Bras Correa dãtes 
 cristão uelho 

Aos ujnte e quatro djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta 05 

e quatro annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado bras correa dãtes  

 e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo offjcjo Recebeo Jura  

 mento dos sanctos euãogelhos en que pos sua mão derejta sob cargo 10 

 do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser Cristão uelho  

 natural de ponte de lima ARçobispado
183

 de braga, filho de fernã dan  

 tes barbossa e de sua molher breolanja correa de vascogoncellos  

 defuncta de ydade de trjnta e cjnquo annos pouco mais  

 ou menos Casado com marja lopez Cristãa uelha laurador 15 

 e tractante morador na villa de Jgarasu.   E Denuncjando djsse  

 que auera tres annos pouco mais, ou menos, que na djtta villa en casa  

 de esteuão Ribeiro cristão nouo, laurador, que ora mora nesta  

 villa estando ay ãbas hum dja não lhe lembra qual segundo  

[re]ferências lhe pareçe pella menhãa antes de Jantar Com mais, Joam 20 

 da guarda, cristão uelho morador no engenho de francisco de sousa no ter  

 mo de Jgarasu e bras fernãdez merjnho do campo, e carcerejro da  

 djtta ujlla de Jgarasu, todos quatro em pratica mostrou ho  

 djtto Joam da guarda hũa bulla de Jndulgencjas cõçedjdas pello  

 sumo pontifficer hũa cõfrarja de nossa senhora não lhe lembra de 25 

[br]as fernãdez que Jnuocação, então o djtto bras fernãdez estando o djtto Joam  

 da guarda lendo as mujtas Jndulgentias que na bulla se cõti  

 nhão djsse que aquellas graças daquella bulla, o ssumo pontiffice  

 as não podja dar e que a bulla não tinha aquellas graças que nella  

 se continhão e que não se passauão aquellas bullas senão pera en 30 

 ganar os homẽns, et aJuntar dinhejro,  e logo <elle et> todos os circuns  

 tantes sobredittos o reprehenderão et elle, mostrandosse mujto  

 frjo como quẽ lhe pessaua pouco do que djssera, Respondeo que lhe  

 parecja que fallara mal mas não se desdjsse, e que outrossj  

                                   o djtto 35 
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[fol.94v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 o djtto denuncjado bras fernãdez tem por costume chamar bulas a to 05 

 dos os mãodados e papeis que lhe pera fazer deligencjas dão, et  

 elle denũcjãte o ujo mujtas uezes em tempos djferentes não  

 lhe lembra or<a> quais a semelhantes papeis e mãodados que  

 se lhe dauão pera delljgencjas de seu officjo de merjnho nomeallos  

 por este nome de bullas do que elle denuncjante e outras pesso 10 

 as o reprehenderão Ja por lhes pareçerem mal as djttas palla  

 vras e por não djzer mais foj pergũtado pello senhor ujsitador  

 se estaua o ditto bras fernãdez quando fallou açerca da  

 djtta bulla, e quando mais chamaua aos djttos papeis bullas  

 bebado ou con outra perturbação algũa fora de seu Juizo 15 

 Respondeo que estaua em seu siso, e perguntado mais djsse  

 do costume que mujtos annos ha teue cõ elle djferenças de  

 pallauras mais despois djsso forão sempre e ora são amj  

 gos e que tem djtto uerdade e fojlhe mãodado ter segredo  

 pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador 20 

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

 cõ a entrelljnha que djz, elle, et, ~   

   Heitor furtado de mendoça  bras Correa dantess  

   

  25 

   

        Testemunha 
francisco mendez cristão  
nouo. 

Aos ujnte e quatro djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de Olinda capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado francisco 30 

 mendez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo  

 reçebeo Juramẽto dos santos euangelhos en que pos sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cristão  

 nouo natural da cjdade do porto filho de Enrjque mẽdez  

 mercador defuncto e de Sua molher Gracja mendez de 35 

 ydade de trjnta e cjmquo annos pouco mais ou menos solteiro  

                                          laura  

   

   

   

   

   

   



[fol.95r] 

 
 Pernambuco        Mendoça    

                                                                                        I04  

   

   

  05 

 Laurador morador na freguesia de sam lourenco.   E Denuncjãdo  

 disse que elle foj Rendeiro do djzimo das mandiocas, et meunças, desta Ca  

 pitanja os annos de ojtenta e sete, et ojtenta e ojto, et porquanto dos  

 djttos annos lhe não pagarão os djzimos
184

 Aluaro fernãdez, Jrmão de marja lo  

 pez veuua laurador e morador na freguesia de santo amaro, e pero djaz 10 

 da fonsequa senhor de engenho morador na freguesia de sam mjguel de poJuca  

 e Antonio gonçallvez menaja mestre de açuqueres, e laurador que então era mora  

 dor na mesma freguesia de pojuca que ora esta na parayba, forão mo  

 nidos por monjtorios passados pello Ouujdor da vara ecclesiastica  

 desta capitanja djogo do couto, e por não satisfazerem mandou 15 

 o djttor
185

 Ouujdor os mandou declarar por excõmungados, per hũa  

 carta que passou declaratorja en que se declarauão todos tres a qual  

 carta passada na forma costumada foj declarada e publicada  

 auera quatro ou cjnquo annos, nas djttas freguesias scilicet na Jgreja de  

 santo amaro a publicou o vigario della Antonio andre et em sam mjguel a pu 20 

 blicou o padre guaspar neto ujgario ou cura della em cujo poder a de  

 claratorja ficou e por elle morrer lhe não tornou a mão, e despois  

 de assim ser publicada a djtta declaratorja o djtto pero djaz da fonseca  

pedro dias da fonseqa lhe nã satisfez nẽ per pallaura nẽ per obra, e o djtto Aluaro fernãdez despois  

aluaro fernãdez da djtta publicação mais de anno e meo lhe mãodou hũ escripto de 25 

 Antonio lopez do lago pera arecadar tres mjl rẽs mãodandolhe dizer  

 que os outros tres mjl rẽs, (porquanto tinhão fejto auença en seis mil rẽs)  

 lhos pagarja despois mas ate ora que ha mais de dous annos que  

Antonio gonçalvez manaja isto foj lhos não pagou, e o djtto Antonio gonçallvez menaja despois da djtta  

 declaratorja publicada mais de anno e mejo lhe pagou auença 30 

 que fizerão que foj de algũns sete ou ojto mjl rẽs, e lhe deu qujtacão  

 e não sabe se se absolueo, mas o djtto pero djaz da fonseca
186

 não tem  

 delle qujtação e lhe deue aJnda algũns quatro ou cjnquo mjl rẽs,  

 pellos quaes elle foj declarado como djtto he e que ao djtto Aluaro fernãdez  

 deu qujtação somente dos djttos tres mjl rẽs do escripto decla 35 

 rando que lhe ficaua deuendo outros tres e que não sabe se se absol  

 verão, e do costume djxe nada e fojlhe mandado ter segredo e  

                                             assim 38 
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 Há um „e‟ suprimido sob a letra „j‟. 
185

 „djttor‟ por „djtto‟. 
186

 Há uma letra suprimida sob a letra „c‟. 
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 Brazil  

   

   

   

 assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aq[uj] 05 

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça       

          francisco mendez  

   

  10 

      Testemunha 
Joana dabreu cristã uelha 

Aos ujnte e cjnquo djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

 buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada  

 Joana dabreu e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo 15 

 reçebeo Juramẽto dos santos euangelhos en que pos sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser  

 Cristãa uelha natural desta Capitanja filha de gaspar pirez laura  

 dor defuncto, e de sua molher agueda fernãdez de ydade de ujnte e tres  

 annos casada com balthesar machado Cristão uelho laurador morador na 20 

 freguesia de sam lourenço.   E Denuncjando djsse que auera quatro  

 ou cjnquo meses que estando na djtta Jgreja da sua freguesia hũ  

 domjngo não lhe lembra qual pella menhãa em que ella e a djtta  

ageda fernãdez sua maj cõmungarão e outra mais gente, lhe djsse a djtta sua maj  

 Como ella tinha bebjdo aquella menhãa hum pucaro dagoa e co 25 

 mera não sabe que e que despois de assim ter comjdo et bebjdo não  

 lhe lembrando isso fora cõmungar, e por não djzer mais foj per  

 guntada se ujo ella comer e beber a djtta sua maj  Respondeo que  

 somẽte lhe ujo beber hum pucaro de agoa na mesma menhãa na mes  

 ma Jgreja antes de cõmungar que mandou trazer per hũa sua negra 30 

 e perguntada mais djsse que ella tem a djtta sua maj en cõta de  

 boa cristãa e fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo pello  

 Juramento que reçebeo e por não saber asignar eu notarjo a seu  

 rogo asignej cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  

 nesta ujsitação o escreuj~ 35 

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco    

 
                                                                                                   

 

   

   

   

   

   

   



[fol.96r] 

 
 Pernambuqo              Mendoça     
                                                                                                     I05  
   

   

      Testemunha Aos ujnte e cinquo djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro annos 05 
Ana doliueira cristã uelha nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da morada do senhor  
 visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser  
 chamada Anna doliuejra e por querer dununcjar cousas tocantes ao santo officjo  
 Reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que pos sua mão derejta  
 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser Cristãa uelha natu 10 
 ral desta Capitanja filha de gaspar pirez laurador defuncto e de sua molher  
 agueda fernãdez de ydade de treze annos pouco mais ou menos donzella mora  
 dora en casa da djtta sua maj e de seu padrastro francisco doliuejra morador na fregue  
 sia de sam lourenço, E Denuncjando djsse que auera seis ou sete meses pouco  
Ageda fernãdez mais ou menos parecelhe que foj dja do spiritu santo pella menhãa ujo a djtta sua maj 15 
 en casa almorcar carne asada de uaca com farjnha da terra e beber hum pucaro  
 dagoa e despois de assim ter comjdo e bebjdo foj cõ ella a djtta Jgreja de sam lourenco  
 e na mesma Jgreja ujo a djtta sua maj beber outro pucaro de agoa que lhe trouxe  
 hũa sua escraua chamada clara e despois de tudo isto foj ella denũcjãte  
 e outra mujta gente cõmungar ao altar mor no fim da mjssa et erguendo se ella 20 
 denuncjante da mesa de cõmungar vio que tambem da mesma mesa de cõmũ  
 gar se aleuantaua a djtta sua maj pello que ella denuncjãte lhe djsse logo  
 que como Cõmungaua ella pois tinha cõmjdo e bebjdo, e a djtta sua maj  
 lhe respondeo que lhe não lembraua e logo dallj por djante ate o outro dja  
 aJnda a ujo mujto enoJada chorar e não querer Comer cõ mujto sentimento 25 
 por lhe ter acontecjdo o sobredjtto, e por não djzer mais foj perguntada  
 se uee fazer obras de boa Cristãa a djtta sua maj, Respondeo que ssim  
 e a uee esmolar, rezar, et ir a Jgreja domjngos e djas sanctos a mjssa  
 e cõfessarse mujtas uezes pello anno e lhe pareçe que fez o ssobredjtto por  
 descujdo e do costume nada maĩs senão que he filha da denuncjada 30 
 e que tem djtto uerdade e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo  
 asignej por ella cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  
 nesta ujsitação o escreuj~  
   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco  34 
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          Testemunha Aos ujnte e cjnquo djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e quã  

gaspar do Casal cristão uelho tro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja, de pernãobuco nas ca 05 

 sas da morada do senhor ujsitador, do santo officjo hejtor furtado de mendoça  

 perante elle pareço sen ser chama[.]do guaspar do casal e porque  

 rer denuncjar cousas tocantes ao sancto officjo recebeo Juramento  

 dos Sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser Cristão uelho natu 10 

 ral de braçellos do Arcobispado de braga filho de domjngos fernãdez  

 e de sua molher marja gomez, de ydade de cjnquoenta annos  

 pouco mais ou menos morador e laurador em Jaboatam freguesia  

 de santo amaro, veuuo casado que foj cõ gracja fernãdez que ha tres annos he  

 defunta mea Cristãa noua filha de Antonio lejtão cristão nouo 15 

 e de Jsabel fernãdez Cristãa uelha que não era sua molher.  E Denuncj  

 ando djsse que auera trjnta annos pouco mais ou menos que elle  

 Casou con a dita sua molher gracja fernãdez nesta Capitanja et  

 cõ ella ujueo sempre nella, et en todo o tempo que assim viue  

gracia fernãdez mea cristã 
noua 

rão vio elle denuncjãte que a djtta sua molher não comja nũca 20 

coelho nẽ enguja auendoo en casa pera se comer djzendo que  

 o não comja por auer nojo de o comer, e hũa uez lhe lembra que  

 querendo ella comer hum bocado de coelho dos coelhos do mato  

 desta terra e logo lhe ujerão engulhos pera vomjtar, mas que  

 todo o mais pejxe sem escama,  morea, lamprea, cação, aRaja, 25 

 ella comja e lebre e todo o mais pejxe de couro Comja mujto bem  

 pello que elle [[elle]] della nunca teue roim presumpcão mas ã  

 tes tem que ella foj sempre muj boa Cristãa e lhe ujo sempre fazer  

 obras djsso,  confessarse et cõmungar mujtas uezes esmo  

 lar, mãodar djzer mjssas cõtenuar a Jgreja etz e que tão 30 

 bẽ duas filhas mocas que tem en casa donzellas scilicet Marja do ca  

maria do casal sal de ydade de dezojto annos, e luzia do casal de dezaseis an=  

Lusia do casal nos, não comẽ Jnguias djzendo que lhes tem nojo porque se pareçem  

 cõ Cobras mas tudo o mais comẽ et elle não entende dellas  

 nenhũa tencão Roim/   e que outrossi Jsabel do casal sua 35 

Isabel do casal. filha mais velha casada com ignatjo do Rego fregues  

                    de nossa 37 
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 de nossa senhora da uarzea tãobem não come Jnguja djzendo ter nojo 05 

 mas come o mais e tãobem a tem que faz isso sem nenhũa roim tencão  

 e todas tem por mujto boas cristãas e do costume djsse nada mais  

 que ser seu paj e asignou prometendo segredo cõ o senhor ujsitador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta visitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   Gaspar do 10 

             casall  

   

   

   

       Testemunha Aos ujnte e seis dias do mes de Janeiro de mjll e qujnhẽtos e nouenta e quatro annos 15 

fabião Lopez cristão uelho nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da morada do  

 senhor uisitador do santo officjo hejtor furtado de mendoca perante elle pareçeo sen ser  

 chamado Fabiam lopez e por quer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo  

 Reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cristão uelho natural 20 

 desta ujlla filho de gaspar prestes laurador e de sua molher luisa lopez defũ-  

 tos de ydade de ujnte e ojto, ou ujnte e noue annos solteiro morador en casa de seu  

 Cunhado pero garro em camasarj freguesia de santo amaro  E Denũ  

 cjando djsse que auera tres ou quatro annos que no porto do caluo, hum dja  

referências não lhe lembra qual nẽ se pella menhãa se a tarde no alpendre das casas de 25 

 gomez martinz estauão Manoel da costa callejros Cristão uelho senhor de meo enge  

 nho, e pero lopez, genro de djogo gonçalluez, laurador morador no cabo tido por cristão  

 velho, e francisco mendez, tido por cristão nouo Jrmão de duarte mendez, mercador  

 que lhe pareçe ora estar nesta ujlla, e Manoel garro Jrmão do djtto seu  

 Cunhado perro garro morador no cabo todos quatro em pratica chegou 30 

 elle denuncjante de fora a elles e os achou en grande profia cõ grã  

manoel da Costa Calleiros. des gritos e brados, que os djttos Manoel da costa, pero lopez, e francisco  

pedro Lopez mendez, todos tres deziam e perante elle denuncjãte djsserão que  

francisco mendez ho estado do casado era mjlhor que o do Relljgiosso dando por rezão  

 que era o prjmeiro que deus fizera e a djtta openjão affirmarão e sos 35 

 tentarão aprofiando mujto que assim era o que deziam, e o djtto Manoel  

 garro lhes contradezia e os Reprehendeo cõ grande furja e agastamento  

 que não djssessem tal heresia e contudo os djttos tres Repetiam a djtta  

 openjam e a Ratifficarão per mujtas uezes, affirmand[.]oa e sos  

                                                    tentandoa 40 
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 tentandoa cõ mujta instancja, então elle denuncjante aJudou a o 05 

 djtto manoel garro e djsse aos djttos tres que não deziam bem porque  

 a uerdade era que o estado dos Rellegiossos era mjlhor que o dos casa  

 dos e que assim era de fee e que elle denuncjãte assim ho cria e cõtu  

 do os djttos tres sostentarão aJnda a djtta sua cõtrajra openjam  

 djzendo que mjlhor era o estado dos casados que o dos Relljgiossos et 10 

 assim affirmando elles isso per mujtas uezes e cõtradjzendo o  

 elle e o djtto garro durou e porfia entre elles por espaco de tempo  

 ate que se enfadarão, e callarão ficando os djttos tres em seu djtto  

 heretico sen se djsdjzerem nẽ emmendarem delle e aJnda elle de  

 nuncjante pera mais os conuençer lhes djsse que o estado dos cõtinẽ 15 

 tes era mjlhor que o dos casados, e que por aquj verjam como o estado  

 dos Relljgiossos era tambem mjlhor que o dos casados e com mais rezão  

 ao que os djttos pero lopez, e francisco mendez, Ambos se rrjão e zombarão dj  

 zendolhe que não dezia bem, e despois de todas estas cousas passadas  

referência Este Padre jndo  
para187 Baýa perdeose | no 
mar a Embarcação  E | 
afogouse  cõ quãtos nella Jão. 

veo ay ter o padre frej bernardo da ordem do Carmo e o djtto Manoel 20 

garro djsse então ao djtto frade em presenca dos djttos tres de co  

mo elles sostentauão a djtta openjam e o frade respondeo que  

era heretica e daquj por djante não se lembra en que elle denuncjãte  

 se deuertio e não sabe o que mais se passou, e foj perguntado pello senhor  

 visitador se estauão os djttos tres ou algum delles bebados ou fora 25 

 de seu Juizo cõ algũa perturbação Respondeo que não mas antes  

 estauão em seu siso e são pessoas que se prezão de djscretos, e pergũ  

 tado mais djsse que lhe pareçe que njmguem mais foj presente ao so  

 bredjtto e que elle e o djtto garro se escandaljzarão mujto de os  

 ouvir sustentar tal heresia como djtto tem, Denuncjou mais 30 

 que auera sete ou ojto annos pouco mais ou menos que hum dja de Jejum  

 pella Jgreja se hũa das quatro temporas não lhe lembra qua
188

 nẽ  

 se era a quarta feira, se a sesta, se o sabbado, foj elle denuncjãte  

 ter, ao engenho de Camasarj da mesma freguesia de santo  

 amaro a porta de andre fernãdez mamaluco que então era banquero 35 

 de asentar as formas, e ora he laurador e morador em Jaboatam filho  

and[r]e fernãdez de djogo fernãdez o contador, e vio ao djtto andre fernãdez estar defrõte  

 da porta tirando de hũa arca carne que lhe pareceo de ueado e co  

 mẽdo della então elle denuncjãte ho reprehendeo que não come  

                                                         se car 40 
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 se carne que erão quatro temporas e o djtto andre fernãdez lhe respondeo o seguj te 05 

 o djabo tantas quatro temporas, noutro dja quatro temporas, ontem qua  

 tro temporas, oje quatro trampas, o diabo tantas quatro trampas et  

 não dejxou de comer a dita carne e a fficou comendo então elle de  

 nuncjante passou seu camjnho, e a isto foj tambem presente Cres  

 pim lopez seu Jrmão ja defunto e não lhe lembra se mais alguẽ e per 10 

 guntado djsse que o djtto andre fernãdez lhe pareçeo estar en seu siso e que  

 elle se escandalizou do sobreditto e perguntado pello costume djxe  

 nada saluo que a molher de manoel da costa he sua parenta e que  

 cõ o mesmo manoel da costa teue Ja pallauras leues porem  

 sam Ja amjgos e logo o forão e que tem djto a uerdade e foj lhe 15 

 mandado ter segredo, e assim o prometeo ter pello Juramento que recebeo e asignou  

 cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

    Heitor furtado de mendoça      

             fabian lopez  

  20 

   

   Testemunha 
Marcos da Rocha 
  cristão uelho 

Aos ujnte e sete djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro  

annos nesta ujlla de olinda Capintanja de pernãobuco nas casas da  

morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle  

 pareçeo sen ser chamado Marcos da rocha e por querer denuncjar cou 25 

 sas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos euangelhos en que pos  

 sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser  

 Cristão uelho natural de cabecaes termo da Cjdade do porto filho de  

 pedraluarez laurador e de sua molher marja fernãdez defuntos de ydade  

 de quarenta annos carpinteiro que Ja
189

 não usa o offjcjo por ter o braco 30 

 derejto quebrado casado com marja fernãdez morador em Jgarasu~  

 E Denuncjando djsse que auera cjnquo annos que estando no engenho  

domingos martinz o Roxo de Jorge camello por fejtor ueo ay domjngos martinz o roxo pedrejro  

 morador na mesma freguesia de Jgarasu a concertar as fornalhas e  

 estandoas conçertando hum dja não lhe lembra qual pella menhã 35 

 se agastou porque o negro que seruja tardaua com a cal e a  

culpa gastado djsse que aRenegaua de sam francisco et elle denuncjãte ho repre  

                                                                                hendeo 38 
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 hendeo et elle se não desdjsse e estauão então ambos soos, e que outrosi 05 

referência ge<r>uaz
190

 pirez laurador djgo geruas pirez laurador uezinho do djtto  

 Roxo que Jndo a casa do djtto Roxo o achou dejtando em hũa  

 rede sen se querer della erguer e que estaua esperando digo que dej  

 tado na rede dezia que estaua esperando pellos djabos que ho ujessẽ  

referências leuar, e que outrosi Mathias gonçalluez, e bras correa, lauradores de 10 

 Jgarasu lhe djsserão que tambem outra uez no camjnho da paraiba  

 Chouendo se dejtara no chão sen se recolher djzen que estaua espe  

 rando allj os djabos que ho ujessem leuar, e perguntado se ho ditto  

 Roxo estaua bebado Respondeo que não mas que he hum homẽ de  

 sua natureza desatinado, e que quãdo djsse a djtta blasfemea 15 

 cõtra são francisco elle denuncjãte se escandaljzou e fojlhe mãodado ter  

 segredo e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e do costu  

 me djsse nada e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

 
  Heitor furtado de medoça  + 

20 

   

   

   

          Testemunha 
Domingos Lopez cristão uelho 

Aos ujnte e sete djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobu 25 

 co nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoca perante elle pareçeo sen ser chamado domjngos  

 lopez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo  

 Juramento dos santos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cristão uelho natu 30 

 ral de sandjm termo da terra da fejra Bispado do porto filho  

 de domjngos antonio e de sua molher Jsabel lopez lauradores defunctos  

 de ydade de ujnte annos solteiro fejtor da fazenda de Antonio fernãrdez  

 barros, na freguesia de sam lourenco.   E Denuncjando djsse  

 que auera hum mes que na djtta fazenda hum dja a tarde não lhe 35 

referência lembra qual djsse Joam fernãdez carpinteiro morador na varzea a Mano  

 el de leam uaquejro de francisco de barros fregues de sam lourẽço  

                                                                   que se fizesẽ 38 
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  05 

 que se fizesse amjgo de domjngos barbosa porque Andauão
191

 em odjo, então  

 ho djtto Manoel de leam respondeo que não querja amjzade cõ ho djtto  

Manoel de Leão. cõfessou na  
graça.  
 

culpa 
 

referências 

domjngos barbossa, e que se lhe fizesse algum mal, que elle Manoel de leão  

se ujngarja aJnda que soubese arenegar da fee, estando presentes  

elle denuncjãte, e o djtto Joam fernãdez, et Antonia nouais molher de Antonio fernãdez 10 

barros que lhe ouujrão djzer as djttas pallauras e o reprehenderão de  

 las, et elle respondeo que estaua agastado, e cego cõ collera que se auja de  

 vir accusar a esta mesa e por não djzer mais foj perguntado se esta  

 ua elle bebado ou fora de seu Juizo respondeo que não senão agastado  

 e perguntado mais djsse que se escandalizou de lhe ouujr as djttas pallavras 15 

 e que ho tem por homẽ de bem, e do costume djsse nada e prometeo se  

 gredo pello Juramẽto que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  

 
        20 

   

   

        Testemunha  
Jsabel de Lamas cristã uelha 
           mamaluca 

Aos ujnte e sete djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro  

annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

da morada do senhor uisitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante 25 

 elle pareçeo sen ser chamada Jsabel de lamas e por querer denuncjar  

 cousas tocantes ao santo officjo, Reçebeo Juramento dos santos euangelhos em  

 que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade  

 e djsse ser cristãa uelha natural desta ujlla mamaluca filha de  

 francisco de lamas, homẽ branco e de feljpa sua escraua brasilla defunctos 30 

 de ydade de quarenta e hum annos pouco mais ou menos casada cõ  

 Rodrigujeanes mestre de acuqueres homẽ branco morador na miguaupe  

 na freguesia de santo amaro,   E Denuncjando djsse que sendo ella  

 moça de ojto annos foj pera casa de djogo fernãodez e de sua mo  

 lher branca djaz Cristãos nouos defunctos que então morauão nes 35 

 ta ujlla na Rua que uaj da matrjz pera o collejo de Jesus e os serujo  

 de portas a dentro e de portas a fora ate ser de ydade de algũns  

                                              qujnze 38 
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  05 

 qujnze annos no qual espaco de tempo que assim os serujo vio ella de  

branca dias                     
Jnes fernãdez               
violãte fernãdez       defũ  cristãs  
guiomar fernãdez    ntas   nouas 
bento dias sãtiago         
briatis fernãdez         

nuncjante que a djtta branca djaz, e suas filhas scilicet Jnes fernãdez que  

Ja então era casada com balthesar lejtão, e vilante fernãdez que Ja era  

casada com Joam pirejra, e gujmar fernãdez que Ja era casada cõ francisco  

frasão, todas Ja defuntas, et bento djaz santiago parente dellas que 10 

era casado em portugual onde despois morreo se aJuntauão em  

casa da djtta branca djas e as djttas filhas e o djtto parente hiam  

 de Suas casas aJuntarse com a djtta branca diaz na djtta sua  

 casa certas uezes na semana não se affirma ora se hũa se duas  

 vezes cada semana nẽ en que djas nẽ se erão sempre em hum çerto 15 

 dja e se recolhiam em cjma no sobrado leuando consigo sempre  

 pera cjma outra filha da mesma branca diaz chamada brea  

 tiz fernãdez que dalcunha lhe chamauão a uelha, a qual nunca casou  

 e Ja então era molher e ora ujue e mora nesta terra a qual  

 sempre subja com maa uontade e todas as sobredjttas com ho 20 

 djtto bento djaz estauão na djtta casa per grande espaço de  

 tempo as uezes pellas menhãas, e as uezes despois de Jantar  

 com as portas fechadas por dentro e entretanto assim es=  

 tauão andauão as moças pequenas assim filhas da mesma brãca  

 djas como outras de fora que ujnhão aprender e laurar fol 25 

 gando no qujntal das mesmas casas pera onde a djtta branca  

 djas lhes mãodaua que fossem laurar e folgar na djtta ora e tempo  

 enquanto estauão fechadas como djtto he, e isto ujo no djtto es  

 paco que serujo na djtta casa todas as semanas quando estauão nes  

 ta ujlla, porem nunca lhes ujo nẽ ouujo nẽ sabe o que faziam, e que 30 

 algũas uezes despois que abrjão a porta e decjam pera bajxo  

 a djtta breatiz fernãdez despois que descja se punha en hum canto a  

 chorar e a djtta sua maj branca djaz a Remetia a ella pera lhe  

 dar chamandolhe uelha falsa traydora, e por não djzer mais et  

 djzer que nada mais lhe lembra foj perguntada pello senhor ujsita 35 

 dor se ujo na djtta casa fazer ceremonjas Judajcas das quaes
192  

 lhe declarou algũas Respondeo que não lhe lembra djsso, per  

 guntada quais erão as outras filhas pequenas e as mais mocas  

                                  que se 39 
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  05 

 que se hiam pera o qujntal, Respondeo que erão Jsabel fernãdez que então serja  

 de ojto ou noue annos, e despois casou cõ bastiam coelho, Ja defuncta, e felj=  

 pa de paz que então serja de algũns dez annos, e ora esta casada com pero da  

 costa nesta terra,  e Andreza que então serja menjna de seis annos, e foj  

 mãodada pera portugual pera seu Jrmão que não tinha braços donde 10 

 despois tornou casada pera esta terra, e outra Crjança de mama cha  

 mada Ana que despois casou com outro djogo fernãdez as quaes todas erão  

 filhas dos djttos diogo fernãdez e branca djas e assim mais outras moças de fora  

referências Ana lĩns que ora esta nesta terra casada com bartholomeu ledo, et ma  

Perguntada Maria camella 
escreueuse | o que dixe na marje 
do testemunho de | [[de]] ana lỹs 
folha 32.   E decla- | rou que 
quãdo Ella referida Es- | teue em 
casa de brãca dias | Ja antes disso 
auia tẽpo que cõ193 | Ella estauã. 
Ana  X Lyns, E Jsa-| [bel] de lamas  
E outras dã | tes tãbẽ tinhã 
aprẽdido a | [laurar]  em sua casa  
scilicet Jsa | bel pauoa  E outras de 
que se não | [l]ẽbra, as quais pode 
ser | [que] saberã algũa cousa por 
que | [Es]tiuerã E aprẽderã em sua 
| [casa] logo como ella brãca | 
[dias] suas filhas Vierã de por | 
tugal,   mas que ella re | ferida nã 
sabe nada dellas | de mal.   E 
asinou aqui por | ella o padre 
notarjo ẽ olynda a 9 – | de Junho 
de 95 – 
                    Manoel francisco  

                                                

rja camella que ora esta casada no cabo com pedraluarez, as quaes Jnsina 15 

va a coser e laurar a djtta felljpa de paz perguntada se se fechaua tãobẽ  

com as sobredjttas, e com o djtto bento djas o marjdo da djtta branca  

djas djogo fernãdez, ou algum filho macho Respondeo que não porque o djtto djogo fernãdez  

sempre estaua fora na roça e quando faziam o sobredjtto não estaua  

elle en casa segundo sua lembrança, perguntada mais djsse que quã 20 

do ella foj pera casa da djtta branca djaz pera serujr logo nessa con  

Junção sahio de casa briolanja fernãdez filha bastarda do djtto djogo fernãdez  

que a casarão e se foj cõ seu marjdo e que no djtto tempo Ja todas as djttas  

filhas casadas que então erão morauão cõ seus marjdos em suas casas  

e que mais não sabe, e que auera ora ujnte e seis annos que ella denũcj 25 

ante se sahio de casa do djtto djogo fernãdez e branca djas e do costume djsse  

nada mais senão que os serujo o djtto tempo que ditto tem e foj lhe  

mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento que  

Recebeo e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej com  

o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o 30 

 escreuj~     

                  Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

 
                                                                                                      

 

   

          Testemunha 
Catarina daraujo cristã uelha 

Aos ujnte e ojto djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta 35 

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

 buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor fur  

 tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada Ca  

                                          terjna 39 
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 terjna daraujo e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo re 05 

 cebeo Juramento dos santos euangelhos en que pos sua mão derejta sob  

 cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser Cristãa uelha na  

 tural desta ujlla filha de francisco de caldas defunto, e de sua molher ma  

 maluca feljpa gonçalluez, de ydade de trjnta e seis annos pouco mais ou me  

 nos casada com pero dalbuquerque Cristão uelho morador no termo 10 

 de Jgarasu;   E Denuncjando djsse que auera seis ou sete meses pouco  

 mais ou menos que estando em sua casa Jugando o djtto seu marjdo cõ  

nuno de barros Nuno de barros seu genro casado com sua filha marja dalbuquerque  

 vierão ambos aporfiar em pallauras que ho djtto seu genro djsse que  

 não cria, elle en deos se aqujllo era uerdade que ho djtto seu marjdo 15 

 djzia mas ella não sabe ho que era e isto djsse agastado e hũa soo  

 uez pareçelhe que njnquẽ mais estaua presente, e não ho repre  

 hendeo,   e que outrosi despois do djtto casso logo poucos djas  

 hũ dja segundo sua lembranca sabbado não lhe lembra qual es  

 tando o djtto seu genro a cauallo no seu terrejro pera ujr pera 20 

 esta ujlla agastado djsse que, não crja elle na ujrgindade  

 de nossa senhora se elle se não fosse pera o Rejno en hũa Nao que entã[o]  

 estaua pera partir en que foj pera o Rejno o governador de Angolla dom  

 francisco dalmejda e se lhe tornasse mais a casa et lhe não dejxasse a djtta  

 sua filha molher delle, e ysto djsse com collera por o djtto seu marjdo et 25 

 ella o reprehenderem porque querja uender hũas negras. e que a isto  

 lhe pareçe que não estaua outrẽ mais presente e das djttas palla  

 vras o não reprehendeo.   E que outrossj djzendo ella hum dja  

 ao djtto seu genro não lhe lembra quando que se auja de leuar  

 pera o Rejno hũa negra pagam que Jnda oje tem em casa que 30 

 a mandasse baptizar prjmejro e fazer cristãa, Respondeo  

 que tanto lhe daua ser pagãa como Cristãa e Jnda ora he pagãa  

 e sendo pagãa lhe chama esperança e por não djzer mais foj  

 perguntada pello senhor ujsitador se estaua nos djttos tempos  

 o djtto seu genro bebado, ou fora de seu Juizo,  Respondeo que 35 

 não mas que he homẽ aRebatado de condjcão e pergunta  

 da mais djsse que ella se escandaljzou sempre das djttas   

                          cousas 38 
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 Cousas, e que elle despois do sobredito não se foj pera o Rejno e tornou a sua  

 casa, e do costume djsse que lhe não tem boa uontade pello mao trato que da a 05 

 sua molher filha della, mas que tem djtto a uerdade e prometeo segredo pello  

 Juramento que reçebeo e por não saber asignar a seu rogo asignej por ella  

 cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação  

 o escreuj–   

   Heitor furtado de mendoça       Manoel francisco  10 

 
                                                                                                                   

 

   

   

     Testemunha 
Maria dalbuquerqe. 
      cristã uelha 

Aos ujnte e ojto djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhentos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco 15 

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada Marja dalbuquer  

 que e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo Recebeo  

 Juramento dos santos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cristãa uelha natu 20 

 ral desta ujlla filha de pero dalbuquerque e de sua molher Caterjna  

 daraujo lauradores casada com Nuno de bajrros de lourejro, de  

 ydade segundo lhe pareçe de dezasete annos moradora no termo de Jgarasu  

 E Denuncjando djsse que ha seis, ou sete meses pouco mais, ou menos  

Nuno de bairos. que ella casou com ho djtto seu marjdo e que de então pera qua o djtto 25 

 seu marjdo de dja e de nojte lhe tem djtto per mujtas uezes não lhe  

 lembra quantas nẽ em que djas a ella soo que não Cria elle en deos  

 nẽ na uirgindade de nossa senhora, mas antes Crja nos demonjos  

 se elle a não matasse, e a não espostejasse e a não desse a comer  

 aos canis e se elle se não fosse e a não dejxasse, e se elle mais 30 

 a ujr dos olhos e que
194

 despois de lhe ter djtto per mujtas uezes estas  

 cousas, a ujo et esteue com ella e se não foj, e que os agastamẽtos  

 sobre que lhe dezia as djttas pallauras nacem de djzer que seu paj lhe  

 não satisfaz cõ o dote e por isto da tambem ma ujda a ella e a es  

 panca, et ella se escandalljza sempre mujto de lhe ouujr taes 35 

 blasfemeas e por djzer que mais lhe não lembra foj mais per  

 guntada pello senhor ujsitador se quando o djtto seu marjdo  

                                       djz 38 
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 djz as tais blasfemeas se estaua bebado ou fora de seu Juizo Respon  

 deo que não mas que en seu siso estaua e perguntada mais djsse 05 

 que ho tem por mao Cristão por que nunca uaj a mjssa nos djas da obrjga  

 ção, e nunca na mesa despois de comer da gracas a deos e quã  

 do a vee rezar pellas contas, djzlhe que como esta deuota, e mã  

 dalhe que dejxe as contas e do costume djsse que Jnda que o djtto de  

 nuncjado seu marjdo a tracta e lhe quer mal ella lho não quer 10 

 mas antes lhe quer bem e que esta he a uerdade que aquj tem de  

 nuncjado e foj lhe mãodado ter segredo e assim o prometeo pello  

 Juramẽto que reçebeo e por não saber asignar a seu rogo asignej  

 por ella cõ o senhor ujsitador aq<uj> Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsi  

 tação o escrevj
195

––  15 

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco   

 
                                                                                                               

 

   

   

     Testemunha 
Lianor dalbuquerquez 
   cristã uelha 

Aos ujnte e ojto djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta 20 

e quatro años nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada lianor  

 dalbuquerque e por querer denuncjar cousas tocantes ao  

 santo officjo hejtor djgo reçebeo Juramento dos sanctos euange 25 

 lhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 djzer uerdade e djsse ser cristãa natural desta terra fi  

 lha de pero dalbuquerque e de sua molher Caterjna daraujo  

 lauradores et en sua casa moradora debajxo de sua adme  

 njstração donzella de ydade de treze annos, E Denuncj 30 

 ando djsse que hum dja pella menhãa não lhe lembra qual  

 nẽ quanto ha estando seu cunhado Nuno de bajrros <de> lou  

 rejro no terrejro das casas de seu paj posto a caualo pera  

 ujr pera esta ujlla teue pallauras de agastamẽto cõ hos
196

 dj  

 tos seu paj e maj não lhe lembra sobre que preposito e assim 35 

Nuno de barros agastado djsse o djtto seu cunhado, que descria de deos, e da  

 virgem marja e dos anjos do çeo se elle mais tornasse a djtta  

 cassa do djtto seu paj, e despois de djzer as djttas pallauras se  

                                          sahio 39 
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  05 

 sahio e ueo pera esta ujlla e despois tornou a djtta casa do djtto seu paj e  

 nella esteue mujtas uezes e que a isto tudo esteue ella denuncjãte pre  

 sente e quando lhe ouvjo
197

 djzer as djttas pallauras lhe pareçeo mal  

 e que não estaua bebado mas ãtes en seu siso estaua e do costume nada  

 mais que ser sua cunhada mas que esta he a uerdade que aquj tem djtto 10 

 e foj lhe mandado ter segredo e assim o prometeo ter pello Juramento que  

 reçebeo e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej cõ o senhor visi  

 tador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco   

 
                                                                                                               

15 

   

   

     Testemunha 
  Domingas Jorje 
    cristã uelha 

Aos ujnte e ojto djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhentos e noventa  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de 20 

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada domjngas  

 Jorge e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo Recebeo Jura  

 mento dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob car  

 go do qual prometeo djzer uerdade, e djsse ser Cristãa uelha na  

 tural de Monte Rej Rejno de galljza filha de gaspar pirez e de sua molher 25 

 luzia rodriguiz lauradores defunctos, de ydade de ujnte e ojto annos  

 casada com Paulo dabreu morador em Jgarasu, E Denuncjando djsse  

 que auera noue ou dez annos que estando ella pressa na cadea publica  

 desta ujlla por amancebada com homẽ casado estaua tambem  

 pressa felljcja tourjnha mulata filha de hum clerjgo chamado 30 

 foam tourjnho que ha ouue em hũa negra forra chamada Antonia uaz  

 por dar hũa bofetada a hũa molher onrada na Jgreja, e hum dja  

felicia tourinha mulata a tarde não lhe lembra qual a djtta felljcja tourjnha tomou hũa  

    despachouse tisoura e a pregou no meo de hum chapim então cõ ambos  

 os dedos mostradores postos debajxo dos aneis da tisoura le 35 

 vantou pera o ar o chapim, e estando assim djsse as pallauras  

 segujntes, djabo guedelhudo
198

, djabo orelhudo, djabo felpudo tu  

                                               me djgas 38 
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 me digas se uaj foam por tal camjnho, (que era hum homẽ do qual querja saber 05 

 se hia onde elle tinha djtto que auja de hir) se isto he uerdade tu faças  

 andar isto, se não he uerdade não o ffaças andar, então a djtta  

 tisoura com ho djtto chapim se moueo em mea Roda andando para  

 hũa banda, e isto lhe ujo fazer hũa uez estando ambas soos, djzendo  

 lhe que era cousa çerta, et ella denuncjãte por lhe ouujr nomear os 10 

 djttos djabos se benzeo, e djsse que não Crja naqujllo e a reprehendeo  

 que não fizesse tal e despois acõteçeo que soube que aquelle homẽ fora a  

 quelle lugar que tinha ditto, e por não djzer mais perguntada  

 mais djsse que a djtta mulata esta ora nas capitanjas debajxo
199  

 e parecelhe que sera ora de ydade de algũns trjnta e cjnquo annos 15 

 casada com gaspar de pajua homẽ branco que não tem offjcjo  

 e foj criado de felipe caualgante nesta capitanja e do costu  

 me djsse nada e prometeo ter segredo e por não saber asignar  

 eu notarjo a seu rogo asignej por ella cõ o senhor visitador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 20 

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

 
                                                                                                        

 

   

   

          Testemunha 
Domingos fernãdez cristão  
uelho  

Aos ujnte e noue djas do mes de Janeiro de mil e qujnhẽtos e nouenta e quatro 25 

annos nesta ujlla de olinda capitanja de pe[.]rnãobuco, nas casas da  

morada do senhor uisitador do sancto officjo hejtor furtado de mendoca, perãte  

 elle pareçeo, sen ser chamado, domjngos fernãdez e por querer denuncjar cou  

 sas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramẽto dos santos euãogelhos en que pos sua  

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e 30 

 djsse ser cristão uelho natural da ujlla de frontejra em alemtejo  

 do Bispado del uas filho de afonso pirez e de sua molher gujomar fernãdez  

 lauradores, de ydade de trjnta annos pouco mais ou menos car  

 pinteiro de carros criado de soldada de francisco uaz soarez em peratibique  

 ate agora resedjo no cabo solteiro,   E Denuncjando djsse que auer[a] 35 

 tres annos pouco mais, ou menos, sendo elle criado tambem de sol  

 dada de Andre gomez Cristão nouo alto do corpo aluo barbj  
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 louro que djz ser solteiro e parente de fernão soarez e ora he morador nesta 05 

 villa, hum dja a nojte não lhe lembra qual no engenho do mesmo fernão  

 soarez em suasuna freguesia de santo amaro estando a mesa ceando  

referência o djto Andre gomez com alejxos fernãdez mãoçebo solteiro não sabe se cristão  

 nouo fejtor de goncalo djaz laurador da mesma freguesja de santo Amaro, o qual  

Andre gomez cristão nouo mançebo he ydo pera as Capitanjas de bajxo, Comendo assim ambos 10 

 o djtto Andre gomez começou a praticar em djuersas cousas e assim pra  

 ticando djsse as pallauras segujntes, et deus de que eu a[[a]]renego, e correndo  

 mais com a pratica por djante, tornou a Jnda dizer as mesmas pallauras,  

 et Deus de que eu aRenego, as quaes pallavras elle denuncjante que presente  

 estaua na mesma casa lhe ouujo e notou porque lhas entendeo bem 15 

 mas não lhe ouujo nẽ atentou as pallauras do preposito e fundamento  

 sobre que elle djsse as sobredjttas pallauras nẽ sabe, nẽ atentou, nẽ enten  

 deo, as mais pallauras antecedentes, e consequentes, que elle djsse antes e  

 despois das sobredjttas, nẽ o sentido con que as djsse e que somente lhe  

 lembra que começou elle a pratica sobre djzer que por isso a gente deste 20 

 brasil sabja mujtas artes e manhas porque era gente que vinha de  

 gradada do rejno por maos fejtos, porem as djttas pallauras pareçerão  

 tão mal a elle denuncjante que por isso se sahio delle et o não quis serujr  

 mas com medo o não reprehendeo nẽ lhe fallou nada nisto e por  

 não djzer mais foj perguntado pello senhor ujsitador se estaua ho 25 

 djtto Andre gomez bebado, ou fora de seu Juizo com algũa pertur  

 bação Respondeo que não e que isto foj no comeco da mesa e que lhe pareçe  

 que tinha bebjdo soo hum copo de ujnho e que he homẽ que não se costuma tomar  

 delle e que estaua em seu siso, e perguntado mais djsse que ho djtto alej  

 xos fernãdez o não reprehendeo e do costume djsse nada e fojlhe mão 30 

 dado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento que reçe  

 beo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo  

 officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  

         domjngos fernãdez 35 

   

   

   

   

   

   

   



[fol.103v] 

 
 Brazil  

   

   

    

         Testemunha  
Adrião de gooes cristão uelho 

Aos ujnte e noue djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhentos e nouenta e qua 05 

tro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

 da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

 ante elle pareçeo sen ser chamado adrjam de gois e por querer de  

 nuncjar cousas tocantes ao santo offjcjo Reçebeo Juramento dos sanctos  

 euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo 10 

 djzer en tudo uerdade e djsse ser Cristão uelho natural de oliuellas  

 termo da cjdade de lixboa, filho de adrjam pirez que ujue por sua fazenda  

 e de sua molher Antonia de gois defunta de ydade de quarenta annos  

 pouco mais ou menos, casado com Antonia de sequejra na morarja de  

 lixboa pedrejro estante no cabo nas fazendas de Joam paes fregue 15 

 sia de santo Antonio.  E Denuncjando djsse que auera tres annos pouco ma[is]  

 ou menos que na parayba na fazenda de djogo nunez Cristão nouo  

 Jrmão de Joam nunez onde elle denuncjãte estaua fazendo o  

 bras de seu offjcjo hum dja pella menhãa não lhe lembra qual  

 estando elle denuncjante na casa do djtto djogo nunez almorcan 20 

 do ambos acabando de almorcar ambos soos vierão a praticar sobre  

diogo nunes cristão nouo o peccado da carne e ho djtto djogo nunez djsse que bem podja elle dor  

 mir carnalmente alj con qualquer negra daldea e que não peccaua  

culpa nisso com lhe dar hũa camjssa ou qualquer cousa, então elle denũcj  

 ante lho contradjsse djzendo que ssim era aqujllo peccado mortal 25 

 e o djtto djogo nunez lhe respondeo que não era peccado mortal e que  

 dormjr carnalmente com hũa molher solteira não era peccado  

 mortal pagando lhe seu trabalho et elle denuncjãte lh[o] tornou a cõ  

 tradjzer, djzendo lhe que dormjr carnalmente com molher sol  

 teira aJnda que lhe pagassem quãto qujsesem era peccado mor 30 

 tal que obrjgaua ao Jnferno, e o djtto djogo nunez, lhe tornou a  

 djzer, que não era peccado, e assim aprofiarão de manejra que ho  

 djtto djogo nunez Repetio as djttas pallauras mais de dez uezes  

 sostentando e affirmando que não era peccado mortal dor  

 mjr com molher solteira como djtto he fazendo escarneo, e rjndo- 35 

 se delle denuncjante djzendo que não sabja elle denuncjãte  

 o que dezia, e por mais que elle denuncjante sempre lhe  

 contradjsse contudo elle ficou em seu djtto sen se disdj  
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 zer e dallj forão ambas a casa do seu engenho da mesma fazenda aon 05 

[r]eferências de acharão Miguel pirez Carpinteiro, e seu Jrmão pedraluarez ambos car  

 pintejros que estauão trabalhando os quaes ora lhe parecem morarem  

 nesta ujlla et delles poderão dar Rezão en casa do alcajde mor  

 e do porteiro dalfandega et elle denuncjante djsse então aos djttos  

 carpinteiros que ho djtto djogo nunez que presente estaua dezia e affirmaua 10 

 não ser peccado mortal dormjr Carnalmente com molher solteira pa  

 gandolhe seu trabalho, então o djtto pedraluarez djsse que sim era pecca  

 do mortal, estando todos quatro presentes então o djtto djogo nunez  

 se callou e sem djzer mais nada se apartou, e não fallarão njsto mais  

 e tambem estaua ay tambem trabalhando perto dos djttos carpinteiros 15 

 hieronjmo matheus tambem carpinteiro, Criado do
200

 ditto denuncj  

 ado djogo nunez e com elle ora morador nesta ujlla mas não sabe se  

 atentou elle nas djttas pallauras e por não djzer mais foj perguntado  

 pello senhor ujsitador se estaua o djtto djogo nunez bebado ou fora de seu Juizo  

 cõ algũa perturbação Respondeo que não mas antes estaua em seu 20 

 siso et he homẽ que se tem en cõta de discreto, e perguntado mais djsse  

 que se escandaljzou de lhe uer aprofjar tal cousa contra nossa santa  

 fee e que nunca lhe ujo cõtas de rezar nas mãos nẽ rezar e mujtas uezes  

 dando ais por ser enfermo nunca lhe ujo nomear, Jesus, as quaes  

 Cousas elle notaua e lhe parecjam mal e que tambem ho djtto hieronj 25 

 mo matheus lhe djsse que tendo o djtto djogo nunez pendurado hum  

 negro lhe dezia não te ha de ualer deos, e que teue assim dependurado  

 o djtto negro atee que morreo, e do costume djsse nada e fojlhe mão  

 dado ter segredo e assim o prometeo ter pello Juramento que reçebeo e  

 asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nes 30 

 ta ujsitação o escreuj~          adrjam de gois  

   Heitor furtado de mendoça  

   

   

  35 

         Testemunha 
fernão Rodriguiz cristão uelho 

Ao primeiro dja do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro  

annos nesta ujlla de olinda capitania de pernãobuco nas ca  

 sas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mẽdoça  

                                                                                         per 39 
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 perante elle pareçeo sen ser chamado fernão rodriguiz e por querer denun  

 cjar cousas tocantes ao santo officjo Reçebeo
201

 Juramento dos santos euangelhos em que 05 

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uer  

 dade e djsse ser Christão uelho natural de estremoz do Arco  

 bispado deuora filho de Joam rodriguiz e de sua molher Jnes Rodriguiz laura  

 dores defuntos de ydade de sesenta e tres annos pouco mais  

 ou menos laurador casado con susana nunez mea Cristãa noua 10 

 morador em Jaboatam freguesia de santo amaro. E Denuncjã  

 do djsse que auera dous annos pouco mais ou menos que estando  

 na fazenda de cosmo rodriguiz da mesma freguesia na pousada  

 de Manoel doliueira solteiro que pareçe ser de ydade de trjnta annos  

 mestre de Jnsinar moços a leer e escreuer que ora reside na uarzea 15 

 hum dja pella menhãa não lhe lembra qual Juntamẽte cõ ho  

 djtto cosmo rodriguiz e cõ o djtto Manoel doliueira todos tres praticando  

 não se lembra sobre que preposjto djxe o djtto Manoel doljuejra  

Manoel doliueira mistisso – que santa Anna prjmeiro que parisse ha virgem nossa senhora parjra outras  

          seteçeado filhas, e que não era nossa senhora a prjmeira filha que ella parjra e logo 20 

 elle et o djtto cosmo rodriguiz lho cõtradjxerão e o djtto Manoel doliueira  

 allegaua cõ hum liuro que dezia que tinha e amostrarja, então o djtto  

 cosmo rodriguiz se sahio pera fora e ficamdo elles ambos lhe djsse mais  

Culpa ho djtto Manoel doliueira que a virgem nossa senhora não comçebera  

 sem consentimento de varão então elle denuncjãte lho contradjxe 25 

 e por não ho ouujr mais se sahio pera fora e ho dejxou
202

 Denuncjou  

 mais que auera trjnta annos pouco mais ou menos que estando elle  

 em camaragibj hum dja das ojtauas de hũa pascoa djxe hum  

 clerjgo não lhe lembra qual hũa mjssa dentro en casa de djogo  

 fernãdez marjdo de branca diaz Cristão novo
203

 Ja defunto pera 30 

 comungarem elle e outros de casa pella obrjgação da quarresma  

 e estando a mesa da cõmunhão ujo elle denuncjãte ao djtto  

diogo fernãdez cristão nouo djogo fernãdez acabando de reçeber o santissimo sacramento antes  

 de tomar o lauatorjo virar o rosto todo pera a parede e logo  

 despois que se leuantarão hum carpinteiro Joam eanes Ja defũto 35 

 que comungou tambem Junto delle lhe djsse aquelle Judeu de  

 djogo fernãdez escarrou o sacramento pera a parede o qual djogo  

                                                        fernãdez 38 
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 fernãdez cõmungou estando Junto da parede e delle se tinha geralmente 05 

 roim presunpção de mao Cristão e por não dizer mais foj pergun  

 tado pello senhor ujsitador se quando o djtto Manoel doliueira djsse as djttas  

 pallauras estaua bebado ou fora de seu Juizo, Respondeo que não se  

 affirma mujto niso porquanto ho djtto Manoel doljueira algũas vezes  

 se esquenta do ujnho e que he homẽ fallador e alegador de liuros ẽ suas 10 

 praticas, et he em seus Costumes descõcertado, e peguntado mais djsse  

 que elle se escandalizou de lhe ouujr as taes pallavras e que elle se affirma  

 bem que elle djsse as ditas pallavras pello modo que aquj tem denuncjado  

 e perguntado mais disse que quãdo foj o dito caso de djogo fernãdez so elle denũ  

 cjãte, e o djtto djogo fernãdez, e o djtto capinteiro defuntos todos tres cõmungarão 15 

 e nenhũa testemunha mais estaua presente, e do costume djsse nada e fojlhe  

 mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramẽto que reçebeo  

 e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 visitação o escreuj –   

 
  Heitor furtado de mendoça   + 

20 

   

   

   

   

            Testemunha 
Manoel Soares cristão uelho 

Aos tres djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro annos 25 

nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da mo  

 rada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante  

 elle pareçeo sen ser chamado Manoel soarez e por querer denuncjar  

 cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramento dos santos euangelhos en que pos sua  

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser cris 30 

 tão uelho natural da cjdade de lamego filho de francisco fernãdez pascoal que ueuja  

 per sua fazenda e de sua molher marja soarez defunctos de ydade de qua  

 renta annos pouco mais ou menos laurador de mantimentos casa  

 do com margayda tauares Christãa uelha morador na freguesia de sam mj  

 guel em poJuça,  E Denuncjando djsse que auera tres, ou quatro 35 

 meses pouco mais, ou menos, que estando elle em casa de domjngos francisco  

 laurador casado com Antonia djas morador na freguesia
204

 da matrjz desta ujlla  

 em peratibj fallando ambos hum dja não lhe lembra qual [a] mesa Jan  

 tando e pareçelhe que tambem estaua a mesa Jantando com elles a mo  

                                                                 lher 40 
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domingos francisco cõfessou 
na | graca205 
                        

lher do djtto domjngos francisco, veo o djtto domjngos francisco a praticar acerca das or 05 

dẽns e djsse que a ordem dos clerigos e frades era mujto boa, e que tam  

culpa boa como ella era a ordem dos casados que erão bem casados e fa  

 ziam o que deus mãodaua, e logo elle denuncjãte lhe contradjsse  

 e lhe djsse que mjlhor era a ordem dos Relljgiossos então o djtto domjn  

 gos francisco se calou e não respondeo nada e nesta materja mais não 10 

 fallarão e por não djzer mais foj perguntado pello senhor ujsitador  

 se estaua o djtto domingos francisco bebado ou fora de seu Juizo Respon  

 deo que não lhe lembra disso nada, mas que lhe lembra que outros djas o ujo  

 Ja turbado do ujnho e perguntado mais djsse que ho djtto casso foj es  

 tando no cabo da mesa e não lhe lembra se tinha bebjdo mujto nẽ se 15 

 estaua toruado e que he homẽ que não sabe leer nẽ escreuer e simplex  

 mas cõtudo se escandaljzou de lhe ouujr as tais pallauras e que lhe  

referência pareçe que njnguem mais estaua presente que elles e sua molher e  

 do costume djsse nada mais que o djtto domjngos francisco he tio da mo  

 lher delle denuncjante e que tem djtto a uerdade e foj lhe mandado 20 

 ter segredo e asim o prometeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça       

                Manoel Soarez [Pascal]  

  25 

   

   

         Testemunha 
Maria rodriguiz cristã uelha 

Aos quatro djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco  

 nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de 30 

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada Marja Rodriguiz  

 e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo Recebeo Ju  

 ramento dos santos euangelhos en que pos sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser Crjstãa uelha natural  

 do termo do prado do Arcobispado de braga filha de pedro rodriguiz que ujue per 35 

 sua fazenda, e de sua molher Jsabel afonso defuncta de ydade de  

 quarenta annos pouco mais ou menos casada com gaspar m[o]z la  

 vrador morador na freguesia de santo amaro.  E Denuncjando djsse que  

 auera qujnze annos pouco mais ou menos que estando hum dja  

 não lhe lembra qual en casa de xistro uaz laurador homẽ ve 40 

 lho que
206

 então era morador na mesma freguesia et ora he mo  

                                           rador 42 
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  05 

   

 rador no cabo estando ella et elle, et Jsabel bezera molher de João ma  

 teus morador nesta ujlla, et Jsabel bras braz [[bras]] molher do
207

 djtto xist<r>o  

 vaz Çeando a nojte Juntamente Ja sobremesa vindose de pratica em  

 pratica ella denuncjante por Remocar a ditta Jsabel bezera de 10 

 que não presumja bem de não guardar lealdade a seu marjdo djsse  

 que se ella for a cõfessor que ouvera de dar grandjssimas penjten  

 cjas as molheres casadas que fizessem adulterjo a seus marjdos, então  

Sistro Vaz 
defucto. 

o djtto xistro uaz Rindosse djsse que isso não era peccado mortal  

então ella denuncjãte lhe foj a mão que não djsesse tal, então elle 15 

 djsse, sim he mas absoluem disso facjlmẽte, e nesta materja se não  

 tractou mais,  e perguntada pello djtto senhor ujsitador se estaua  

 o djtto sistro uaz bebado, ou cõ algũa perturbação do Juizo  Respondeo   

 que não sabe nẽ lhe lembra se bebeo então ujnho perguntada mais  

 djsse que lhe pareçe que quãdo elle djsse que não era peccado mortal o djsse 20 

 zombando porque he homẽ que entende bem et he bom Christão e que lhe pa  

 rece que njmguem mais estaua presente e que por isso se não  

 escandalizou das djttas pallavras, e do costume nada mais que  

 despois do sobreditto ella,. e seu marjdo pelleJarão cõ a djtta Jsabel  

 bras molher do denuncjado porem ora lhe não tẽ odjo e a mujtos 25 

 annos que se não virão e que tem djtto a uerdade e prometeo ter segredo  

 e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej cõ o senhor visita  

 dor aquj   Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta visitação o escreuj  

 Cõ o riscado que djz, bras, –  

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco  30 

 
                                                                                                              

 

                                                                                     [carimbo]  

   

      Testemunha 
[b]ernardo gil cristão uelho 

Aos quatro djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro  

annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernãobuco nas casas 35 

 da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoca per  

 ante elle pareçeo sen ser chamado bernardo gil e por querer de  

 nuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramento dos santos  

                                                               euan - 39 
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 euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djz[er] 05 

 verdade e djsse ser Cristão uelho natural desta Capitanja filho de  

 balthesar gil e de sua molher gracja fernãdez defunctos de ydade de ujnte  

 e cjnquo annos solteiro senhor de meo engenho en que he morador no termo de Jgaras[u]  

domingos martinz o roxo - E Denuncjando djsse que auera seis annos que sendo seu vezinho do  

 mjngos martjnz dalcunha o roxo pedrejro que então tinha hũ partido no djtto 10 

 seu engenho, foj elle denuncjãte a sua casa e en chegando a sua casa  

 o ouujo estar agastado porque lhe morrera hum filho de mordedura  

 de hũa cobra que ujndo elle então da guerra o achou morto e com o agas  

 tamento lhe ouujo djzer, que arenegaua de Sam pedro do paraisso e[n]  

 tão Elle
208

 denuncjante chegou a elle e o reprehendeo et elle se callou 15 

 Denuncjou mais que auera quatro annos que estando seu tio cos  

 mo borjes laurador e morador em Jgarasu mujto doente em  

referência absete. cama sangrado mujtas uezes djzendolhe o vigario de Jgarasu thoma[s]  

 lejtão que chamasse por deos que elle lhe perdoarja seus peccados o djtt[o]  

Cosmo borjes cosmo borjes respondeo que deos não lhe podja perdoar seus pec 20 

 cados porque erão mujtos e reprehendjdo pello djtto ujgario se calo[u]  

Este Cosmo borjes Veeo na  
graça con= | fessar esta Culpa  
que estãdo sãgrado vĩte | e 
tãtas Veces E vngido e varrido 
do Ju= | izo fallando muitos  
desuarios dissera que Deus | nã 
lhe podia perdoar seus peccados 
nẽ | tinha poder para Jsso. e 
blasfemara; E | que Isto 
cõfessaua por lhe dizerẽ despois 
| que elle que o dixera, mas que 
elle não se | lembraua que o 
dixesse: –  E por en= | tender 
estar elle frænetico e esuaido | 
cõ as muitas sãgrias quãdo dixe 
as ditas | pallauras. me pareçeo 
bastar por | aqui esta Cota. Sem 
lhe tomar sua | cõfissã em 
Liuro.~ 

e por não djzer mais foj perguntado pello senhor ujsitador se esta  

uão os denuncjados ou algum delles fora de seu Juizo ou  

cõ algũa perturbação Respondeo que não, mas que o roxo estaua  

agastado, e perguntado mais djsse que elle se escandalizou 25 

de lhes ouujr as tais pallauras, e que lhes uee fazer obras de bõns  

Cristãos e que no casso do roxo njnguem mais foj presente que  

sua molher Ja defunta e no do djtto seu testemunho forão mais presẽtes  

sua molher ana da cunha, e sua Jrmãa Jnes fernãdez, e do costume na  

da mais senão que ho djtto Cosmo borjes he Jrmão de sua may 30 

e fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo pello Jura  

mento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Ma  

noel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o escreuj–   

  Heitor furtado de mendoça     

referências209                        bernardo gill 35 

   

   

          Testemunha  
gaspar pereira de Crasto cristão  
velho  

Aos cjnquo djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro a[n]  

                                                                                                     nos  

 40 

   

   

   

  44 
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 nos nesta villa de olynda
210

 Capitanja de pernãobuco nas casas da 05 

 morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

 ante elle pareceo sen ser chamado guaspar pirejra de crasto e  

 por querer denuncjar cousas tocantes ao sancto offjcjo Recebeo  

 Juramento dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo dizer uerdade e djsse ser cristão velho 10 

 natural do Bispado de luj Rejno de galljza filho de Antonio Ramos  

 de cabrera, e de Sua molher breatiz aluarez pirejra gente nobre que  

 veuja por sua fazenda defunctos de ydade de quarenta e cjn  

 quo annos casado com Ana thome Cristãa uelha laurador de  

 seus mantimentos morador em poJuca freguesia de sam mjguel. E 15 

 E Denuncjando djsse que no anno de mjl e qujnhentos e ojtenta  

 e quatro no fim do mes de agosto ou no prjncjpio do mes de  

 setembro, não se affjrma qual dia certo, estando en casa de  

 aMador cardosso laurador que então era morador nas terras  

referências de pero djas da fonsequa e ora nas terras de Joam paez no cabo 20 

 de santo agostinho, em pratica cõ o djtto aMador cardosso, e cõ seu  

 sogro luis pirez ferrador, e com hum homẽ cujo nome não sabe car  

 pintejro alto do corpo seco sem barba que então dezia ser crjado de  

 francisco fernãdez do porto e com outros mais que lhe não lembrão, veo elle  

 denuncjante a fallar açerca das mujtas offensas que se fazem 25 

hu carpiteiro Antonio dias se  
chama - | despachouse 

a deos e peccados mortais, então o djtto Carpinteiro Cujo nome  

não sabe, lhe respondeo as pallauras segujntes que chamais  

[O] referido Luis pirez Jurou que 
nã lhe | [le]mbra de nada deste 
caso  que lhe | [ilegível] declarej, 
E que nã Entẽde quẽ | [seja] 
este Carpĩteiro.  E assinou aqui- 
                luis pirez 

vos peccados mortaes, e elle denuncjante, Respondeo que era  

peccado mortal quebrantar a ley, e os Mandamentos de deus,  

então o djtto Carpinteiro lhe tornou a djzer as pallauras segujntes 30 

os peccados mortaes não os perdoa deus, e os peccados que deos per  

doa são venjaes, e por isso se chamão venjaes, porque deos os per  

   doa, que os mortaes não os perdoa e furtar hũa vaqua he pec  

[O] referido amador cardoso- 
Jurou | [ilegível] não he lẽbrado 
de nada deste | [c]aso,   nẽ sabe 
qual seja este | 
[ca]rpinteiro.   E asinou aqui ~ 
                     

cado venjal que deos perdoa então elle denuncjante o re  

prehendeo e reprehendendoo se sahio pera fora e o djtto Carpinteiro 35 

se ficou na djtta casa e não lhe lembra se se passou njsto mais  

outra algũa cousa.  Denuncjou mais que auera quatro annos  

pouco mais ou menos que hum dja qujnta fejra de endo[e]nças na  

semana santa, não lhe lembra a que oras se pella menhãa se  

                                               a tarde 40 
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 a tarde estando em pojuca na fazenda de Miguel fernãdez a porta da 05 

 sua ermjda de nossa senhora na Rua estando ay perto delle Antonio gonçallvez  

 menaja que ora esta na parayba morador nas terras de pedro djaz da fonse  

 qua no cabo fallando com outras pessoas não lhe lembra quaes  

Antonio gonçalvez menaja djsse o djtto Antonio gonçallvez menaja que por frades, e clerjgos se auja de per  

 der o mundo, e isto djsse agastado fallando cõtra os padres da 10 

 Companhia de Jesus, djzendo que merecjam que lhes quebrassem as ca  

 beças, pois os querjam obrjgar a elle Antonio gonçallvez e a outros que largasẽ  

 por forras as peças que elles trouxerão do sertão, e perguntado pello  

 senhor visitador se estauão os sobredjttos ou algum delles cõ algũa  

 doudjçe ou bebedjçe, ou outra pajxão fora de seu Juizo Respondeo 15 

 que não estauão senão em seu siso e somente o djtto Antonio gonçallvez falla  

 ua agastado, mas o djtto Carpinteiro estaua qujeto e cõ Rezão de a  

 tentar o que fallaua, e perguntado mais djsse que o escandallj  

 zarão e que lhe pareçerão mal as djttas pallauras e que o casso do djtto  

 carpinteiro foj pella menhãa, e não lhe lembrão mais testemunhas que presentes 20 

 fossem.   Denuncjou mais que auera noue annos que francisco negro brasil  

 escrauo de Manoel nunẽz scrjuão da camara do Bispo o qual  

                                          x he ydo pera a bahia djxe a elle denuncjante que Jndo pescar cõ hum  

 pescador tambem negro brasil cujo nome não sabe escrauo  

 de Antonio rodriguiz laurador morador ora em poJuca nas terras de pero djaz 25 

 da fonsequa passando pello camjnho que uaj pera o cabo onde  

 estaua hũa cruz de paao tomara hũas cordas e açoutara a  

 djtta cruz,   Denuncjou mais que auera hum mes que hum seu escrauo  

 brasil chamado francisco lhe djsse que Jndo pescar cõ outro brasil tam  

francisco escrauo de jordão 
afonso 

bem chamado francisco escrauo de Jordam afonso seu vezinho entran 30 

do na Jangada djsse o djtto seu francisco Jesus, então o outro francisco de  

 Jordam afonso dera per bajxo hum traque, djzendo isto coma Jesus  

 e por não djzer mais fojlhe mandado ter segredo e assim o pro  

 meteo, e do costume disse nada e asignou cõ o senhor visitador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o esCreuj~ 35 

   Heitor furtado de mẽdoça  gas[p]ar [Perei]ra de ca[stro]  
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      Testemunha 
[cris]touã Vaz de bom 
Jesus. cristão uelho 

Aos cinquo djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhentos e nouenta 05 

e quatro annos nesta villa de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas Casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado cristouão uaz do  

 bom Jesus senhor de dous engenhos, e por querer denuncjar cousas  

 tocantes ao sancto officjo Recebeo Juramento dos sanctos euão 10 

 gelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 djzer en tudo uerdade, e djsse ser Cristão uelho natural da Cj  

 dade do porto filho de tristão luis, e de sua molher Jsabel perẽz  

 de ydade de cjnquoenta e dous annos, casado com caterjna  

 guaspar Cristãa uelha morador nos seus engenhos da Jnuoca 15 

 cão do bom Jesu, e de sam cristouão no cabo de santo agostinho, fre  

 guesia de santo Antonio.   E Denuncjando djsse que auera tres an  

 nos pouco mais, ou menos que por toda esta terra Correo e foj  

 pubrica uoz e fama mujto escandallosa e geralmente djtto pella  

 boca de todos altos e bajxos, onrados, e plebeos, Relljgiossos, 20 

 Nobres, e mjlhores da terra, e toda a mais gente e pouo que João  

joao nunez cristão nouo nunez Cristão nouo mercador que despois djsto foj preso na  

                                           x bahia pello sancto officjo tinha nesta ujlla na Rua noua della  

 em sua casa em hũa camara hum crucjfixo, Junto de hum  

 serujdor onde fazia seus fejtos Corporaĩs, e que hum pedrejro cha 25 

 mado pero da silua rujuo lho ujra estando fazendo obra nas Suas  

 Casas, e Jndo hum dja a sua fazenda delle denuncjante fazer obra  

referência o djtto pedrejro de quẽ nasçeo a djtta fama elle denuncjante  

 lhe perguntou como era aqujllo et elle lhe respondeo que Ja o tinha  

 djtto, ao Juiz ecclesiastico,  e djzendolhe elle denuncjante que por que 30 

 não grjtara pella santa Jnqujsiçam pella honra de deos, elle lhe  

 Respondeo que não ousara por que tiuera medo de o matarem  

 mas que saJndo fora achara na rua hũns homẽns aos quaes  

 o contara logo, e que elles lhe aconselharão que se fosse a Justiça  

 e apertando mais com elle que lhe aclarase o negocjo lho não de 35 

 clarou mais que djzerlhe que aquelle cam de Joam nunez merecja  

 ser quejmado e que os seus lhe deziam que ho aujam de matar  

                                           e por 38 
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 e por não djzer mais foj perguntado pello senhor visitador en que cõ 05 

 ta tem ao djtto Joam nunez e ao djtto pedrejro e ho que deste  

 casso lhe pareçe Respondeo que o djtto pedrejro fizera Ja obras  

 nas suas fazendas e ho achou ser homẽ de uerdade, e que quanto  

 a Joam nunez sabe que he pubrjco onzenejro, e que tam publica e fa  

 cjlmente faz as onzenas, e contratos onzenejros como se forão 10 

 licjtos e não forão prohebidos, e elle denuncjãte lhos ujo fazer  

 Com algũas pessoas, scilicet cõ elle mesmo, e Cõ fellipe caualgante,  

 e cõ Cristouão lĩns e cõ outros cõ os quaes fez onzenas muj crues  

 e entende delle no modo per que lhe uee fazer as djttas onzenas  

 tam notorjas não ter elle por culpa nẽ peccado a onzena 15 

 e perguntado mais djsse que ho djtto pedrejro he fallecjdo  

 e djzem que adoeçeo e
211

 que doente foj leuado ao esperjtal  

 aonde morreo e por não djzer mais foj lhe mandado ter segre  

 do e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e do costume  

 djsse que he amjgo de Joam nunez e que sem embargo da amjzade 20 

 djz a uerdade e asignou aquj cõ o senhor ujsitador Manoel francisco  

 notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  

        Cristouão vaz  

        [do bom Jesus] 25 

   

   

   

          Testemunha 
maria aluarez cristã uelha 

Aos cjnquo djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda capitanja de pernãobuco 30 

 nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada marja al  

 varez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo  

 Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer uerdade, e djsse ser Cristãa 35 

 velha natural desta Capitanja mamaluca filha de pedro al  

 varez da silueira homẽ branco e honrrado, e de hũa sua escraua bra  

 silla chamada Jnes defunctos de ydade de quarenta e sete   

 annos veuua molher que foj de bastiam gonçalluez pirejra homẽ  

 branco moradora em sam bemto freguesia de sam lourenço~ 40 

   

                                            E De 42 
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 E Denuncjando djsse que sendo ella moca de ojto ou noue annos apren  

 deo a laurar diguo que sendo ella moça de doze pera treze annos a  

 prendeo a laurar e a coser en casa de branca diaz cristãa noua mo  

 lher de djogo fernãdez Christão nouo defunctos e aprendeo com ella e com suas  

 filhas a coser e a laurar algũns dous annos nesta ujlla nas casas onde 10 

 morauão na Rua de pallaĩs quando uão da matriz pera Jesus a mão de  

 rejta e andando assim aprendendo no djtto tempo moraua com ho djtto  

 djogo fernãdez e branca diaz,   hum homẽ comprido, seco, uelho, pretalhão, chama  

 do pedraluarez madejra Christão nouo em hũa camara sobre si, mas to  

 dos se serujão per hũa porta da rua, e hum dja não lhe lembra qual a tarde 15 

 se fechou por dentro na djtta camara o djtto pedraluarez madejra e ella  

 denuncjante com outras moças o forão esprejtar pella fenda da porta  

 pera uerem o que elle fazia, e virão, et ella denuncjante ujo com seus  

 olhos pella fenda da porta estar na djtta camara na parede pregada hũa  

 taboa a modo de oratorio e nella estar posto hum crucjfixo de uulto 20 

 de comprimento de palmo e meo, encostado a parede, e andar o djtto  

pedro aluarez madeira cristão  
nouo  

pedraluarez passeando pella ditta Camara fallando cousas que lhe não  

entendja, et vio que elle chegou ao djtto Crucjfixo, e cõ hũa mão ho  

 tomou pello pee da cruz e se ueo com elle ao meo da camara e com  

 a outra mão com hũas deceprinas que nella tinha deu mujtos açou 25 

 tes no djtto crucjfixo dandolhe pella cabeça, braços, peĩs, e todo o cor-  

 po, e despois que por espaco de tempo ho acoutou o lancou e re  

 mesou com desprezo sobre a djtta taboa, e que isto ujo ella bem ujsto  

 e lhe lembra que foj em hũa semana santa mas não lhe lembra em que  

 dja della et lembralhe que na tarde em que isto foj não estauão em 30 

 casa branca djaz, nẽ seu marido, nẽ suas filhas, e que quando ella  

 comecou aprender na djtta casa era de ydade de doze pera treze  

 annos e andou nella aprendendo ate ser de ydade de quatorze pera  

 qujnze annos e que quando ella isto ujo lhe pareçe que serja no meo  

 do djtto espaço e que auerja Ja hum anno que aprendja, e per 35 

 guntada pello senhor ujsitador, de que era o djtto Crucjfixo, se de  

 barro, se de paao, Se de metal, Respondeo que não sabe mas que  

 vio mujto bem que era crucjfixo e perguntada se algũa uez an  

 tes, ou despois do sobredjtto entrou ella na djtta camara estan  

 do aberta e se ujo estar o djtto Crucjfixo na djtta taboa Respon 40 

 deo que sim entrou algũas uezes, mas nunca ujo o djtto Crucj  

                                             fixo 42 
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 fixo Senão somente estar a djtta taboa com pratelejro sen ter nada e que 05 

 somente a djtta uez ujo ao djtto pedraluarez madejra acoutar o djtto  

 Crucjfixo como djtto tem o qual pedraluarez he ora Ja fallecjdo  

 e falesçeo nesta terra e dejxou hum filho que ouue en hũa sua escra[ua]  

 brasilla o qual he ydo pera o Rejno, e perguntada mais djsse que ho  

 djtto pedraluarez estaua então em seu siso et era homẽ sesudo e que 10 

 as djttas moças que cõ ella tambem esprejtarão sam Ja defuntas e que  

 do djtto tempo que ella na djtta casa aprendeo não sabe nenhũa sua cõdj  

 cjpula que ora seja ujua senão Jsabel de lamas mamaluca que ora he  

 casada com rodrjgueanes mestre de açuquere fregues de santo amaro  

 et brjolanja fernãdez ora veuua filha bastarda do djtto djogo fernãdez as quaes 15 

 serujão e erão crjadas das djttas branca dias e suas filhas mas  

 estas não se acharão presentes nẽ as ujrão esprejtar ao djtto pedro  

 aluarez o sobredjtto caso.  E Denuncjou mais que no djtto tempo que  

 assim aprendeo na djtta casa ujo per duas ou tres uezes em djas  

branca dias defucta cristã 
noua 

djfferentes que a djtta branca dias trazendo ao pescoço hũas cõ 20 

tas de rezar com hũa Cruz pendurada nellas, Correndo lhe a Cruz  

 pera djante dos pejtos, tomou cõ a mão a cruz, e djzendo pera a cruz  

 doute ao demo a lançou pera detras das costas, e que quando isto  

 fazia estaua em seu siso e por djzer que mais não sabe da djtta gente foj  

 perguntada se lhes ujo fazer çerjmonjas Judajcas das quaes ho 25 

 senhor visitador lhe declarou algũas  Respondeo que não lhe lembra  

 disso nẽ atentou njsso e perguntada mais djsse que não lhe lembra  

 se estaua mais alguẽ presente quando branca djaz fazia a djtta  

 Jniurja+
212

 as djttas contas, e que nunca a ujo rezar por ellas.  Denuncjou  

 mais que de seis annos a esta parte mora na djtta freguesia de Sam lourenco 30 

 e que ouue djzer geralmente que em camaragigj ha Judeus assim  

 sem se nomear nenhum particular e que mais não sabe, e do costume  

 djsse nada e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e por não  

 saber asignar a seu rogo asignej por ella cõ o senhor ujsitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o escreuj~ 35 

           Heitor furtado de mendoça           Manoel francisco   

 
                                                                                                            

   

         Testemunha 
Antonio Batal[h]a cristão 
uelho 

Aos cjnquo djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco 40 

                               nas  
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 nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de 05 

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Antonjo batalha  

 e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo Reçebeo Juramento  

 dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer uerdade e djsse ser Christão uelho natural de lixboa  

 filho de fernão batalha e de Jllena gomez defunctos de ydade de cjnquo 10 

 enta annos pouco mais, ou menos casado com ana dazeuedo Cristãa  

 velha laurador de suas Roças morador no engenho de seu sogro francisco fernãdez do por=  

 to freguesia de santo antonjo.   E Denuncjando djsse que auera tres annos  

 pouco mais ou menos que nesta terra foj fama publica escandalosa  

 e geralmente djtto pellos bõns, e mjlhores, e honrrados, e nobres da terra, 15 

joao nunex cristão nouo e por todo mais pouo, e gente della, que Joam nunez Christão nouo mer  

                                               X cador que despois disso foj presso pello santo officjo na bahia tinha nas casas  

 em que moraua na Rua noua desta ujlla em hũa camara hum cru  

 cjfixo em hum quanto
213

 deshonesto Cuberto cõ hũns panos Çujos onde  

 hia ourjnar Junto de hum serujdor, e que hum pedrejro homẽ rujuo 20 

referência da barba cujo nome lhe não lembra estandolhe cobrjndo e retelhando  

 a mesma camara ujra o sobredjtto e que delle nasçeo a djtta fama  

 Com a qual se escandalizauão todos et elle denuncjante ujo ao  

 djtto pedrejro ir denuncjar perante djogo do couto ouujdor da uara  

 ecclesiastica desta Capitanja hũa tarde e porque
214

 pareçe que na 25 

 quella tarde não pode acabar o testemunho, ou não sabe porque o mandou  

 o djtto vigario leuar a cadea na qual dormjo aquella nojte, e no dja  

 segujnte pella menhãa foj tornado o djtto pedrejro a leuar perãte  

 o djtto vigario com o qual estaua o seu escrjuão chamado Antonio lo  

referência pez,.  Denuncjou mais que gaspar Carneiro que foj prouedor mor nesta 30 

 Capitanja morador na cjdade de lixboa na Rua das parrejras que uaj pera  

 santa anna Jrmão de francisco carneiro contador dos contos de sua mages  

 tade, djsse a elle denuncjante nesta ujlla auera hum anno pouco  

 mais ou menos antes de se hir pera o Rejno que o djtto Joam nu=  

 nez lhe djssera a elle djtto gaspar carneiro que elle djtto Joam nunez 35 

 não tinha peccado mortal, e que então elle djtto gaspar car  

 neiro lhe respondera que como dezia elle que não tinha peccado mortal  

 pois elle estaua amançebado publicamente cõ hũa molher casa[da]  

 chamada a barreta, e que então o djtto Joam nunez lhe responde  

 ra que isso era peccado venjal auendo mujtos annos que es 40 

 taua amancebado com a djtta molher e sendo publico que pera  

                                  efejto 42 
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 efejto de ficar com ella lhe mandara o marjdo pera lixboa derjgido 05 

 a seu Jrmão Anrjque nunez pera della o mandar a angola donde vin  

 do o djtto marjdo ter a esta terra, o djtto Joam nunez por ser mujto  

 ardjloso e mujto rico se por por Autor a defender que não era casa  

 do com a djtta barreta e assim os fez descasar cousa que nesta terra  

 deu grande espanto porquanto se sabja serem casados a djtta 10 

 barreta cõ o djtto seu marjdo e como tais terem ueujdo mujto tempo  

 pacjficamente, e por não djzer mais foj perguntado pello senhor visi  

 tador, en que conta tem aos djttos pedrejros e Joam nunez, djsse que  

 do pedrejro não sabe nada mais que uello de ujsta, e que quanto  

 a Joam nunez, o não tem en cõta de bom cristão e he pubrjcamẽte 15 

 tido por onzonejro, e que algũas uezes que ho ujo na Igreja atentou de  

 preposito nelle, e o ujo sempre praticar cõ os que perto delle estauão co  

 mo quẽ tinha pouca deuação e algũas
215

 uezes não estando cõ o corpo  

 e rosto derejto pera ho altar e hũa uez o ujo virado cõ as costas vi  

 rado pera o altar embebjdo na pratica dos circunstantes não 20 

 lhe lembra quaes na matrjz, e vio que não frequentaua a Jgreja nẽ  

 as mjssas nos djas da obrigação e que segundo a roim conta em que  

 ho tem elle denuncjante lhe pareçe que pode ser uerdade ho que  

 ho djto pedrejro djsse que he da djtta fama pois o djsse sem constran  

 gimento e do costume djsse nada e foj lhe mandado ter se 25 

 gredo pello Juramẽto que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Antonjo batalla   

   

  30 

   

       Testemunha 
Luis monteiro cristão velho216 

Aos cjnquo djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro  

annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas ca  

 sas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoca  

 perante elle pareçeo sen ser chamado luis monteiro e por querer 35 

 denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos  

 evangelhos en que pos sua mão derejta sob cargo do qual pro  

 meteo djzer uerdade e djsse ser Christão uelho natural do porto  

 filho de pantaliam afonso e de sua molher Jllena djaz defunctos de  

                                                               ydade 40 
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 ydade de trinta e dous annos pouco mais ou menos solteiro fejtor 05 

 de duarte djaz emriquez e morador na sua fazenda em Jaboatam. E Denun  

 cjando djsse que auera noue, ou dez annos que estando elle na fazenda  

 de cristouão paiz en capibarjbj sendo seu fejtor aconteçeo que per mãodado  

 do mesmo cristouão paiz encajxou elle denuncjante hũa cantidade  

 de acuquere ẽ que tinha qujnhão pero gonçallvez dalcunha o peccu laura 10 

 dor en o mesmo Capibaribi laurador djgo morador sem elle estar pre  

 sente ao emcajxar do djtto açuquere e despois de encajxado ueo ay ter  

 o djtto pero gonçallvez peccu hum dja não lhe lembra qual nem a que ora e  

 achando o djtto acuquere emcajxado se agastou porque ho encaj  

 xara sem elle ser presente, et elle denuncjante lhe respondeo que homẽ 15 

pedro gonçalvez o poqu era elle pera elle djtto pero gonçallvez Confiar delle que ho emcajxarja cõ uer  

 dade, e a isto lhe respondeo então o djtto pero gonçallvez as pallauras se  

 gujntes, nem de deos me comfiarej, as quais pallauras djsse com  

 agastamento mas estaua em seu siso e sem bebedjçe nem pertur  

 bação outra algũa sendo presentes Antonjo gonçallvez purgador que ora es 20 

referências ta na djtta fazenda de duarte djaz, et Manoel fernãdez fejtor que então  

 era do djtto cristouão pais, que he ydo pera o Rejno, e por não djzer mais  

 foj perguntado pello senhor visitador e djsse que elle se escandalizou de  

 ouujr as djttas pallauras posto que o tem por bom cristão, e cristão  

 velho e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e do costume 25 

 djsse nada e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo  

 do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  luis monte[j]ro  

   

  30 

   

          Testemunha 
       Andre Caldeira 
         cristão uelho 

Aos seis djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro  

annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas ca  

sas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Andre 35 

 caldejra, e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo  

 Recebeo Juramento dos sanctos euangelhos en que pos sua mão  

 derejta sob cargo do qual prometeo dizer uerdade e djsse  

                             ser 39 
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 ser christão velho natural da Cjdade de portallegre filho de bel 05 

 chior caldeira, dos da gouernança da terra e de sua molher marja  

 djaz, de ydade de trjnta e sete annos solteiro que nunca casou não  

 tem officjo morador na fazenda de Manoel uaz guantes, freguesia de  

 sancto AMaro,   E Denuncjando djsse que auera quatro annos  

 pouco mais ou menos, que estando em Jaboatam da mesma fregue 10 

 sia na fazenda de Manoel lejtão, se aJuntarão, nella en casa  

 de Manoel uaz guantes,  hum dja não lhe lembra qual pera Jan  

referências tarem elle testemunha e o djtto Manoel vaz guantes, e Joam da rocha  

 senhor de hum ẽJenho da mesma freguesia, et djogo da costa morador no  

 mesmo engenho de Joam da rocha, e hum Jngres que tem por nome 15 

 ou por sobrenome carllos, homẽ alto do corpo rujuo que então mo  

 raua en casa do djtto Joam da rocha, e estando todos cjnquo  

 a mesa tendo acabado de Jantar  começarã[.] a fallar acerca  

 das vidas de algũns santos e dos mjllagres que elles fizerão sendo  

 viuos fallando nos mjllagres de santo Antonio que fez sendo ujuo, en 20 

Carlos Jngres tao o djtto Jngres carlos Respondeo, que não auja santos que em  

 vida fizessem mjllagres, e que somente os APostollos de cristo fizerão  

 mjllagres em vida, e que logo o djtto Manoel uaz guantes o Reprehen  

 deo djzendolhe que não dissesse tal porque era çerto que os djttos djgo que  

 mujtos sanctos que não erão os apostollos fizerão tambem 25 

 mujtos mjllagres sendo ujuos, em ujda, e que por tais os ti  

 nha canonjzados a Jgreja, então o djtto Jngres carllos apro  

 fiou aJnda sustentando o seu djtto pello que o djtto Joam da rocha  

 se ujrou pera elle agastado, djzendo lhe homẽ calle que estas fallan-  

 do, então o djtto Manoel uaz guantes, djsse pera o djtto Jngres que 30 

 elle que fallaua aquellas cousas mal falladas porque era de  

 Jnglaterra onde auja luteranos, e o djtto carllos Respondeo  

 as pallavras segujntes, nos laa em ingllaterra tambem  

 somos mujto bõns Cristãos, e o djtto Manoel vaz guantes lhe  

 Replicou que não erão bõns christãos em Jngllaterra pois não 35 

 obedecjam ao papa nẽ tinhão mjssa, nẽ faziam outras cousas  

 que fazem os bõns christãos, e o djtto carllos Respondeo, que posto  

 casso que llaa não não obedeçessem ao Papa nẽ tiuessem mjssa  

                                       tam 39 
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 tambem laa se lhes liam os evangelhos, erão bõns christãos, et então  

 foj tornado a reprehender porem elle posto que se callou não se desdjsse nẽ  

 se emmendou de seus roĩs djttos, e por não djzer mais foj pergunta  

 do, se declarou o ditto Jngres que os sanctos sendo viuos Jnda que fizessem  

                                            X mjllagres que enquãto veujam neste mundo podja cahir da sancti 10 

 dade e perdella e se foj este o sentido que ho djtto Jngres tinha no que  

 dezia, Respondeo que o ditto Jngres não fallou açerca disto nada  

 e que somente djsse e profiou que fora dos APostolos nenhũ sancto fa  

 zia mjllagres sendo ujuo como Ja ditto tem, e perguntado se  

 djsse o djtto Jngres que posto que en Jnglaterra avia luteranos que não o 15 

 bedecjam ao Papa Auja tambem catholicos que erão bõns christãos  

 fazendo esta distinção de hũns, a outros,  Respondeo que elle  

 djtto Jngres não declarou isto assim segundo sua lembrança  

 e que não lhe lembra se fez elle esta distinção, nẽ sabe se foj esta  

 sua tenção e que somente lhe lembra o que ditto tem e pergũtado 20 

 se estaua o djtto Jngres bebado ou fora de seu Juizo cõ algũa per  

 turbação Respondeo que posto que elle bebeo mujto vinho a mesa  

 contudo lhe parece que não estaua bebado e que estaua em seu  

 siso, e que Ja outra uez outro dia o vio beber mujto vinho e não se  

 toruou nẽ embebedou, e perguntado mais djsse que tambem 25 

 elle testemunha reprehendeo ao djtto Jngres, e que todos se escandaliza  

 rão mujto de lhe ouujrẽ as djttas pallavras e que tambem serujão  

 a mesa algũns serujentes que lhe pareçe que tambem isto ouujrão  

referência   Perguntado o referido 
belchior | Vaz . Jurou que auera | 
[ilegível] ou .5. ãnos. que sendo 
criado de manoel Vaz | [gu]antes 
hũ dia Jãtãdo o dito guãtez E | 
[d]a rocha paris   E Alberto carlos 
Jn- | [ilegível]es E Outros217,   Dixe o 
dito Jngres hũa | [..]usa de que Elle 
testemunha ora nã Sabe dar cer | 
[ilegível] informação E de que lhe 
nã lẽbra. | [ilegível]stãcia nẽ Elle a 
entẽdeo bem | [ilegível] andar 
occupado seruindo os | 
[ilegível]esa, Pello que todos aly se 
agasta= | [ilegível] cõtra o dito 
Jngres E dixerã que o | [ilegível] de 
accusar a o Sãcto Officio | 
[ilegível]do viesse a Esta terra.   E 
que de | [ma]is se nã lẽbra E do 
custume dixe | [ilegível] E 
prometeo segredo e assinou aquí | 
[o]lynda o primeiro de julho de 
1595 –           
         belchior uas 

hum dos quaes lhe pareçe que era belchior vaz Criado de Antonio  

lejtão da mesma freguesia que então era Criado de Manoel 30 

vaz, e do costume disse nada, e fojlhe mandado ter segre  

do e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e asig  

nou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nes  

ta ujsitação o escreuj~  

  Heitor furtado de mendoça     + 35 

           ãdre Calldeira÷  

  

  

  

 40 

  

  

 44 
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Testemunha 
Andre tauares 
cristão uelho 

Aos seis djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  05 

e quatro annos nesta villa de Olinda Capitanja
218

 Capita  

nja de pernãobuco nas casas da morada do senhor visi  

 tador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante  

 elle pareçeo sen ser chamado Andre tauares e por que  

 rer denuncjar Cousas tocantes ao sancto offjcjo Recebeo 10 

 Juramẽto dos sanctos euangelhos en que pos sua mão de  

 rejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e djsse ser  

 Christão velho natural da ylha de sam mjguel filho de gaspa[r]  

 tauares, e de sua molher Marja simõis, de ydade de vinte e sete   

 annos solteiro laurador morador nas terras de Joam pirez na freguesia 15 

 de sancto amaro.   E Denuncjando djsse que auera cjnquo  

 annos pouco mais ou menos que sendo elle laurador nas terras  

 de Joam pais na freguesia de sancto Antonio vierão hum dja  

 não lhe lembra qual a casa delle denuncjãte Miguel pirez  

 laurador que então era solteiro e ora he casado com hũa filha 20 

 de goncalo gonçallvez e esta nas terras de pedro djaz da fonsequa freguesia  

referências   o referido 
gregorio fernãdez foise para | 
a Baýa 

de sam mjguel,  e Gregorjo fernãdez vaquejro de Joam paes  

nas terras de vna, et Manoel da maja ora Ja defunto,  

 e todos quatro não lhe lembra se pella menhãa se a tarde se  

 posserão a Jugar na djtta sua casa as cartas o trumfo a 25 

 djnhejro a parcejros, elle denuncjãte e o djtto morto e  

 rão parçejros de hũa parte, e os outros dous da outra  

 e estando assim Jugando aconteço que perdeo o djtto Miguel  

 pirez  pello que cõ agastamẽto o djtto Miguel pirez dando cõ  

 as cartas na mesa disse, as pallauras segujntes, a 30 

Migel pirez . cõfessou na graça  
|   vai sua cõfissão no 3º Livro 
- | folha 119 –      

Renego de Jesu cristo, pois que não ey de ganhar, então elle  

denuncjante se leuantou e djsse que pois elle fallaua  

tais pallauras se fossem embora e não querja que em sua  

 casa mais Jugasem, então se forão, e o djtto Miguel pirez  

 se callou com a sua reprehensão, mas não se desdjsse 35 

                    da djta  
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 Pernambuqo      Mendoça    

                                                                                    I22  

   

   

 da djtta blasfemea e por não dizer mais foj perguntado pello 05 

 senhor visitador se estaua o ditto Miguel pirez bebado ou fora de  

 seu Juizo cõ algũa perturbação Respondeo que não estaua  

 bebado e que em seu siso estaua, e perguntado mais djsse  

 que elle se escandalizou mujto da djtta blasfemea e que njnguẽ  

 mais estaua presente, e que ho djtto denuncjado he homẽ de bõ 10 

 entendjmento e que lhe vee fazer obras exterjores de bom Chris  

 tão, Rezar por contas e oras ir a Jgreja a mjssa nos djas da o  

 brigação, esmolar etz e que cõ ho agastamento de per  

 der no Jogo djsse a djtta blasfemea e do costume disse que  

 são amjgos e se cõuersauão quando erão vezinhos e nada 15 

 mais, e que tem djtto a uerdade e fojlhe mandado ter segredo  

 e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ  

 o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsi  

 tação o escreuj~                 

   Heitor furtado de mendoça  Amdre Tauares 20 

               1594 ano  

   

   

   

  25 

          Testemunha 
Antonio gonçalvez cristão 
uelho 

Aos seis djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernão  

 buco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chama  

 do Antonio gonçallvez e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo 30 

 officjo Recebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que  

 pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 verdade e djsse ser Christão velho natural da ylha da  

 madejra filho de Antonio gonçallvez o velho purgador de acuqueres  

 e de sua molher breatiz martjnz defunctos de ydade de trinta 35 

 e cjnquo annos casado com domjngas Rodriguiz christãa uelha pur  

                                                      gador 37 

   

   

   

   

   



[fol.113v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 gador de acuqueres morador em Jaboatam no engenho de duarte 05 

 diaz anrjquez freguesia de Sancto amaro. E Denuncjando dj[se]  

 que auera dez annos pouco mais ou menos, que estando elle usan[do]  

 o djtto seu officjo de purgador no engenho de cristouão paiz [daltero]  

 em capibarjbe, aconteçeo que hum dja não lhe lembra qual por  

 mandado do djtto Christouão paĩz hum seu encajxador cha 10 

 mado luis monteiro que ora serue ao djtto duarte djaz anriqu[ez]  

 encajxou hum pouco de açuquere de pedro gonçallvez dalcunha o pecu  

 laurador morador em Capibarjbj não estando o djtto pero  

 gonçallvez presente nẽ tendo dado liçença pera se encajxar o djtto  

 seu acuquere sem sua presença pello que no dja segujnte Jn 15 

 do o djtto pero gonçallvez ao djtto engenho e achando o seu acuquere  

 encajxado se agastou porque lho encajxarão sem sua presẽça  

 ao que o djtto emcajxador Respondeo, que elle e mais o djtto cristouã[o]  

 paez erão homẽns pera se delles comfiar então o djtto pero gonçallvez  

pedro gonçalvez o poqu agastado djxe as pallauras segujntes, nẽ de deos me 20 

 confio, então hum manoel fernãdez fejtor do mesmo cristouão paẽz  

 que Ja he ydo pera o Rejno, e djzem estar em lixboa donde es  

 perão que uenha çedo casado com marja rodriguiz que esta em  

 casa do mesmo cristouão paez djsse que se em algum tempo a santa Jn  

 qujsicão ujesse a esta terra que ho auja de ujr acussar 25 

 por as djttas pallauras, das quaes elle denuncjãte se  

 escandalizou mujto e assim entende tambem que se escan  

 dalizarão os djttos fejtor, e cajxejro, os quaes somente cõ  

referências elle denuncjante estauão presentes e por não djzer  

 mais foj perguntado se estaua o djtto pero gonçallvez bebado 30 

 ou fora de seu Juizo Respondeo que não segundo entend[e]  

 e que este casso aconteçeo pella menhãa e que delle mais  

 não sabe de seus costumes por não ter cõ elle cõmonjcação  

 e do costume djsse nada e prometeo segredo pello Juramẽto  

 que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo 35 

 do santo officjo nesta ujsitação do brasil o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  ãtonio gonçalvez 37 
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 Pernãbuqo       Mendoça      
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  05 

        Testemunha 
francisco Rebello cristão uelho 

Aos seis djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro  

annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de Pernãobuco nas casas  

 da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor  furtado de men  

 doça perante elle pareçeo sen ser chamado francisco rebello, e por querer de  

 nuncjar cousas tocantes ao sancto officjo reçebeo Juramento 10 

 dos Sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho natu  

 ral da
219

 ujlla de gujmarais Arcobispado de braga filho de Manoel  

 Rebello coronhejro de bestas, e de Sua molher marja djaz defunta solteiro  

 de ydade de ujnte annos fejtor de Pallos gonçallvez morador na sua fazenda na 15 

 freguesia de sam lourenço.   E Denuncjando djsse que auera  

 tres meses pouco mais ou menos hum dja não lhe lembra qual  

 a nojte nesta ujlla abajxo da misericórdia nas casas de hũa ueuua morado  

 ra na praya, se acharão presentes que nellas se agasalhauão scilicet bel  

 chior de frejtas filho da mesma ueuua, e Antonio francisco laurador fregues 20 

 de Sam lourenco, e Antonio de brito homẽ pardo que anda por esta ujlla  

 e não sabe lugar çerto onde se agasalha et elle denuncjante, e domjn  

 gos gonçallvez laurador, fregues tambem de são lourenço, tendo Ja todos  

 çeado, andando passeando na primeira casa terrea o ditto domi[n]  

 gos gonçallvez com o djtto belchior de frejtas vierão ambos a fallar a 25 

domingos gonçalvez çerca de adorar os sanctos, e o ditto domjngos gonçallvez djsse que não  

 se podja quando entrauão na Jgreja asentar de Joelhos, nẽ ba  

 ter nos pejtos, e que somente era necessarjo ter no pejto e no co  

 ração cõfiança en nosso senhor porque nosso senhor não come senão  

 coraçõis e que somente aos santos do çeo se podja adorar, e que 30 

 por bem de rezão não se podjam adorar os santos do altar nẽ as  

 Jmagẽns da Jgreja e por não dizer mais foj perguntado pello senhor  

[Perguntado] o referido belchior  
de freitas | [decla]rou que não se  
achou presẽte a | [e]sta differẽca,   
mas que uindo elle | [ilegível] fora 
achou a estas pessoas em |  
[ilegível] casa, E entã lhe cõtarão 
que | [ti]uerão porfia E diferẽca 
acer | [ca] das Jmagens não se 
Lẽbra | [da] substãcia da porfia 
que lhe cõ | [ta]rão. nẽ de nada 
mais sabe. | [ilegível] asinou aqui ẽ 
Olinda .8. Junho. 94 –              
               belchior de frereitas220 

visitador que quando elle djsse que não podiam na Igreja aJoelhar  

se nẽ bater nos pejtos, se dezia elle que isso se não podja fazer ao san=  

tissimo sacramento nẽ a nosso senhor, nẽ a sua Jmagem, ou se dezia 35 

que isso se não podja fazer aos sanctos nẽ a suas Jmagẽns  

Respondeo que entendeo que dezia que não podj[a]m aJoelhar  

                                               se nẽ  

  

 40 
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  05 

 se nẽ bater nos pejtos aos sanctos, e perguntado mais djsse que não  

 sabe se estaua o djtto domjngos gonçallvez então cõ allgũa perturbacão  

 e lhe lembra que ho ujo beber ujnho a çea e que isto foj despois de çea  

 mas que sabe que he homẽ tido por sesudo e discreto e que não lhe  

 lembra se algum dos sobredjttos que presentes estauão o reprehede[rão] 10 

 das djttas pallauras, nẽ se elle aporfiou nellas nẽ se as djsse ma  

 es que hũa uez, e que elle denuncjante se espantou de lhas ouujr  

 e do costume djsse nada e foj lhe mandado ter segredo e assim  

 o prometeo ter pello Juramento que recebeo e asignou cõ o senhor ujsita  

 dor aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 15 

 
  Heitor furtado de mendoça  + 

 

   

   

   

  20 

         Testemunha 
Antonio João cristão uelho 

Aos sete djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e qua  

tro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernãobuco  

 nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Antonio Joam  

 e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo Recebeo 25 

 Juramento dos sanctos euangelhos en que pos sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser chris  

 tão uelho natural de ujlla noua do porto filho de Joam pirez e de sua  

 molher gracja gonçallvez defuncta lauradores, de ydade de ujnte  

 e sete annos pouco mais ou menos casado com marja gonçallvez 30 

 Christãa uelha na mesma villa noua, Capateiro obrejro de  

 Antonio diaz e com elle residente em pojuca Junto do engenho  

 do coelho freguesia de Sam mjguel.  E Denuncjando di  

 xe que dja de todos os sanctos o prjmeiro dja de nouembro do  

 anno de mjl e qujnhentos e nouenta e hum estando elle de 35 

 nuncjante no djtto dja despois de Jantar nesta ujlla na  

 Rua da lladejra per bajxo da matriz asentado a sombra  

                      debajxo 38 
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 debajxo do alpendre ha
221

 porta das casas en que moraua hieronjmo martinz mer 05 

 cador christão nouo que ora he Ja ydo pera lixboa Jrmão de afonso martjnz agoas  

 mortas mercador desta ujlla ujo estar na sua logea djantejra ao  

 djtto hieronjmo martinz que he torto de hum olho, e a hum seu Jrmão ma  

 is moço cujo nome não sabe, que ora esta aquj en casa do djtto afonso martjnz  

 e hum alfaiate cujo nome não sabe bajxo do corpo, morador nesta ujlla Junto 10 

 das casas de francisco fernãdez do porto na Rua que uaj da Rua de Joam eanes pera  

referências sancto Antonio, os quais todos tres Jantarão naquelle dja Juntos e aca  

 bauão então de Jantar, e vio que ho djtto alfajate pedjo ao djtto hiero  

 njmo martinz hũa sua bota noua que estaua na mesma logea pendura  

 da em paao ou corda a qual bota estaua rasgada pello pejto 15 

 do rosto toda ate a sola per ambas as bandas que parecja que no prj  

 meiro dja que foj calçada Se rasgou aquella maneira ao descalçar  

Jeronimo martinz então o djtto hieronjmo martinz djxe que a djtta bota aJnda auja de  

 ter conçerto, e que se elle calcara a djtta bota ao sabbado que  

 ella se lhe não rasgara, mas que elle que ha calcara ao domjngo 20 

 que por isso se lhe rasgara, e que logo elle denuncjante ouvin  

 dolhe estas pallauras lhe pareçerão mal e as tomou em roim  

 sentido, por elle ser christão nouo, e fallar em sabbado pella  

 djtta manejra mas que não sabe a sua tenção nẽ estaua mais  

 outrẽ presente que os sobredjttos, e que isto ujo elle estando 25 

 na Rua da banda de fora defronte da porta e lhes ouvio di  

 zer o que djtto tem e que mais não sabe e do costume dixe nada  

 e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ  

 o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta visi  

 tação o escreuj~ 30 

 
 Heitor furtado de mendoça   + 

 

   

   

       Testemunha Aos sete djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e qua  

francisco ferras cristão uelho tro annos nesta villa de olinda Capitanja de pernãobuco 35 

 nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furta  

                                                                    do 37 
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 do de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado francisco ferras et 05 

 por querer denuncjar Cousas tocantes ao sancto offjcjo Recebe[o]  

 Juramento dos santos euangelhos em que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser chris  

 tão uelho natural da freguesia de santiago termo da ujlla de [balthar]  

 de balthar do bispado do porto, filho de domjngos ferras tabali[ão] 10 

 da djtta villa, e de sua molher lianor rebella, solteiro de ydade de ujn[te]  

 e noue annos pouco mais ou menos residente em Jgarasu na  

 Cobrança
222

 dos djzimos del Rej Como fejtor que he de cristouão paez  

 daltero Rendeiro delles   E Denuncjando djsse que auera tres an  

 nos pouco mais ou menos que por toda esta terra de pernão 15 

 buco foj fama publica, frequente, e escandaloza, e assim corja  

 e se dezia geralmente por altos, e bajxos, honrados, bõns, e mi  

 lhores, e mais gente e pouo da terra que Joam nunez christão  

joao nunes cristão nouo nouo mercador morador nesta ujlla de olinda na Rua no[ua]  

 della que ora djzem estar em lixboa, tinha en hũa camara sua 20 

 hum Crucjffixo (não se declaraua se de uulto se de pentura) de  

 tras de hum serujdor vaso Jnmundo en que fazia suas necessi  

 dades corporais e que hum pedrejro (que não conheçe nẽ sabe ho  

 nome) retelhandolhe ho telhado lho ujo e o manjfestou e day  

 nasçeo a djtta fama e que o djtto Joam nunez peitou ao djtto 25 

 pedrejro pera que se desdjxesse do que tinha djtto e djxesse  

 que não lhe ujra tal, e que estas djttas cousas todas ouvio  

 elle djtto denuncjante em fama publica geral como dj-  

 to tem estando presente nesta terra e por não djzer mais  

 foj perguntado que mais sabe do djtto Joam nunez, e do djtto pedrej 30 

 ro en que conta o tem Respondeo que não sabe mais nada nẽ co  

 nheçe o pedrejro, e do costume djxe nada e prometeo segre  

 do pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor ujsita  

 dor aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitacão o escreuj  

  Heitor furtado de mendoça     + 35 

       francisco ferraz fernãdez  
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          Testemunha Aos sete djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro an  

Joao da guarda cristão uelho nos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da  

 morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

 ante elle pareçeo sen ser
223

 chamado Joam da guarda e por querer de  

 nuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramento dos santos euan 10 

 gelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 en tudo uerdade e djsse ser Christão uelho natural de viana foz  

 de lima ArCObispado de braga filho de gaspar macjel mer  

 cador e de sua molher Joana diaz salgada defunctos, de ydade de  

 vinte e seis annos pouco mais ou menos solteiro estante e morador em rarjpe 15 

 termo da ujlla de Jgarasu, nas terras de francisco de sousa dalmejda la  

 vrador,   E Denuncjando djsse que auera tres annos pouco mais ou  

 menos, que estando elle em sua casa na ujlla de Jgarassu onde então  

 era morador um dja não lhe lembra qual nẽ a que ora fallan  

 do com esteuão Ribeiro que ora he mercador e morador nesta ujlla abajxo da 20 

 mjsericórdia, e com bras correa dantes, morador em Jgarassu, e com bras fernãdez  

 merjnho do campo do djtto Jgarassu, leo elle denuncjãte perante  

 elles a bulla do Papa xisto qujnto das graças concedjdas ao Ar
224  

 chiospital de nossa senhora em Portico graças, e cõsolacão de Roma  

 aos Confrades que se nella asentarem A qual bulla elle denũcjã 25 

 te logo apresentou nesta mesa, e o senhor visitador, a leo, e despois  

 de a leer lha tornou a dar e que despois que elle testemunha perante os  

 sobredjttos leo todas as graças e cousas conteudas na djtta bula  

Bras fernãdez o djtto bras fernãdez respondeo que não podja auer graças tão largas  

 e que era Jmpossiuel aqujllo e que os Papas não passauão aquellas bullas 30 

 senão pera adquerjr djnhejro e que logo elle cõ os mais circuns  

 tantes o reprehenderão et elle reprehendjdo se callou e que  

 em seu siso estaua o ditto bras fernãdez e que todos se escandalizarão  

 de lhe ouujr as tais pallavras e que mais não sabe e do costume  

 nada e prometeo segredo e asignou cõ o senhor visitador aquj 35 

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

       Heitor furtado de mendoça                                

             [carimbo]  Joam da guarda maciel 38 
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        Testemunha Aos sete djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro 05 

Antonio francisco cristão uelho annos nesta villa de olinda Capitanja de pernãobuco nas ca  

 sas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça  

 perante elle pareçeo sen ser chamado Antonio francisco e por querer denũ  

 Cjar cousas tocantes ao santo officjo Reçebeo Juramento dos sanctos  

 evangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual pro 10 

 meteo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho na  

 tural de lixboa filho de bastiam francisco alfajate e de sua molher felj  

 pa nunez defunta de ydade de trjnta annos pouco mais ou  

 menos casado com Anna rodriguiz Christãa uelha laurador de sua  

 roça e nella morador na freguesia de sam lourenco.  E Denũ 15 

 cjando djsse que auera tres, ou quatro meses pouco mais ou menos  

 que hum dja não lhe lembra qual nẽ a que ora estando nesta ujlla  

 abajxo da misericórdia nas casas de belchior de frejtas, estauão ay tão  

 bem na mesma casa que era a prjmeira e terrea, domjngos gonçallvez  

referências laurador tido por christão uelho seu vezinho, et Antonio de brjtto sol 20 

 teiro que lhe pareçe morar cõ sua maj nesta ujlla a sam Pedro, e francisco  

 Rabello mãocebo que então estaua cõ elle denuncjãte, e ora esta  

 cõ seu vezinho Paulo gonçallvez, e estando assim todos, elle denuncjãte  

domingos gonçalvez ouujo djzer ao djtto domjngos gonçallvez que não se aujão de adorar os  

 sanctos do altar senão os do çeo, e o djtto Antonio de brjto djsse que 25 

 sim se aujão de adorar os santos do altar como os santos do ceo cujas  

 Jmagẽns erão, e que Jnda estaua en djzer que mais aJnda auja  

 de adorar as Jmagẽns do altar que os sanctos
225

 do çeo e que estas  

 sam as pallauras que ouujo djzer aos sobredjttos, e não sabe  

 sobre que prepossito, nẽ lhe lembra que mais pallauras djsserão 30 

 e que entendeo que estauão en seu siso e que elle se escandalazou de  

 lhas ouujr, e lhes djsse que não desputasem no que não entendjão  

 e que creessem ho que cria a santa madre Jgreja e do costume  

 djsse nada mais que o djtto domjngos gonçallvez foj casado cõ hũa  

 Jrmãa da djtta sua molher e prometeo segredo pello Jura 35 

                                      mento  
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 mento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo 05 

 do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  ãtonio francisco  

   

   

  10 

       Testemunha 
francisco mendez da Costa 
meo cristão nouo. 

Aos sete djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta  

e quatro annos nesta villa de olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor visitador do sancto officjo  

 hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser cha  

 mado dentro no tempo da graça francisco mendez da costa e por que 15 

 rer denuncjar Cousas tocantes ao sancto officjo reçebeo Jura  

 mento dos sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser  

 meo christão nouo natural de mejjão frio filho de Antonio mẽdez  

                                              x christão nouo Mercador e de Sua amjga breatiz francisca, cris 20 

 tãa uelha de ydade de trjnta e tres annos pouco mais ou menos  

 casado com brasia Camella mamaluca laurador morador  

 na morjbara freguesia de sam lourenço. e denuncjando  

tẽpo djsse que dja de Reis ora passado estando o Padre francisco pinto  

[ilegível] francisco pinto doitel  
Vigario | de São Lourenco 

doutel vigario da djtta Jgreja de sam loureço fazendo nella 25 

estação ao pouo et tratando na djtta estação açerca  

 do euangelho dos Reĩs magros disse que os djttos Reĩs o  

 freçerão a cristo, ouro Como Rej, e ençenço como deos  

culpa e mjrra como quẽ se auja de mjrrar na sepultura e que  

 das djttas pallauras de djzer que se auja cristo de mjrrar 30 

 na sepultura murmurarão mujtas pessoas et a elle de  

 Nuncjante lhe pareçerão mal as djttas pallavras por  

 quanto nosso senhor  Jesu cristo não se mjrrou na sepultura  

                                                 e somente 34 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.117v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 e somente esteue nella depositado ate resurgir no tercejro dia 05 

 Como resurgio, e por não dizer mais foj perguntado se en  

 tendeo elle bem ao ditto vigario estas pallavras e se acrecen  

 tou elle mais algũa outra cõ esta, respondeo que somente  

 as sobredjttas pallauras lhe ouujo na djtta estação e que  

 bem o entendeo que assim as djsse, e perguntado mais disse 10 

 que em seu siso estaua e elle dezia a mjssa do dia e djsse as dj  

 tas pallavras fazendo a estação mas que na djtta estacão  

 se agastou porque não forão mujtos a oferta, e algũns  

 que chegarão a elle não ofertarão nada, então tomou  

 ocasião de fallar nos Reis que de tam longe ujerão ofertar 15 

 as dittas cousas a cristo e do costume djsse que he seu amjgo  

 mas que sem embargo de sua amjzade tem djtto aquj  

 a uerdade e foj lhe mandado ter segredo e asim o pro  

 meteo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor uj  

 sitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsita 20 

 ção o escreuj ––             

   Heitor furtado de mendoça     francisco mendes da costa  

   

   

     Testemunha 
Jeronimo bras Clerigo 
    cristão uelho 

Aos sete djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouẽ 25 

ta e quatro annos nesta villa de olinda Capitanja de  

pernãobuco nas casas da morada do senhor visitador  

 do sancto officjo hejtor furtado de mendoça perante  

 elle pareçeo sen ser chamado o Padre hieronjmo bras  

 e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo 30 

 Recebeo Juramento dos sanctos euangelhos en que pos  

 Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 en tudo uerdade e djsse ser christão uelho natural  

             de ujana 34 
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 de ujana filho de goncalo martinz sombrerejro, e de Sua molher lucrecja 05 

 bras na mesma villa de viana moradores Ja defunctos de  

 ydade de trinta e hum annos pouco mais ou menos, capellão  

 da capella de nossa senhora do rosajro sita na fazenda de fernão  

 soarez na freguesia de sancto AMaro e nella morador. E De  

 nuncjando disse que auera anno e meo pouco mais ou menos 10 

 que em hum dja não lhe lembra qual a tarde en casa de Paulo bezera  

 casado com Joana cabral christão uelho vianes senhor do engenho  

 da uarzea estando na Sua varanda elle denuncjante com  

 goncalo daraujo procurador ora do conçelho desta villa morador na  

 mesma fazenda de Paulo bezera na varzea ambos soos Jugã 15 

 do as tabolas lançou elle denuncjante nos dados, seis e qua  

 tro e o djtto goncalo daraujo (que elle tem por christão velho) leuan  

 tou loguo
226

 os dados e djsse que erão quadernas, e djzendo  

 lhe elle denuncjante então que não erão senão seis e quatro  

[goncal]o daraujo e que lhe creesse, então o djtto goncalo daraujo lhe respondeo as 20 

[c]ulpa pallauras segujntes, aJnda que deos mo djga o não creerej  

 pello que elle denuncjante o reprehendeo logo djzendolhe  

 que fallaua heresia, e que se lembrase de se ujr acussar  

 quando o sancto officjo viesse a esta terra e elle se calou  

 então e não respondeo nada e que isto tudo passa assim 25 

 Como tem djtto segundo sua lembrança e que não esta muito  

 certjfficado se djsse elle as djttas pallauras na forma que  

 aquj tem denuncjado, porem segundo Sua lembrança  

 assim as djsse o djtto goncalo daraujo Como elle aquj tem denun  

 cjado e quando a elle denuncjante o reprehender logo 30 

 então de heresia Como tem djtto, nisso esta elle denuncj  

 ante ffirme de certo, e por não dizer mais foj pergũta  

 do pello senhor visitador se estaua o djtto goncalo dar[a]ujo beba  

                                                         do ou 34 
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 do ou fora de seu Juizo cõ algũa perturbação Respondeo que não 05 

 perguntado mais djsse que quãdo o sobredjtto casso acõteçeo  

 estauão ambos soos, e que o djtto goncalo daraujo se agastou porque  

 perdja cõ o lanço de seis e quatro e agastado djsse as palla  

 vras que djsse e que ho tem en conta de bom homẽ mais simplex  

 que malljcjosso e que elle denuncjante se escandalizou de ho ouuj[r] 10 

 e do costume que he seu amjgo e cõpadre que lhe bautizou hũa  

 filha e prometeo segredo pello Juramento que recebeo e asig  

 nou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 visitação o escreuj~          

   Heitor furtado de mendoça  o padre Hieronjmo Bras 15 

   

   

          Testemunha  Aos sete djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro annos  

francisco Camello cristão 
uelho 

nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da mo  

rada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perãte 20 

 elle pareçeo sen ser chamado francisco camello e por querer denuncjar  

 Cousas tocantes ao Sancto officjo recebeo Juramẽto dos Sanctos euã  

 gelhos en que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 uerdade en tudo e djsse ser christão uelho natural desta ujlla filho  

 de Jorge camello Juiz ora da ujlla de Jgarasu, e de Sua molher Jsabel 25 

 cardossa e en casa delles morador na djtta ujlla de Jgarasu de  

 ydade de dezasete annos solteiro. E Denuncjando disse que auera seis  

 annos pouco mais ou menos que nesta ujlla na Rua da conçepção  

 onde então moraua hum dja não lhe lembra qual estãdo a  

francisco carualho sentados en cjma de hum carro fallando elle e francisco carualho filho 30 

 de Jllena gomez enteado de Manoel chauejro morador nesta ujlla e  

referências Com guaspar lopez filho de Antonio lopez do lago morador nesta ujlla e con  

 seu Jrmão delle denuncjante Antonio de ualcaçer en casa do djtto  

 seu pay morador todos quatro praticando posto que não se a  

 firma bem se ho djtto seu Jrmão e o djtto gaspar lopez estauão 35 

 então presentes,   vindosse a fallar entre elles sobre o pecca  

culpa do da lluxurja, djsse o djtto francisco carualho que não era peccado  

                                                                 mortal 38 
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 mortal A luxurja de dormjrem os homẽns cõ molheres Senão quãdo os 05 

 homẽns dormjão cõ Suas parentas, e que logo elle denuncjante segũ  

 do lhe pareçe lhe djsse que não era aqujllo uerdade porque tambem  

 era peccado mortal dormjrem os homẽns cõ molheres Jnda que não fo  

 sem suas parentas, e por não djzer mais foi perguntado, e djsse ho  

 djtto francisco Carualho estar em seu siso, e que não sabe nẽ entendeo delle se 10 

 dezia as djttas pallavras de roindade se de Simplicjdade de que lhe parece  

 que ambos São de hũa mesma ydade pouco mais, ou menos, e do costume  

 djsse que São amjgos, mas que sẽ embargo damjzade tem djtto a uerda  

 de e perguntado mais djsse que despois que elle denuncjãte o reprehendeo  

 o djtto francisco carualho não replicou mas não lhe lembra se se desdjsse do 15 

 seu djtto ou se ficou nelle e asignou Cõ o senhor visitador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça       

    francisco Camello  

  20 

   

     Testemunha 
Domingos Madeira. 
[cristão] uelho clerigo  

Aos Sete dias do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro  

anos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoca  

 perante elle pareçeo sen ser chamado o Padre domingos madejra 25 

 e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Jura  

 mento dos Sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob  

 cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser chris  

 tão uelho natural da villa de Sea filho de Antonio gomez que veuja per  

 sua fazenda e dos da gouernança da terra e de Sua molher 30 

 luzia aluarez, de ydade de trjnta e tres annos pouco mais ou me  

 nos clerjgo de mjssa Coadjutor da Jgreja de Sancto amaro e  

 ay morador, cujo paj e maj são Jnda viuos e na djtta villa de
227

 sea  

 moradores bispado de Coimbra.  E Denuncjando djsse  

[te]mpo que auera cjnquo ou seis meses pouco mais ou menos que hum dja 35 

 não lhe lembra qual estando en casa do vigario da djtta Jgreja  

                                                  de santo 36 
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 de Sancto amaro AMaro antonio andre elle denuncjante e o djtto vigario 05 

referências e o Padre Joam gonçallvez de campos, e o Padre gaspar soarez Capellão de cosmo  

 rodriguiz moradores todos na mesma freguesia asentados a mesa  

 todos quatro acabando de Jantar comecarão a praticar em  

 boa conuersação e estando assim não lhe lembra sobre que fun  

gaspar soares clerigo damento nẽ preposito o djtto clerigo gaspar soarez (ao qual 10 

             despachouse não conheçe se he christão nouo se uelho) djsse as pallavras se  

 gujntes,  cam bom he deos,  então o outro padre Joam gonçallvez campos  

Culpa lhe djsse que como dezia elle aquella pallaura, cam, então ho  

 djtto guaspar soarez, tornou a djzer as pallauras segujntes, djgo  

 bem, cam, Judeu, perro, aRenegado, elle não nasceo dos Ju 15 

 deus?  então elles todos, cjrcunstantes o reprehenderão de elle  

 dizer tais pallauras contra deos, então o djtto guaspar soarez  

 tornou a djzer as pallauras segujntes, aJnda djgo, cam, Judeu,  

 perro, aRenegado, pois elle nasçeo do pouo Judajco, então elles  

X    çircunstantes ficarão confusos sen fallar, per hum breue espaço 20 

 de tempo,   con admjração de uerem ao djtto gaspar soarez cha  

 mar tais nomes a cristo nosso senhor,   então o djtto gaspar soarez  

 vendo os assim confussos lhes djsse que elle se auja de ujr accussar  

 a esta mesa desta visitação do santo officjo que Ja então auja poucos  

 djas estaua nesta terra, e então se não fallou mais nesta 25 

 materja e se apartarão.   Denuncjou mais que na mesma cõ  

 Jução de tempo do caso sobredjtto pouco mais ou menos hum dja  

 estando a porta da djtta Jgreja de santo AMaro sendo domjngo  

 ante mjssa, reprehendeo a hum seu fregues chamado guas  

 par gonçallvez laurador casado na
228

 fazenda de cosmo rodriguiz, djzendo 30 

 lhe que viessem a mjssa todos os domjngos e djas Sanctos  

 porquanto era njsso neglljgente,   então o djtto gaspar  

gaspar gonçalvez gonçallvez lhe respondeo, que elles não erão obrjgados a ouvir mjs  

 sa mais que nos domjngos e não nos djas Sanctos, então elle  

culpa denuncjante o reprehendeo djzendolhe que todos erão obrj 35 

 gados a ouujr mjssa domjngos e sanctos cõforme o preçepto  

 da santa madre Jgreja, e o djtto gaspar gonçallvez não replicou e se  

                                                              callou 38 
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  05 

 callou e por não djzer mais foj perguntado pello senhor visitador  

 se estauão os djttos denuncjados bebados ou cõ algũa perturba  

 ção fora de seu Juizo quando djsserão as djttas pallauras, Res  

 pondeo que o clerjgo
229

 guaspar soarez tinha bebido francamente  

 ao Jantar, e o casso aconteçeo sobre mesa e entendeo delle per modos 10 

 e sinaĩs que mostrou que estaua perturbado do ujnho, e que quanto ao  

 gaspar gonçallvez que estaua en seu siso, e perguntado mais djsse que não lhe  

 lembra se nos djttos cassos se acharão presentes mais algũas ou  

 tras pessoas e que elle se escandalizou de ouvir todas as djttas  

 pallauras e do costume djsse nada somente que he amjgo delles 15 

 mas que tem djtto a uerdade sem embargo de Sua amjzade e foj lhe   

 mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento que  

 reçebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo  

 officjo nesta uisitação o escreuj~cõ o riscado que diz aRenegado  

 o sobredjtto o escreuj~ 20 

   Heitor furtado de mendoça   Domingos madeira  

    

   

   

       Testemunha 
thome dias cristão uelho 
    Laurador. 

Aos sete djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhentos e nouenta 25 

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado thome dias e por  

 querer denuncjar Cousas tocantes ao sancto officjo recebeo Jura  

 mento dos Sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta 30 

 sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser  

 Christão uelho natural de lixboa filho de Joam djaz homẽ do mar  

 e de Sua molher breatiz fernãdez defuncta de ydade de trjnta e cjnquo  

 annos casado com Marja de matos christãa uelha laurador e mo  

 rador nas terras de agostinho de olanda na freguesia de santo ama 35 

 ro,   E Denuncjando djsse que de cjnquo annos desta parte  

                                        tem elle 37 
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 tem elle denuncjante Jantado per mujtas uezes com o djtto agos   

 tinho de olanda christão uelho, e cõ sua molher Marja de pajua 05 

 mea Christãa noua filha de balthesar lejtão christão uelho paj do  

 sogro delle denuncjante, e filha de Sua molher Jnes fernãdez christãa noua  

 filha de branca diaz defunta, e per mujtas uezes avendo na mes[a]  

maria de paiua meia cristã  
noua  

cação, e Raja, a djtta Marja de pajua o não quis comer nunca  

e algũas vezes dezia na mesma mesa perante elle que não comja 10 

Esta maria de Paiua Véo a | 
Mesa no tẽpo da graça | Em  
Pernãbuqo   E Dixe que Ella |  
não Come Cação nẽ Raja |  
fresca, por nojo E não | por  
Seremonia,   E | por dizer Jsto  
per Este | modo se não Lãcou  
em | Liuro –  . 

o djtto pejxe, cacão, e Raja, porque lhe embrulhaua o estomago  

e que tãobem não comja lamprea porque lhe parecja cobra e de  

zia tambem que quãodo tinha aRaya, e litão sequos que uem de por  

tugal que os comja porque esses lhe não embrulhauão o estomago,  

Mas contudo que porquanto ella tem parte de christãa noua tomou 15 

elle denuncjante algum escrupulo de lhe veer Não
230

 comer o djtto  

pejxe sem escama Raja, e cação, mas que outra nenhũa cousa lhe  

 vio fazer das contheudas no edjtto da fee et monjtorjo geral mas  

 antes a tem por boa christãa e a vee confesar mujtas uezes et  

 comungar no anno e esmolar, e fazer outras obras de boa chris 20 

 tãa  e do costume djsse que ha djtta Marja de pajua he tia de sua  

 molher e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou  

 cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta uj  

 sitacão o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Thome dias 25 

   

   

 Aos sete djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro annos  

        Testemunha 
Bastião pirez da Abrigeira 
       cristão uelho 

nesta villa de Olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da mo  

rada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante 30 

elle pareçeo sen ser chamado bastiam pirez da abrjguejra e por querer  

 denuncjar cousas tocantes ao santo officjo Recebeo Juramento dos santos euan  

 gelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 djzer uerdade en tudo e djsse ser christão uelho natural de  

 Santiago de fontam do Arçobispado de braga filho de pedreanes 35 

 dabrjguej[ra]  
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 dabrjguejra procurador das frejras de betorjnho, morador no djtto 05 

 fontão, e de Sua molher Ana anes, defuncta de ydade de quarenta an  

 nos pouco mais, ou menos, veuuo casado que foj cõ margayda gonçallvez chris  

 tãa uelha que no djtto fontão fallesçeo Carrejro, que tem carro e bois de seus  

 estante nesta Capitanja na fazenda de Duarte djaz Enriquez fre  

 guesia de sancto AMaro.  e Denuncjando djsse que auera seis annos 10 

tempo pouco mais, ou menos, que elle se embarcou em viana en hũa Nao que diziam ser         

 de francisco da rocha Na qual vinha o djtto francisco da rocha que ha trouxera de Ingla  

 terra e vinhão afora outra gente, algũns Jngleses, e escorçesses e  

 outros estrangeros, e Sua derejta viagem era pera Angolla na qual  

 tomarão a ylha da Palma onde despois de desembarcados, veo, o 15 

 vigario da cjdade da laguna e prendeo da parte da santa Jnqujsição ao djtto  

 francisco da rocha Como Capitão e senhorio da djtta Nao Jngressa, e a todos os  

 mais Jngreses, e estrangeros que nella vinhão, e Mandou tomar as  

 vellas, e aparelhos da Nao, e a fazenda que nella vinha, e despois des  

 tas dilligençjas fejtas Mandou o djtto vigario e por Sua ordem encamj 20 

 nhou ao djtto francisco da rocha a Jnqujsiçam da gram Canarja o qual francisco  

 da rocha leuou consigo dous dos Jngreses, hum se chamaua mestre  

 richarte o outro não lhe lembra Como se chamaua et elle denuncjante  

 foj en companhia do djtto francisco da rocha serujndoo, e chegarão todos qua  

 tro a gram canarja e forão a cassa dos Jnqujsidores, e o djtto francisco da 25 

 rocha cõ os dous Jngreses foj per espaco de algũns qujnze djas todos  

 os djas a Jnqujsicão fallar con os Jnqujsidores, e elle denuncjante  

 ficaua guardandolhe a espada Na porta da Rua, e despois de passa  

 dos os djttos djas o djtto francisco da rocha se tornou cõ elle denuncjante
231  

 pera a djtta Jlha da palma djzendo que os djttos dous Jngreses 30 

 ficarrão pressos na djtta grão canarja tendo
232

 a djtta Cjdade por  

 prjssão e que trazia despacho da djtta Jnqujsiçam pera lhe desem  

 barguarem a djtta Nao e fazenda, e outra zaura mais que cõ ella  

 trazia, e pera elle tornar a mesma gram Canarja e leuar cõsigo  

 dous Jngreses que na djtta palma dejxara e que pera isto dera na 35 

 mesma gran canarja fiança e ficara por seu fiador Joam cortes  

 dos Rios, e assim se ujerão ambos a djtta ylha da palma, onde se tor  

                                                                 nou 38 
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 nou a embarcar o djtto francisco da rocha, e embarcou cõsigo aos djttos dous 05 

 Jngreses, que dezia lhe ser mãodado na djtta Jnqujsição que os leuasse  
 

Alberto Carlos       
Mestre goneiro   

 
Jngreses 

laa sob a djtta fiança os quaes erão, Alberto calros, e Mestre gonejro  

e na djtta Nao se embarcou elle denuncjante tambem cõ elle, e forão  

 a Angola e de Angola a bahya, e da bahya vierão a este pernãobuco  

francisco da Rocha e não qujs o djtto francisco da rocha leuar os djttos Jngreses a Jnqujsicão 10 

 da gram canarja, Como ficaua obrjgado, e na djtta nauegação  

 da palma pera Angolla morreo hum dos djttos dous Jngreses cha  

 mado mestre gonejro, e a este pernãobuco ueo ter o outro chama  

 do Alberto calros o qual Jnda ora he morador nesta villa, e vsa de   

 mercançja na Rua Janafonso por detras de sam pedro, e que a 15 

 vera dous annos pouco mais ou menos que estando hum dja não lhe  

 lembra qual nẽ a que ora, no engenho do mesmo francisco da rocha na mes  

 ma freguesia de Sancto amaro praticando cõ o djtto alberto cal-  

referências   Perguntado o referido. 
Jurou que Ou= | uio dizer não lhe 
lẽbra a- | quem que Alberto Carlos 
Jngres dixera | que não auia mais 
que doze apostollos no pa= | raíso, 
E que elle referido cõtou perãte |  
muitos Jsto que ouuira,   Mas  que 
elle refe= | rido nã Esteue presente 
quãdo o dito | Jngres Jsso dixe nem 
lhe Lẽbra que | tal nẽ outra cousa 
semelhãte Ou= | uisse ao mesmo 
Jngres,   E do costu= | me disse 
nada   E assinou aqui –               
           manoel llopẽz 

ros, e com Manoel lopez mamaluco laurador solteiro que então era vezi  

nho do djtto engenho, e ora lhe pareçe morar no cabo, e cõ outros 20 

mais não lhe lembra quaes, vindosse a fallar açerca do Arcobispo  

de braga frej bartholomeu dos martires que morrera sancto djsse ho  

djtto Alberto carlos que não auja no mundo mais que doze Sanctos  

então hum dos circũnstantes, (que lhe pareçe que era Joam da rocha  

que ora esta no mesmo engenho) o reprehendeo Mas cõtudo o djtto 25 

Jngres não se desdjsse e calouse, e tinha djtto então mesmo que não  

auja mais que doze Sanctos e que assim o ffarja çerto,   E por não djzer  

mais foj perguntado se estaua o djtto Jngres Alberto carlos quã  

Culpa233 do djsse as djttas pallauras bebado ou fora de seu Juizo Respondeo  

 que não sabe nẽ lhe lembra djsso, perguntado onde esta ora o djtto 30 

 francisco da rocha, Respondeo que elle he natural da ujlla de viana foz de lima  

 e nella casado e pera laa se foj na mesma Nao daquj avera ora  

 cjnquo annos pouco mais ou menos, e perguntado que pessoas  

            poderão Jnformar mais da djtta prjssão que se fez na djtta ylha  

 da palma pella sancta Jnqujsição,  Respondeo que djsso deuem 35 

 tambem saber, o djtto Joam da rocha, e hum mançebo chamado  

referências domjngos que esta no mesmo engenho, e hum Crjado do djtto  

Perguntado este domingos Jurou  
que Vio que francisco da | rocha  
foj para a Canarea chamado pel-  
| lo sãcto Offiçio da Canarea   E  
que não | Sabe a causa disso,   E  
que leuou cõsigo | algũs Jngreses  
que la deixou. E asinou –  
                    

                     

francisco da rocha chamado Andre de que dara, rezão thomas bibintão  

que uj  

 40 
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 A palavra „Culpa‟ foi escrita na margem da linha 27. 
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[ilegível] referido gaspar da Rocha. 
Jurou que auera | [ilegível] .8. anõs 
que cõ seu jrmão foi á Jlha da | 
[ilegível] E que os Jnquisidores da grã  
Canaria | [man]darã La Jr. ao  dito 
seu Jrmão que L|[evou] cõsigo dous 
Jngreses dos que trazia | [ilegível] 
Naos os quais ficarã La na grã cana | 
[ria] donde o dito seu Jrmão tornou  
para | [ilegível] deixando La fiãça de 
tornar | [nã] sabe para que cõ a nao 
na qual es | [ilegível] muitos 
estrãgeiros E ũ dos quais Era | 
[ilegível] carlos Jngres que nesta Villa 
| [ilegível] E que o dito seu jrmã não |  
[ilegível] nẽ leuou a nao a dita grã | 
[canaria] pello que Jnda auera  3- | 
[ilegível] andaua o dito seu Jrmã Em 
| [ilegível] cõ o Cardeal Em 
requerimẽto | [ilegível] lhe 
desobrigarẽ a dita fiãça | [ilegível] 
da qual nã sabe se he Ja des | 
[obrig]ado.   E que mais nã sabe.  E 
assinou | [ilegível] costume nada 
mais  E que he amigo | [ilegível] 
Alberto carlos . olynda .9. Junho |  
[ilegível] 1595 – 
         [Gaspar da rocha] [inint] 

  

que ujerão na mesma Nao e se acharão la presentes, e gaspar da ro 05 

cha Jrmão do mesmo francisco da rocha que tambem laa se achou presente e anda  

va por capitão da zaura que he mercador, e ora estante nesta ujlla na Rua  

da sarralhejra, e perguntado mais djsse que quãdo o djtto Jngres djsse  

que não auja mais que doze Sanctos elle denuncjante cõ os mais cjrcũs  

tantes se escandalizarão porquanto sabem que Sam mujtos mais os santos 10 

de que a Jgreja faz menção e do costume djsse nada e prometeo  

segredo pello Juramento que recebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj  

Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o esCreuj: –  

  Heitor furtado de mendoça       [bastiam] pirez    

  15 

  

  

  

Aos sete djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro  

annos nesta villa de Olinda Capitanja de pernãobuco nas casas 20 

da morada do senhor visitador do sancto officjo hejtor furtado de mendoça  

perante elle pareçeo sen ser chamado Manoel marquez e por que  

           Testemunha  
Manoel marqes cristão uelho234 

rer denuncjar Cousas tocantes ao sancto officjo reçebeo Juramento  

dos Sanctos euangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer em tudo uerdade e djsse ser christão 25 

 velho natural da villa de estremoz filho de afonso rodriguiz e de Sua molher  

 luisa fernãdez lauradores nos coutos moradores Junto da mesma villa  

 de ydade de trjnta annos pouco mais ou menos solteiro fejtor de An  

 dre rodriguiz e na sua fazenda morador em Jaboatam freguesia de  

 sancto amaro,  E Denuncjando djsse que elle conheçe bem a Antonio 30 

 do valle Mancebo que sera ora de trjnta annos, aluo, barbjlouro, de  

 bom corpo alto e gentilomem, e bem asombrado do rosto, Natural  

 de aRayolos o qual mujtos annos ha casou Cõ Ana garcja filha  

                              de Andre garcja alcajde da djtta villa de estremoz e despois de  

           casar cõ ella a leuou pera aRayolos onde aconteçeo [hum home] 35 

 zio da morte de hum Juĩz e doutros cassos en que o djtto Antonio do valle foj  

 Culpado pello que se absentou e veo ter a estas partes do brasil  

                                                             e auera 38 
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 A nota sobre Manoel Marques foi escrita na margem da linha 20. 
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 e auera ora anno e meo pouco mais ou menos que estando elle de 05 

 nuncjante en Angolla foj laa teer
235

 o djtto Antonio do valle que hia  

Antonio do Valle da Capitanja de sam viçente o qual Antonio do valle pello conhecer  

 lhe fallou e lhe djsse que elle vinha da djtta Capitanja de sam vicẽte  

 e que nella se casara Cõ hũa filha do Capitão della porquãto sua mo  

 lher Anna garcja era defunta em portugal, então elle denun 10 

 cjante cõ medo do djtto Antonio do valle lhe não fazer algum mal  

 se callou e lhe não qujs djzer como a djtta Sua molher Anna gar  

 çja ficaua viua e não era morta como elle dezia porque outros seus  

 naturais tambem lhe djsserão que o djtto Antonio do valle leuou de hum  

 punhal pera matar hum mançebo que lhe djsse que a djtta sua molher 15 

 ficaua ujua, e allem do djtto Antonio do ualle djzer a elle denuncjãte  

 que estaua casado em sam viçente tambem em Angolla tanto que  

 elle chegou se djsse pubrjcamente que elle era casado duas vezes  

 e que tendo Sua molher ujua em portugal se casara em sam vicente cõ  

 a filha do capitão e por não djzer mais foj perguntado se ho ujo 20 

 elle reçeber cõ a djtta Anna garçja Respondeo que ho não ujo, reçe  

 ber cõ ella mas que he çerto e notorjo, recebella en façe de Jgreja  

 na Jgreja de sancto Andre en estremoz donde ella era freguesa  

 e como casados legitimamente viuerão publicamente, e tem  

 da djtta sua molher ana garcja hũa filha pequena,e pergũta 25 

 do mais djsse que ha dous annos que elle denuncjãte se partio de  

 estremoz e ujo ficar viua a djtta Anna garcja cõ a djtta menjna  

 en casa do djtto seu paj Andre garcja em estremoz e do costu  

 me djsse nada e prometeo segredo pello Juramento que recebeo  

 e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo 30 

 nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  manoel marques  

   

   

        Testemunha 
Duarte de Sa que te Raca 
         de cristão nouo. 

Aos Sete djas do mes de feuereiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro 35 

annos nesta ujlla de Olinda capitanja de pernãobuco nas  

                             casas 37 
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 casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de men 05 

 doça perante elle pareçeo sen ser chamado duarte de saa e por que  

 rer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos e  

 vangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 djzer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho e ter Raça de christão  

 nouo pella parte de Sua maj não sabe de que manejra, natural de barçellos 10 

 Arçobispado
236

 de braga filho de Antonio mahia christão uelho tabalião  

 do pubrjco e Judjcjal da djcta ujlla de barçellos e de sua molher Jsabel  

 djaz de saa que djzem ser de nação de christãos nouos não Sabe se toda se  

 em parte defunctos, de ydade de trjnta e ojto annos pouco mais ou me  

 nos casado com Joana tauares christãa uelha dos da gouernança 15 

 desta ujlla morador na sua fazenda freguesia de Sancto amaro.   E Denun  

tempo cjando djsse que auera tres annos pouco mais ou menos que elle ujo correr  

 per toda esta terra pubrjca fama geralmente djtto por todos assim  

 honrrados, Relljgiossos, e lejgos,  bõns, e mjlhores da terra, como pella ma  

 is gente e pouo della, que hum pedrejro chamado per sobrenome o silua 20 

João nunez cristão nouo andando retelhando hũa camara de Joam nunez christão nouo mer  

 cador morador que era nesta ujlla ujo na djtta camara estar hum Crucjfixo  

 detras da cama do djtto Joam nunez Junto de hum seu serujdor uaso  

 Jmmundo en que elle fazia suas neçessidades corporaes, A qual  

 fama era mujto frequente, e con grande escandallo et admjração 25 

 de todos, e na conJunção do djtto tempo vio elle denuncjante ao djtto  

 pedrejro Silua estar presso na cadea desta ujlla, e deziam que ho mão  

 dara prender o vigario da vara ecclesiastica djogo do couto pera se  

 çertifficar deste casso, e por não djzer mais foj perguntado de que era  

 o crucjfixo, Respondeo, que não se declaraua mais que hum crucjfi 30 

 xo sem djzerem de quẽ era nẽ se era de uulto nẽ se de pintura e  

 perguntado en que Conta tem ao djtto pedrejro, e ao djtto Joam  

 nunez, Respondeo que elle conheçeo ao djtto pedrejro, e o tinha ẽ cõta  

 de homẽ de bem e de uerdade,   O qual he Ja fallescjdo, e fallesçeo  

 na djtta casa da misericórdia desta ujlla não sabe de que e que quãto a João 35 

 nunez ouujo dizer que era largo da cõcjencja nos [seus] [cõ]tractos  

 e que elle Mesmo
237

 lhe djsse que tinha a biblia en latim e que a dera ao Padre  

                                                                                   frej 38 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „M‟. 
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 frej Melchior Comjssarjo dos capuchos deste Brasil e do costume  

 djsse que he amjgo de Joam nunez e tem Reçebjdo delle mujtas 05 

 amjzades, e contudo tem djtto aquj a uerdade e prometeo segredo  

 pello Juramento que Reçebeo, e asignou cõ o senhor visitador aquj  

 Manoel francisco Notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  D[uarte] de ssaa  

  10 

   

   

 Aos ojto dias do mes de feuerejro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro  

   Testemunha 
Manoel Vaz guãtes 
      cristão uelho 

annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

da morada do senhor visitador do sancto officjo hejtor furtado de mendo 15 

ça peramte elle pareçeo sen ser chamado Manoel uaz guantes e  

 por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo recebeo Jura  

 mento dos Sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob car  

 go do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão ue  

 lho natural da cjdade de braga filho de Aluaro luis não tinha officjo ueuja 20 

 por sua fazenda, e de sua molher Jsabel uaz defunctos de ydade  

 de quarenta e tres annos casado com Margayda aparjça la  

 vrador de suas Roças e terras morador nellas na freguesia de santo ama  

 ro-   E Denuncjando djsse que auera cjnquo annos pouco  

tempo Mais ou menos que estando elle na fazenda de Manoel lejtão 25 

 en que então moraua na mesma freguesia de santo amaro, hum dja  

 não lhe lembra qual e pareçelhe que era uespera de hũa festa de nossa  

 senhora despois de Jantar se aJuntarão e acharão na djtta fazenda  

 en sua casa Alberto carlos Jngres de nação que trata em mercan  

referências cjas morador ora nesta ujlla, e Joam da rocha Paris solteiro morador no 30 

Perguntado   o referido diogo da  
Costa calheiros | cristão uelho  
solteiro de jdade de .28. ãnos |  
Jurou que somente lhe Lembra  
terse | com Este Jgres perãte os  
aqui no|meados hũa tarde em  
casa de | manoel Vaz guãtes hũa  
porfia, | Mas que não se Lembra  
qual | Era a [substãcia] da porfia 
| nẽ sobre que altercarão,   E | 
que nada mais sabe,   E do 
custu- | me disse que he amigo 
deste Jngres |Alberto carlos E que 
as ueses come E bebe com elle. | 
E asignou aqui em Olinda . 28 .  
majo . 1594 – 238       
           Djogo da Costa Calheiros 

engenho de francisco da rocha na freguesia de sancto amaro, e djogo da  

costa calhejros, e Andre caldejra solteiro todos moradores na mesma  

freguesia, e estando assim todos em boa pratica e cõuersação  

veo elle denuncjante a fallar no Arcobispo de braga frej bar  

tholomeu dos martires como era hum homẽ tido por Sancto 35 

e que se djzia delle que sendo viuo fizera hum mjllagre, então ho   

                                                        djtto  

  

  

 40 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
238

 As duas linhas finais dessa coluna, “Alberto carlos E que as ueses come E bebe com elle.” e “E asignou aqui Em Olinda . 28 . 
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Alberto Carlos Jngres- djtto Jngres Alberto carlos, Respondeo, que não podja ser homẽ ujuo 05 

 fazer mjlagres, e que somente os doze aPostollos sendo viuos fizerão no  

culpa mundo mjlagres e que outro nenhum Sancto en vida, sendo ujuo fizera  

 mjlagres porque erão homẽns como nos, então elle denuncjãte  

 o reprehendeo djzendolhe que afora os APostollos de cristo tãobem outros  

 mujtos sanctos fizerão na terra mjllagres sendo ujuos, ao que ho djtto 10 

 Jngres Alberto carlos lhe respondeo, que não se podjam chamar Sanctos  

 os homẽns enquanto erão ujuos,  e alegou cõ a frejra danuncja  

 da, que lhe chamauão frejra sancta,  e djzendolhe elle denuncjante  

 que elle era Jngres de terra de luteranos onde se não dezia mjssa o dj  

 to Alberto lhe respondeo que elle era mujto bom christão, e que Jnda 15 

 que na sua terra não se dezia mjssa que se lhes lião os euangelhos  

 e criam nelles,  E por não djzer mais foj perguntado pello senhor visi  

 tador se estaua o djtto Alberto carlos bebado ou fora de seu Juizo  

 quando djsse as djttas pallauras Respondeo que o casso foj des  

 pois de Jantar e lhe pareçeo estar o djtto Alberto algum tanto quẽ 20 

 te do ujnho,  e perguntado se algum dos circunstãtes o reprehen  

 deo mais, djsse que tambem o reprehendeo o djtto Joam da rocha, per  

 guntado se elle ou algum dos çircunstantes djsse ao djtto Albe  

 rto que na sua terra não obedecjam ao Papa, Respondeo que não  

 lhe lembra se njsso se lhe fallou,  e perguntado mais djsse que 25 

 todos se escandalljzarão de ouvir ao djtto Jngres o sobre  

 djtto e que nada mais lhe lembra, e perguntado, se foj a  

 pratica do djtto Alberto somente sobre não se poderem chamar  

 sanctos os homẽns sendo ujuos, ou se foj tambem sobre não auer  

 mais sanctos que ujvos fizessem mjlagres, que somente os doze 30 

 aPostollos,  Respondeo, que a prjmeira Cousa que o djtto Alberto  

 djsse foj que somente os doze aPostollos de cristo, fizerão mjla=  

 gres sendo viuos, e que outros nenhũs sanctos fizerão, nẽ podiã  

 fazer mjlagres sendo viuos porque erão homẽns Como nos  

 e despois que elle denuncjante o reprehendeo, djsse o djtto Albe 35 

                                                    rto  
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 rto a segunda cousa, que não se podjam chamar sanctos os homẽns 05 

 enquanto erão ujuos porque erão homẽns como nos, e an  

 tes de sua morte podjam perder a sanctidade e dejxar de ser  

 sanctos, e que todo o sobredjtto assim passou como aquj tem de  

 clarado, e que elle não sabe cõ que anjmo e tencão o djtto Jngres  

 disse
239

 as djttas cousas, e do costume djsse nada e prometeo 10 

 segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vi  

 sitador aquj Manoel francisco notarjo do sancto officjo nesta ujsitação  

 o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel vaz   

            guoantes 15 

   

   

 Aos ojto dias do mes de feuereiro de mjl e qujnhentos e nouenta e qua  

      Testemunha 
Jeronimo Pardo cristão nouo 
que matou sua mãy. 

tro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furta 20 

do de Mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado hieronj  

 mo pardo e por querer denuncjar cousas tocantes ao Sancto  

 officjo reçebeo Juramento dos Sanctos euangelhos en que pos Suas  

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e  

 djsse ter raça de christão nouo, e ser natural da cjdade de 25 

 lixboa filho de francisco pardo meo Christão nouo e meo biscainho  

 filho de paj biscaynho e de maj christãa noua laurador morador  

 nesta Capitanja e de sua molher Caterjna lopez christãa  

 velha Ja defunta a qual elle matou de proposito cõ hũa estoca  

 da na calçada do carmo em lixboa sendo elle então mãcebo 30 

 de dezasete annos, casado com faustina de valadares christãa  

 velha laurador nas terras de Ambrosio fernãdez brandão, e nellas  

 morador na freguesia de sam lourenço de ydade ora de  

 trjnta e tres annos.  E Denuncjando djsse que dja de  

tempo Reĩs deste anno presente estando na djtta Jgreja de sam 35 

francisco pinto doitel lourenço o vigario della francisco pinto doutel fazendo a estação  

                                           sendo 37 
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 sendo elle mesmo o que dezia a mjssa tractou açerca do euange 05 

 lho que os Reis do oriente vierão adorar  o menjno Jesus e djsse que  

 lhe ofereçerão, ouro, como a senhor do mundo, e Jnçenço, Como a  

 deos do çeo, e Mjrra, como a homẽ que era, e que auja de ser morto, e se  

Culpa pultado, e cõsomjdo, e mjrrado, na sepultura, e que estas forão  

 as formais pallauras que o djtto vigario djsse, as quaes elle de 10 

 nuncjante logo no mesmo dja escreueo e tomou em lembrãça  

 pera as denuncjar nesta mesa Porquanto pareçerão mal a  

 algũas pessoas e se escandalizarão dellas e por não djzer mais  

 foj perguntado se estaua o djtto vigario em seu siso ou cõ algũa per  

 turbação, Respondeo que não lhe ujo nenhũa perturbação maĩs 15 

 que uello fallar mujto agastado cõ mujta collera a qual elle cos  

 tuma tomar facjlmente cõ qualquer leue ocassiam e que isto  

 foj estando elle djzendo mjssa donde deçeo a fazer a esta  

 ção, e do costume djsse que he seu amjgo mas que sem embargo  

 da amjzade, esta he a uerdade que aquj tem denuncjado por 20 

 descargo de sua cõcjencja e foj lhe mandado ter segredo  

 e assim o prometeo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ  

 o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsita  

 ção o escreuj~          

   Heitor furtado de mendoça  Jeronjmo pardo [inint.] 25 

   

   

      Testemunha Aos ojto djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro an  

Pero Luis cristão uelho nos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da  

 morada do senhor visitador do Sancto officjo hejtor furtado de mendoça 30 

 perante elle pareçeo sen ser chamado pero luis
240

 e por querer, djguo  

 pareçeo sen ser chamado pero luis e por querer denun[c]jar  

 Cousas tocantes ao Sancto officjo e reçebeo Juramento dos  

                                     Sanctos 34 
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 Sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual 05 

 prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho natu  

 ral do termo de braçellos Julgado de uermoim filho de pero  

 Luĩs, e de sua molher caterjna gonçallvez lauradores laa morado=  

 res, de ydade de trjnta annos solteiro carrejro cõ Seus boĩs e carros  

 morador no engenho de fernão soarez em suasuna fregue 10 

 sia de sancto aMaro.  E Denuncjando djsse que auera tres  

tempo meses pouco mais ou menos que hum dja não lhe lembra qual  

 estando na casa do djtto engenho elle denuncjante e Manoel  

referências pinto laurador seu uezinho, e saluador Jorje mestre dacuque  

 re do djtto engenho, e Antonio vilhete framengo de nacão em 15 

 cajxador dos açuqueres do djtto fernão soares todos quatro  

 praticando djxe o djtto Manoel pinto (por que se fallaua açerca  

 do outro mundo) que no outro mundo auja hum soo paraisso  

 e hum soo Jnferno, e hum soo purgatorjo, então o djtto Antonio  

Antonio Vilhete framego vilhete djsse que o porgatorjo
241

 era por ay ao pee de hum pao 20 

 e ao pe de hũa pedra ou onde deos querja e acabando  

 de dizer isto se ssorjo, e logo elle denuncjãte tomou as dj  

 tas pallauras en sentido de ho djtto antonio vilhete negar ho  

 purgatorjo do outro mundo, e lhe pareçerão mal por  

 elle seer estrangero e se foj e apartou delles e ficarão os 25 

 djttos tres praticando Jnda sobre o mesmo e maĩs não  

 vio nẽ se passou perante elle sobre este casso e que perante elle  

 nenhum dos circunstantes lhe replicou porque elle de  

 nuncjante logo se foj no djtto ponto mas despois que se  

 elle foj cõmo quer que ficauão aJnda na mesma prati 30 

 ca poderja seer algum replicarlhe mas ho que maĩs  

 njsso se passou elle o não sabe, e perguntado se es  

 taua o djtto framengo bebado ou fora de seu Juizo  

       respon 34 
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 Respondeo que não mas antes estaua em seu siso, e perguntado 05 

 mais djsse que ho djtto framengo djsse as djttas pallauras soo hũa uez  

 perante elle, e perguntado mais djsse que ho djtto framengo per  

 ante elle não djsse claramente que não auja o porgatorjo
242

 do ou  

 tro mundo, nẽ aporfiou, mas somente djsse as djttas pallauras  

 as quaes elle denuncjante tomou nesse sentido de negar o por 10 

 gatorio porem não sabe Sua tenção, e do costume djsse nada e  

 prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor  

 visitador aquj, diz o enmendado pero luĩs Manoel francisco notarjo  

 do sancto officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  pero luis 15 

                                                                                         [carimbo]  

   

        Testemunha 
Paulo ferreira cristão uelho 

Aos ojto djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro an  

nos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

 da morada do senhor ujsitador do sancto officjo hejtor furtado de mendoça per 20 

 ante elle pareçeo sen ser chamado Paulo ferrejra e por querer denuncj  

 ar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos Sanctos euão  

 gelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dj  

 zer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho natural da cjdade  

 do porto filho de Antonio ferrejra homẽ do mar pilloto e de Sua molher 25 

 Marja alua defunctos moradores que forão no mesmo porto de  

 ydade de cjnquoenta e dous annos pouco mais ou menos solteiro  

 que nunca casou laurador morador nas terras de Esteuão aluo seu prj  

 mo freguesia de sancto antonio.   E Denuncjando djsse que cõfe  

 sandosse elle na quarresma do anno de nouenta e dous ao seu 30 

 vigario o padre duarte pirejra que Jnda ora ho he lhe perguntou  

 na confissão hum caso de que elle denuncjante tinha escrupu  

 lo, Contra pero fernãdez seu genro christão nouo, que, era, que djzendo  

 elle denuncjante hum dja ao djtto seu genro, que aujamos de ter  

 amor a nosso senhor, pera termos fee, o djtto seu genro lhe respondeo 35 

 que aujamos de creer o que cree a sancta madre Jgreja, da  

                                     qual 37 
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 qual resposta tomou elle escrupulo como que lhe cõtradizia auermos 05 

 de ter amor a nosso senhor, e pera Sua qujetação contou, isto na cõfissão  

Duarte pireira clerigo. ao djtto seu ujgario,   e o djtto seu ujgario então encareçendolhe que era bom  

 ter amor a deos lhe djsse as pallauras segujntes,   Dado caso que a Jgreja  

culpa vaa errada, Contudo sempre auemos de ter mujto amor a nosso senhor  

 As quais pallauras que o djtto ujgario djsse, dado caso que a Jgreja vaa errada 10 

 pareçerão logo mal a elle denuncjante, mas não lhas contradjsse, e  

 despois de ora o santo officjo estar nesta terra perguntou elle de  

 nuncjante ao mesmo ujgario se era elle denuncjãte obrjgado ujr de  

 nuncjar isto, e respondeolhe que não, mas não lhe perguntou Se era obrjgado  

 vir denuncjar as djttas pallauras que lhe ouujo declaradamente, senão a 15 

 quelle caso que tinha praticado cõ elle, pello que entende elle denuncjãte que quã  

 do lhe elle respondeo que não era pello caso do djtto seu genro, e des  

 pois perguntando elle a outros cõfessores se era obrigado denuncjar cõ  

 tra o djtto ujgario as djttas pallauras lhe djsserão que sim, e por isso faz esta  

 denuncjação, e perguntado se estaua o djtto ujgario em seu siso, Respon 20 

 deo que lhe pareçe que sim, e não lhe alembra se era pella menhãa se a tarde  

 e do costume djsse nada e foj lhe mandado ter segredo pello Juramento que  

 reçebeo e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  

 nesta ujsitação o escreuj~      

   Heitor furtado de mendoça      paulo ferrejra 25 

   

   

 TERMO COMO SÃO ACABADOS  

 os trinta dias da Villa de Jgarassu e das  

 mais freguesias de todo Pernambuqo, e 30 

 da desfixação dos Edictos da fee e da graca e Aluaras, Etc.  

    

 Aos ojto djas Jnclusiue do mes presente de feuerejro do Anno de  

 mil e qujnhentos e nouenta e quatro se acabarão os trinta dias da  

 graça e termo que o senhor visitador do santo officjo hector furtado de men 35 

 doça conçedeo nesta Capitanja de Pernãobuco aos morado=  

 res, stantes, vezinhos, et Residentes da villa de Jgarasu, e das mais  

 freguesias, ¶ de Sam lourenço, ¶ Sancto amaro, ¶ Sancto   

                                Antonio 39 
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 Antonio no cabo de sancto agostinho, ¶ e de Sam miguel de Pojuca alem 05 

 do cabo, (que sam todas as que mais são nesta capitanja afora as declara  

 das no aucto da Primeira graça) Pera ujrem perante elle senhor a  

 cõfessar Suas culpas pertencentes ao sancto officjo e dizer, e denun=  

 Ciar as que soubesem de qualquer pessoa~  E Porquanto os  

 Vigarios das dittas Jgrejas, e outrosi pera mais abastança os capel= 10 

 lais das caPellas a ellas anexas. ¶ Miguel alfar vigario dos santos cos  

 mo, e damjam, na villa de Jgarasu ¶ francisco pinto doutel vigario de  

 sam lourenço, e o capellão gaspar Manoel da caPella de Samtiago  

 em camaragibi anexa a dicta Jgreja ¶ domingos madejra coadju=  

 tor de sancto aMaro Por o seu ujgario Antonio andre estar çego,  e os ca 15 

 Pelláis hieronjmo bras da caPella de nossa senhora das candeas, e gas  

 par soarez da caPella de nossa senhora da guia anexas a dicta Jgreja  

 ¶ duarte pirejra uigario de sancto antonio, e os caPellais balthesar ca  

 mello da caPella de sam Joam, e Jorge fernãdez da caPella de nossa senhora  

 danuncjação anexas a dicta Jgreja ¶ e Paulo rodriguiz da tauora 20 

 vigario de Sam miguel e o capellão cosmo neto da Capella de santa luzia  

 anexa a dicta Jgreja, todos Publicarão nas djttas Suas Jgrejas  

 e capellas (cada hum na Sua) ha missa na estação aos noue dias  

 do mes de Janeiro primejro domingo despois da festa dos Reys  

 proxima passada os edictos da fee, e Monjtorios geraĩs 25 

 e os edictos da graça, e os traslados autenticos do aluara  

 de Sua magestade do Perdão das fazendas, e os fixarão nas  

 Portas Princjpaĩs das dictas Jgrejas e caPellas, e nellas es  

 tiuerão fixados ate os dictos ojto djas, Jnclusive, de este  

 mes de feuerejro em que se acabou a dicta graça e termo, Como 30 

 tudo largamente constou per certidãis dos djctos vigarios,  

 Coadjutor e caPellãis autenticas, e solennjzadas com  

 testemunhas nellas asignadas de como era uerdade  

           o con 34 
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 o conteudo nellas, Postas ao Pe e nas costas dos dictos  

 Papeis, que das dittas portas tirarão e desfixarão des 05 

 Pois de acabados os dictos trjnta djas e ja ne mesa da  

 visitação do Sancto offjcjo aPresentarão, do que tudo  

 eu notarjo dou mjnha fee passar assim na uerdade, Man  

 dou ho djtto senhor visitador pera Sempre disto constar fazer  

 aquj este termo em que asignarão todos os djttos vigarios 10 

 Coadjutor e capellãis nesta villa de Olinda Capita  

 nja de pernãobuco aos dezojto dias do mes de feuerejro do  

 anno de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro no qual tão  

 bem cõ ho djtto senhor asignej de meu signal raso Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação do brasil que ho escreuj 15 

  Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

                                                                                                                                                                                            
               

                                                                        duarte ferrejra  

 Hieronjmo bras Paulo rodriguiz de tauora  

 
 

20 

                            gaspar Manoel [dalmeida]  

 o padre  Migel alfar       Jor[g]e fernandez                                                               

                           [inint]   

                              o padre  francisco pinto [doitel]          

 o padre Cosmo neto             25 

                                                               [inint]  

 Gaspar Soares figeiroa  

   

   

  30 

 FIM DOS TRINTA DIAS DA VIL=  

 la de Jgarassu, e mais fregesias –   

 de todo Pernãbuco - 33 
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       Testemunha 
Pero aluarez Carpiteiro 
       mamaluqo 

Aos ujnte e hum djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhentos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas ca  

sas da morada do senhor Jnqujsidor digo ujsitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado pedraluarez car  

 pinteiro referjdo nesta mesa e recebeo Juramento dos sanctos euão 10 

 gelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 en tudo uerdade, e djsse ser mamaluco natural desta Capitanja filho  

 de Aluaro pirez dallegrete homẽ branco, e dos da gouernança desta  

 terra, e de hũa sua escraua brasilla, chamada breatiz defunctos  

 de ydade de trjnta e ojto annos pouco mais ou menos casado com 15 

 Caterjna de bajrros, morador na varzea de capibarjbi freguesia de nossa  

 senhora do Rosajro, e perguntado se ueo elle algũa vez a esta mesa  

 respondeo que sim veo no tempo da graça djzer algũas cousas leues  

 de Sim mesmo, e que elle senhor ho mãodara comfessar e trazer scripto  

 do confessor, ao que elle logo satisfizera,  E perguntado se sabe 20 

 ou sospejta pera ho que he chamado ora a esta mesa, Respondeo  

 que não perguntado que Cousas sabe de algũa pessoa que djxes  

 se ou fizesse contra nossa santa fee,  respondeo que djsso lhe não lembra  

 ao presente nada, perguntado se ouujo algũa uez fallar ou  

 djzer que não era peccado dormjr carnalmente com molher solteira 25 

 ou algũa Cousa outra de semelhante materia, respondeo que  

 he uerdade que agora neste ponto, lhe lembra que auera tres ou quatro  

 annos pouco mais ou menos que estando elle na parayba trabalhan  

 do no engenho dj djogo Nunez Christão nouo que ora esta nesta ujlla  

 hum dja não lhe lembra qual estando elle testemunha e seu Jrmão mj 30 

 guel pirez, e bras francisco, morador na parayba todos tres Carpintejros car  

 pentejando na obra do djtto engenho acabando de almorçar  

 ou de Jantar, chegarão aonde elles estauão assim carpente  

 Jando o djtto djogo nunez, e adrjam de gois pedrejro que en  

                                     tão 35 
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 tão trabalhaua nas casas das caldejras do djtto engenho, e ora esta 05 

 nesta ujlla os quais ambos hiam aporfiando, e como chegarão  

 a elles djsse o djtto pedrejro pera elles, perguntandolhes se era pecca  

 do dormjr carnalmente cõ hũa molher solteira ou con qualquer ne  

 gra da terra pagandolhe seu trabalho, e llogo o djtto pedrejro fazẽ  

 do esta pergunta Juntamente dezia e affirmaua que sim era pec= 10 

 cado dormjr carnalmente com qualquer molher soltejra ou ne  

diogo nunex cristão nouo gra Jnda que lhe pagassem, e o djtto djogo nunez djxe então e sos  

 tentou que não era peccado dormjr carnalmente Com
243

 molher  

 solteira ou com hũa negra pagandolhe, et logo elle testemunha cõ os djttos  

 seu Jrmão e companhejros carpintejros o reprehenderão e elle 15 

 testemunha lhe djsse que sim era aqujllo peccado e que se callase o djtto  

 djogo nunẽz não djxesse o que dezia porque a uerdade era o que o djtto  

 pedrejro dezia, então o djtto djogo nunez se calou e não repeti[u]  

 mais, e que isto he o que lhe lembra e que isto passou asim perante  

 elle testemunha e que de mais não sabe nẽ se lembra e que tambem se lembra 20 

 que despois de elles todos djzerem que o sobredjtto era peccado  

 djxe o djtto djogo nunez que Ja que elles todos deziam cõtra elle  

 en contrajro do que elle dezia que não querja aprofiar com elles  

 e que se querja callar e por não djzer mais foj perguntado  

 pello senhor ujsitador se estaua o djtto djogo nunez bebado ou 25 

 cõ algũa perturbação fora de seu Juizo, respondeo que não  

 mas antes he homẽ que se preza de ter bom saber e que em seu siso  

 estaua, e de siso fallaua as djttas pallavras hereticais et  

 perguntado mais djsse que não lhe lembra se estaua mais al  

 quẽ presente, e que elle testemunha se escandalizou e lhe parecerão 30 

 mal as djttas pallauras que ho djtto djogo nunez djsse não ser pec  

 cado a djtta fornjcação e do costume djsse nada mas que são  

 amjgos elle e o djtto djogo nunez e sempre o fforão mas que tẽ  

 djtto uerdade e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e a  

 signou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta 35 

 visitação o escreuj~                                                                   

  Heitor furtado de mendoça  pedraluarez 37 
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  Testemunha 
Manoel Lopez 
  mamaluqo 

Aos ujnte e cinquo djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta 05 

e quatro annos nesta villa de Olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furta  

 do de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado Mano  

 el lopez e reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que  

 pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo 10 

 verdade, e djsse ser mamaluco Natural de porto seguro filho de  

 Lopo aluarez homẽ branco e de Sua molher francisca aluarez negra brasilla  

 deste brasil defunctos de ydade de trjnta e quatro annos laura  

 dor solteiro morador na freguesia de sam miguel em poJuca, e logo lhe foj  

 djtto pello senhor visitador que declare o que Ja aquj djsse nesta mesa 15 

 que Jnda se lhe não tomou en escripto e logo declarou, o segujn  

referência Perguntada na 
folha seguinte  

te que elle tem hũa sobrjnha chamada caterjna filha de Sua Jrmãa  

Antonia lopez mamaluca e de hum
244

 homẽ branco cujo nome não Sabe  

 A qual caterjna sendo moça de ydade de algũns ojto annos veo de  

 porto seguro na companhia de seu cunhado matheus gomez 20 

 que ora aprende o officjo de carpinteiro cõ manoel bras na djtta  

 freguesia e de sua molher Paula lopez Jrmãa da djtta Caterjna  

 O qual matheus gomez quando ueo de porto seguro com a djtta  

 sua molher, e cõ a djtta sua cunhada Caterjna que auera ora cjn  

 quo ou seis annos se agasalhou logo cõ ellas nesta Capitanja 25 

 no cabo na fazenda de pero djaz da fonsequa em casa de Antonio  

 gonçallvez menaya mestre de aCuqueres que então era ydo ao sertão  

 Cujo Criado o djtto matheus gomez era et os agasalhou a mo  

 lher do djtto antonio gonçallvez manaja em Cuja casa esteue o djtto matheus  

 gomez cõ a ditta sua molher e cunhada Caterjna algũns meses 30 

 não se lembra quantos e despois disso elle denuncjante tomou  

 a djtta Sua sobrjnha Caterjna e a pos em algũas casas pera a  

 prender e serujr e por derradejro a pos em casa de agosti  

 nho de olanda onde ella ora esta na freguesia de santo a  

                      Maro 35 
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 Maro e que auera ora anno e meo pouco mais ou menos que Jndo elle 05 

 denuncjante a casa de agostinho de olanda sua molher marja  

 de pajua lhe djsse que a djtta sua sobrjnha Caterjna dezia que ujra a mo  

 lher de Antonio gonçallvez manaya estar acoutando hum Crucjffixo  

 Cõ hũas cordas no tempo em que estiuera em sua casa pello que  

 elle denuncjante logo então perante a mesma maria de 10 

 pajua perguntou a djtta caterjna que era aqujllo que dezia  

 e ella se callou e lhe não respondeo nada e que soo isto he o que  

 sabe e foj logo perguntado pello senhor visitador como se chama  

 a djtta molher do djtto Antonjo gonçallvez manaya e se he christãa  

 velha se noua respondeo que nada disto sabe, e perguntado 15 

 mais djsse que Jnda ora ella esta na mesma fazenda de  

 pero djaz da fonsequa e que o djtto Antonio gonçallvez manaya esta ora na  

 parayba, e que a djtta Caterjna quãdo esteue em sua casa  

 era de ojto annos e auera ora cjnquo, ou seis annos que isto foj  

 e que não conheçe da condição da djtta caterjna se fallara uer 20 

 dade se mentira e do costume djsse nada e fojlhe mandado  

 ter segredo e assim o prometeo pello Juramẽto que reçebeo  

 e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  

 nesta ujsitação o escreuj~   manoell llopez  

  Heitor furtado de mendoça 25 

   

   

   

   Testemunha 
Catarjna mamaluca 
não he de Credito –  

Aos vinte e cjnquo djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhẽtos  

e nouenta e quatro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja 30 

de pernãobuco nas casas da morada do senhor visitador  

 do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo  

 sendo chamada caterjna a qual foj referjda neste mesa  

 por algũas pessoas no caderno das lembrancas, e reçe  

                   b[e]o 35 
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 beo Juramento dos santos euangelhos en que pos sua mão dereja sob car 05 

 go do qual prometeo djzer en tudo uerdade e disse ser natural de porto  

 seguro filha de Antonja lopez mamaluca, e que não conheçeo a seu paj nẽ  

 sabe de que ydade hee moradora ora en casa de agostinho de olanda e de  

 Sua molher marja de pajua e foj logo perguntada pello senhor visitador  

 se sabe pera que he chamada, Respondeo que não, perguntada se sabe al 10 

 gũa cousa que alguẽ fizesse mal fejta contra nosso senhor Respondeo que  

 sim sabe, que quando ella veo de porto seguro não sabe quantos annos faz  

 agora, nẽ de quantos ella era então con Sua Jrmãa Paula lopez Ja de  

 funta, e com seu cunhado marido della matheus gomez que ora esta  

 em pojuca o djtto seu cunhado que era Criado de hum foam gonçallvez manaya as 15 

 leuou a casa do djtto foam gonçallvez manaya nesta Capitanja não sabe em que  

 lugar,  O qual foam gonçallvez manaya não estaua então en casa porque  

 era ydo ao sertão, e sua molher delle da qual não sabe o nome agasa  

 lhou ao djtto seu cunhado e a ellas em sua casa que estaua perto de  

 hũa Jgreja de santa luzia, e ay se agasalharão e estiuerão algum tempo 20 

 não sabe quanto Sem ujr do sertão o djtto foam gonçallvez manaja cujo nome  

 da pia não sabe, no qual tempo hum dja não sabe qual despois de Jan  

 tar mãodou ella testemunha e a djtta Sua Jrmãa Paula lopez Ja defuncta  

 que se fossem pera dentro pera a sua camara que era hũa casa on  

 de tinha a sua cama logo alem da salla que soos duas casas erão de 25 

 sobrado sala, e camara, pello que ella testemunha cõ a djtta sua Jrmãa se forão  

 pera a djtta camara, então a ditta molher do djtto foam gonçallvez manaya  

 que era hũa molher magra e aJnda moça fechou a porta da escada  

 da salla, e despois de a fechar fechou tambem a porta da djtta  

 Camara dejxando a ellas dentro fechadas pello que ella testemunha chegou 30 

 a esprej[...]tar o que a djtta molher do djtto foam gonçallvez manaja que  

 ria fazer na djtta salla onde se ella ficou com outra Sua parẽta  

 Jnda moça que tambem cõ ella moraua en casa cujo nome não Sabe  

 Casada com hum homẽ que tambem ay moraua com ellas a quem  

 não sabe o nome et estando ella testemunha esprejtando per hum bu 35 

 raco da porta ujo estarem na djtta salla a djtta molher do mana=  

 ya, cõ a djtta sua parenta ambas soos e que a parenta estaua asen  

 tada cosendo en hũa almofada e vio que a djtta molher do ma  

                                                naya 39 
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 naya tinha em hũa mão hum crucjfixo tomado pello pee da cruz e que 05 

 na outra mão tinha hũas cordas dobrasdas cõ que se atão as  

 redes em que dormen e ujo a djtta molher do manaya cõ as djttas cordas  

 açoutar o djtto crucjfixo que na mão tinha dando cõ as djttas cordas  

 rijo pello corpo, e pella cabeça do djtto Crucjfixo o qual era de uulto  

 não sabe se de pedra, se de metal, se de que, e era pintado de cor de 10 

 carne assim como são os outros Crucjfixos de uulto que estão  

 nos altares das Jgrejas e que serja o djtto crucjfixo de com  

 primento segundo a menção que deu de palmo e meo pouco mais  

 ou menos posto em hũa Cruz de Pao mais cõprida, e que ujo estar  

 assim a sobredjtta acoutando o djtto Crucjfixo por espaco de tempo 15 

 aquella uez somente e que quando lhe estaua dando fallaua man  

 so não sabe o que, e que a djtta parenta em cuja presenca ella  

 isto fazia estaua asentada cosendo e não dezia nada, e que  

 despois que acabou de fazer o sobredjtto a djtta molher do manaya  

 tornou a por o djtto Crucjfixo em hũa taboa que estaua pregada 20 

 na mesma salla na parede Junto da Janella, e lancou as cordas  

 no chão Junto da parede debajxo da djtta taboa, então se asen  

 tou em hũa cadejra e dahy a pouco se aleuantou a djtta parenta  

 e lhes foj abrir a porta da camara onde ellas estauão fechadas  

 e djsse mais ella testemunha que quando a djtta molher do manaya as 25 

 mandou ir pera a camara Jndolhes fechar a porta, dixe, quero  

 fazer o que me mãodão, e por djzer que nada mais sabe foj amoestada  

 e lhe foj declarado que não diga aquj nesta mesa cousa que não seja  

 mujto çerta, e que ella não ujsse mujto bem ujsta cõ seus olhos porque  

 se ella aquj djsser o que não he sera muj grauemente castigada 30 

 e por ella foj djtto que tudo o que tem djtto he uerdade e que tudo ujo  

 mujto bem com seus olhos e tudo assim passou Como aquj tẽ  

 declarado, e perguntada mais djsse que isto contou ella Jaa  

 a djtta sua ama marja de pajua e que não ho contou a outrem  

 e que ella testemunha não ueo ate ora a esta mesa antes de ser chama 35 

 da a djzer isto porque não sabia que era obrigação ujr aquj djzello  

 e perguntada se a djtta molher do manaya despois que ella  

 se sahio de sua casa lhe fallou mais ou a ujo, respondeo que não  
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 perguntada se no tempo que en sua casa esteue a açoutou, ou lhe deu, ou  

 lhe fez algum mal, a ella testemunha respondeo que não, e perguntada de que  

 manejra estaua a djtta molher do manaya quando fez o sobredjtto  

 se estaua despjda
245

 se uestida, respondeo que antes de fazer o sobredjtto  

 quãdo as
246

 quis fechar na camara despio o Jubão de linho que uestido 10 

 tinha e o pos sobre hum banco e ficou soo cõ a camjssa uestida da  

 cjnta pera cjma e assim estaua quãdo fazia o sobredjtto  

 perguntada se daua ella cõ as djttas cordas em si mesmo nas  

 suas costas Respondeo que não sabe nẽ ujo que ella desse em si mes  

 ma, perguntada se ouujo djzer mais a sobredjtta algũa palla= 15 

 vra,  Respondeo que quando ella daua cõ as cordas djxe pera  

 a djtta parenta, isto me mãodão fazer em penjtencja e fojlhe  

 logo djtto pello senhor visitador que agora fica entendjdo como a djtta  

 molher não acoutaua ho crucjfixo como ella djz mas ãtes se a  

 Coutaua a ssi mesma Con as djttas Cordas tendo o crucjffixo 20 

 na mão, ao que a djtta testemunha ficou cõfusa Respondendo que auja mujto  

 tempo que isto fora que se não lembraua bem, e perguntada mais se  

 a djtta molher quando estaua com as djttas cordas na mão cho  

 raua, Respondeo que sim choraua e que bem lhe lembra que chora  

 va, e perguntada se ujo ella dar cõ as cordas no proprjo crucj 25 

 fixo, Respondeo que ha ujo ter em hũa mão o crucjffixo, e ter a ou  

 tra mão alleuantada com as cordas nella, tornada a per  

 guntar que como diz ella llogo que lhe ujo acoutar o crucjfixo, pois  

 djz que não ujo mais que ter as cordas na mão aleuantadas  

 e tornada a moestar que olhe o que falla e que falle uer 30 

 dade e não falle mentira nẽ ho que não ujo djxe que querja  

 fallar a verdade e que ha uerdade he que a djtta molher do mana=  

 ya daua cõ as djttas cordas no djtto crucjffixo, como tem dj  

 to, e que quãdo isso fazia não Choraua sem embargo de ter ora  

 djtto [.] que choraua porque isso djxe ella assim de si mesmo e per 35 

 guntada pello costume que lhe foj declarado que cous[ilegível], djxe  

 nada e fojlhe mandado que tenha segredo e que nada djsto  
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 diga a njmguẽ e que cujde bem neste negocjo como passou pera 05 

 que quando ella for tornada a chamar a esta mesa djga  

 a verdade e por ella não saber asignar eu Notarjo asig  

 nej a seu rogo aquj por ella cõ o senhor visitador aquj o  

 qual senhor visitador sayda a djtta testemunha pera fora mãodou  

 declarar aquj como a djtta testemunha he mujto pequenjna moca 10 

 que não pareçe de ydade de treze annos de que seu tio djz que  

 ella he e pareçe de mujto menos, e não pareçe poder ora  

 ser mais que de dez annos, e he segundo algũas pessoas nesta  

 mesa djxerão quãdo a referjrão neste casso, mujto menti  

 rossa e assim nesta mesa no seu fallar mostrou ser uarja 15 

 e Jnconstante no que dezia porque despois de djzer hũa  

 Cousa desdezia Como atras fica escripto pello que parecja  

 não se lhe poder dar credjtto, a qual declaracão por assim ser  

 na uerdade eu notarjo fiz aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 visitação o escreuj~ 20 

  Heitor furtado de mendoça    Manoel francisco  

                                                                                                     +  

   

      Testemunha 
Migel pirez Landim- 
       mamaLuqo 

Aos ujnte e seis djas do mes de feuerejro de mjl e qujnhentos  

e nouenta e quatro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja 25 

de pernãobuco nas casas da morada do senhor visitador do santo  

 officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen  

 do chamado Miguel pirez lãdjm mamaluco e reçebeo Juramento  

 dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer en tudo uerdade, e djsse ser natural 30 

 desta capitanja filho de aluaro pirez dalegrete christão  

 velho homẽ branco, e de hũa sua escraua brasilla chama  

 da breatiz defunctos de ydade de quarenta e tres annos  

 mestre de fazer engenhos casado com breatiz de luçena  

 morador na sua fazenda de Jaguarjbj freguesia da ma 35 

 trjz desta villa,. e foj logo perguntado pello senhor visitador  

 se ueo elle algũa uez a esta mesa djzer algũa cousa, res  
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 pondeo que sim veo no tempo do edjcto dizer
247

 o que ouujo de ouujdo  

 e perguntado se sabe, ou sospejta pera que ora he chamado respon  

 deo que não, perguntado se lhe lembra mais algũa cousa, respon  

 deo que não perguntado se ouujo algũa vez fallar açerca de djzer  

 alguem que não era peccado dormjr com molher solteira ou algũa 10 

 outra cousa desta materja, Respondeo que he uerdade que agora  

 lhe lembra que estando elle na parayba auera ora mais de tres annos  

 fazendo o engenho de djogo nunez Christão nouo solteiro que ora esta nes  

 ta villa Jrmão de Joam nunez e estando elle testemunha hum dja não lhe lem  

 bra qual e parecelhe que era acabando de Jantar com seu Jrmão 15 

 pedraluarez, tambem carpinteiro no mesmo engenho vierão ay ter cõ  

 elles o djtto djogo nunez, e Adrjam de goĩs pedrejro que ora esta nesta  

 villa fallando ambos e chegando a elles lhes djsse o djtto Adrjam de  

 gois que o djtto djogo nunez dezia que não era peccado mortal dorm  

 mjr carnalmente Com hũa molher solteira pagandolhe seu trabalho 20 

 e logo elle testemunha, respondeo que sim era peccado mortal, então  

Diogo nunes cristão nouo o djtto djogo nunez djxe que não era peccado mortal dormjr  

 carnalmente com molher solteira pagandolhe o en que se cõçer  

 tauão, e que isto era peccado mas que não era peccado mortal  

 porquanto as djttas molheres soltejras veujam daqujllo, 25 

 e contudo elle testemunha lho tornou a contradjzer djzendolhe que sim  

 era peccado mortal dormjr carnalmente com qualquer  

 molher solteira Jnda que lhe pagassem e que então se apartarão  

 e não fallarão mais nisto, e por não djzer mais foj per  

 guntado pello senhor visitador se por ventura era a questão 30 

 se podjam as molheres soltejras leuar o que lhe dauão por  

 respejto do aJuntamẽto carnal respondeo que não era esta  

 a questão mas que somente era a djtta questão que tem declarado  

 que o djtto adrjam de gois dezia que era peccado mortal dor  

 mjr carnalmente com molher solteira aJnda pagandolhe 35 

 e o djtto djogo nunez djsse que isso era peccado mas que não era  

                                                      peccado 37 
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 peccado mortal porquanto as molheres soltejras veujam da 05 

 qujllo e que estas pallauras repetio perante elle o djtto djogo nunez  

 hũa ou duas vez, e perguntado se estaua o ditto djogo nunez en  

 seu siso ou cõ algũa perturbação respondeo que em seu siso  

 estaua e sem perturbação e que he homẽ que bem se entende, e per  

 guntado mais djsse que elle testemunha se escandalizou, de ouvir 10 

 ao djtto djogo nunez sostentar as djttas pallauras cõtra nossa  

 santa fee e que lhe parece que njnguẽ mais estaua presente que  

 isto ouujsse e do costume djsse nada e prometeo segredo  

 pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o esCreuj~ 15 

   Heitor furtado de mendoça  Miguel Pirez Lamdim  

   

   

   

  20 

      Testemunha 
Dona Joana dalbuquer 
que mamaluqa 

Aos cjnquo djas do mes de março de mjl e qujnhẽtos e nouenta e  

quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sendo chamada dona Joana  

No Livro da Visitação do ordinario 
e ouuidor | da vara ecclesiastica de 
Pernãbuqo do ano | de i580 . a 
folha . 204 . Estã referidos o Padre 
| Martim Lourenco clerigo que ora 
dizem estar em | gondriz jũto da 
villa dos arcos do Valdo | vezo 
perto de vallẽça e de braga,  E do= 
| na joana molher de aluaro 
fragoso, que sabẽ | que em casa de  
Jeronimo dalbuquerqe pousára |  
hũa molher que fazia ceremonias 
Ju= | daicas E viuia na Lei Judaica,  
E que tã | bem fazia o mesmo a 
[mo]lher de francisco fernãdez | 
capateiro moradora na Rua do 
Rocha. 

dalbuquerque e recebeo Juramento dos Sanctos euangelhos sob 25 

cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser na  

tural desta Capitanja filha natural de hieronjmo dalbuquerque  

casada com Aluaro fragosso de ydade de quarenta e hum annos  

moradora nesta ujlla  e perguntada pello referjmento que  

nella se fez diz que auera dezojto annos pouco mais ou menos 30 

morando ella com o djtto seu marjdo Juntamente com ho djtto  

seu paj que Ja então era casado com dona phelipa no seu  

engenho no termo desta ujlla a djtta sua madrasta dona  

felipa, e caterjna gonçallvez molher de martim mendez fejtor do  

mesmo engenho Ja defunctas, as vezes ambas Juntamẽte, 35 

as uezes cada hũa per si, djsserão a ella testemunha que hũa Joana  

Joana mẽdez cristã noua defũcta mendez Christãa noua que na mesma fazenda então se  

                                  agasalhaua  
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 agasalhaua e ora he defunta era Judia e que fazia as ceremonjas de  

 Judja que guardaua os sabbados, e que sendo sabbados de trabalho os  

 guardaua e nelles uestia Camjssa lauada, e nelles lauaua, e  

 vestia de Camjssas lauadas suas a suas filhas, e as entejtaua nel  

 les, e que nas sestas fejras mãodaua alimpar os candeejros, e os 10 

 alimpaua e lhes punha torcjdas nouas, e assim lhe djsserão desta  

 materja outras Cousas que fazia a djtta Joana mendez que ora lhe  

 não lembrão,   e que mujtas uezes perante ella testemunha em modo  

 de zombarja dezia a djtta Joana mendez vajte dahy que aJnda guar  

 das a tua ley de Judja e a djtta Joana mendez se rrja tomando o 15 

 em zombarja mas que a djtta Caterjna gonçallvez era hũa molher desen  

 ganada que tudo dezia, e posto que em modo de zombarja lhe dezia  

 as djttas pallauras,  contudo dezialhas de uerdade, vajte dahy  

 que Jnda guardas a tua ley de Judja e que nada mais lhe lembra  

 disto nẽ de outra pessoa algũa e que ella testemunha nunca ujo a djtta 20 

 Joana mendez fazer nenhũa das djttas cousas nẽ atentaua njsso  

 e por não dizer mais foj perguntada se era a djtta Joana mendez  

 casada, e se lhe conheçe algũns parentes Respondeo que a djtta Jo  

 ana mendez era casada cõ hum homẽ que despois ouujo djzer que fora  

 enforcado em portugal cujo nome não sabe mas o sobrenome 25 

 era, a fonsequa e que a djtta Joana mendez era Jrmãa de simão  

 soeyro Christão nouo o qual e sua maj morão ora na Jlha de tama  

 raca, e tem en sua casa filhas da djtta Joana mendez e que mais  

 não sabe e fojlhe encarregado segredo pello Juramento que recebeo  

 e assim o prometeo e perguntada mais djsse que as djttas dona 30 

 felipa e caterjna gonçallvez erão molheres de uerdade e que de uerdade  

 lhe deziam as djttas Cousas e do costume djxe nada e asig  

 nou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  

 nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça 35 

   

        dona joana 37 
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      Testemunha 
Luis gomez cristão uelho 

Aos ujnte e noue djas do mes de março de mjl e qujnhẽtos e no 05 

uenta e quatro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de  

 pernãobuco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo  

 hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser cha  

 mado luis gomez e por querer denuncjar Cousas tocantes  

 ao sancto officjo recebeo Juramento dos Sanctos euãgelhos em 10 

 que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer em  

 tudo uerdade e djsse ser christão uelho natural da ujlla da  

 touguja do Arcobispado de lixboa filho de Joam gomez olejro  

 e de sua molher meçja luĩs defunctos que na mesma aTouguja  

 forão moradores, de ydade de quarenta e cjnquo annos 15 

 pouco mais, ou menos, olejro casado cõ Jnes dandrade chris  

 tãa uelha morador nesta ujlla na Rua do rocha freguesia  

 de Sam pedro.   E Denuncjando djsse que auera tres annos  

 pouco mais ou menos que a esta ujlla veo ter de Angolla Mano  

 el Ribeiro olejro seu natural que desta mesma ujlla se tinha ydo 20 

 pera o Rejno, e do Rejno se foj pera angolla dejxando nesta  

 villa sua molher fullana ferrejra en casa de sua maj della  

 chamada a barreta e vindo assim ter de Angolla a esta  

 villa achou que a djtta sua molher estaua amançebada publica  

 mente com Joam nunez christão nouo mercador mora 25 

 dor que era nesta ujlla que despois disso foj presso na bahia  

 pello Sancto offjcjo e mandado ao Reyno e que estaua a ujsta  

 de todos teuda e manteuda pello djtto Joam nunez. Pello que  

 o djtto Manoel rjbeiro foj sem querer entrar en casa della pedjr  

 ao ouujdor desta Capitanja que então era Jorge camello 30 

 que lhe tomasse hũa querella da djtta sua molher lhe fazer  

 adulterjo com o djtto Joam nunez. e o djtto ouujdor, por ser  

 mujto amjgo do djtto Joam nunez e lhe deuer djnhejro, e  

 Comerem e beberem ambos não somente não qujs reçe  

 ber a querella ao djtto Manoel Ribeiro, mas aJnda o mandou 35 

 meter na cadea e nella o deteue ate que cõ Jnuençõis  
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 negocearão cõ ho djtto Manoel rjbeiro que perdoasse a djtta Sua mo 05 

 lher, e lhe perdoou o djtto adulterjo do qual fez o perdão o tabaljão  

 Ruj lopez, e assim soltarão da cadea ao djtto Manoel rjbeiro o qual des  

 pois de Solto pedio a elle denuncjãte que fosse pedjr a Joam nunẽz  

 que lhe tornasse sua molher, e a sua fazenda delle mesmo Manoel  

 Ribeiro que elle tinha quando com ella casou porquanto o djtto Joam nu 10 

 nez lhe tinha prometido perante elle denuncjãte que fazendo elle  

 o djtto perdão lhe entregarja logo sua molher e toda sua fazẽda  

 pello que elle denuncjante hum dja a nojte foj a casa do djttto Jo=  

 am nunez e ho achou soo e lhe deu o djtto recado, e lhe pedjo que  

 fizesse aqujllo como tinha prometido pois era cousa tam Justa 15 

 e de serujço de deos, então o djtto Joam nunez Respondeo a elle  

João nunes cristão nouo denuncjante esta pallauras, não quero dar a Manoel rjbeiro  

 Sua molher nẽ lha ej de dar, e nem Jesu cristo lhe pode ualer pera  

 eu lha dar, então elle denuncjãte sem mais lhe replicar Se deceo  

 pella escada abajxo, pasmado de lhe ouujr as djttas pallauras 20 

 as quaes lhe djsse estando ambos soos que ho escandalizarão  

 mujto, as quaes Cousas elle denuncjante sabe por as uer e passa  

 rem perante elle e elle Correr neste negocjo Cõ os recados so  

 bre a qujetacão do djtto Manoel Ribeiro que por ser seu natural  

 estaua agasalhado en casa delle denuncjante.   Denuncj 25 

 ou maĩs que logo pouco despois na mesma conJuncão de  

 tempo Correo fama por esta terra mujto publica e geral entre  

 todos assim honrados, nobres, bõns, e mjlhores da terra, Como  

 entre a mais gente e pouo della que ho djtto Joam nunez tinha  

 hum Crucjfixo detras de hum serujdor en que fazia Suas ne 30 

 çessidades Corporaĩs dentro na Sua camara e que hum pedrej  

 ro lho ujra, e ho deuulgara, a qual fama era mujto frequenta  

 da, e aJnda Corre, Com mujto escandallo, e mujta admjra  

                                cão de 34 
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 cão de todos, e que tanto que o djtto pedrejro Começou a desco 05 

 brir o djtto caso logo o djtto Joam nunez fora ter cõ elle e o pejta  

 ra pera que elle se callasse e desdjssesse, o qual pedrejro elle  

 denuncjãte ujo despois da djtta fama correr e era hum ho  

 mẽ aluo e louro doente de boubas, e não lhe sabe o nome, e per  

 guntado en que Conta tem elle o djtto pedrejro se sabe se he 10 

 homẽ de uerdade Respondeo que ho não conheçe nẽ Sabe delle  

 nada de seus costumes, e perguntado em que cõta tem ao djtto  

 Joam nunez Respondeo, que ho djtto Joam nunez he tido por  

 hum onzenejro pubrjco e que nesta terra elle fazia e desfa  

 zia, quãto querja a sua uontade, e que assim a Justiça eccle 15 

 siastica como secular fazia tudo a seu mãodado, delle djtto  

 Joam nunez que era mujto poderoso, e ardjlloso, e manhoso,  

 e por não djzer mais fojlhe mandado ter segredo, e do cos  

 tume djsse nada e asignou cõ o senhor visitador aquj Ma  

 noel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 20 

   Heitor furtado de mendoça  [luis gomez]  

   

   

        Testemunha 
Antonio Correa cristão uelho 

Ao primejro dja do mes de abril de mjl e qujnhentos e nouẽta e qua  

tro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas 25 

 casas da morada do senhor visitador do sancto officjo hector furta  

 do de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado por ser  

 referjdo no caderno das lembranças Antonio Correa, e rece  

 beo Juramento dos sanctos euangelhos em que pos sua mão  

 derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade 30 

 e djsse ser christão uelho natural da ylha da madejra filho de  

 Antonio nunez e de sua molher marja correa lauradores mo  

 radores na djtta ylha da madejra Ja defunctos de ydade  

 de sesenta annos pouco mais ou menos, casado com hieronjma  

 nunez christãa uelha vinhatejro morador nesta ujlla na 35 

                                  Rua  

   

   

   

   

   

    



[fol.135r] 

 
 Pernãbuqo    Mendoça    

                                                                                               I44  

   

   

 Rua noua freguesia da matrjz; e perguntado se sabe ou sospejta pera 05 

 que he chamado Respondeo que não, perguntado se sabe algũa cousa  

 açerqua dalgum
248

 crucjfixo, disse que auera tres annos pouco mais, ou me  

 nos que morando elle na djtta Rua noua defronte de Joam nunez cris  

 tão nouo mercador que ora djzem estar em lixboa pera onde foj presso  

 pello Sancto officjo e andando nas casas do djtto Joam nunez trabalhan 10 

 do hum pedrejro chamado silua veo hum dia não lhe lembra se pella  

 menhãa se a tarde, o djtto pedrejro a casa delle denuncjante, e lhe djsse  

João nunes cristão nouo as pallauras segujntes, aquelle cam de Joam nunez chamoume allj  

 pera lhe conçertar a sua Camara e vejlhe nella estar hum crucjfixo  

 na parede cõ teas de aranhas, e debajxo do Crucjfixo hum serujdor 15 

 de fazer seus fejtos as quaes pallauras lhe djsse mostrando bom zello et  

 magoa de lhe aqujllo pareçer mal então elle denuncjãte lhe djsse que fose  

 perguntar a algũns Relljgiossos o que farja naquelle casso que ujra  

 e despois djsto ouujo elle denuncjãte djzer por esta terra que ho djtto pe  

 drejro djssera que ho djtto Joam nunez lhe daua djnhejro pera que elle 20 

 se callase ou desdjssese neste djtto casso, e por não djzer maĩs foj pergun  

 tado se o djtto pedrejro lhe djsse as djttas pallauras estando em seu  

 siso e em que Conta o tem se lhe dizia as djttas pallauras de uerdade  

 e perante quẽ mais lhas djsse  Respondeo que ho djtto pedrejro esta  

 va em seu siso quando lhe djsse as djttas pallauras, e que no modo cõ que 25 

 lhas djsse entendeo delle que dezia uerdade e que ho djtto pedrejro  

 he ora Ja morto e que quandolhe [[lhe]] djsse as djttas pallauras estauão  

 ambos soos e prometeo ter segredo pello Juramento que reçebeo e do  

 Costume djsse nada e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 30 

   Heitor furtado de mendoça  [antonjo corea]  
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 Aos dous djas do mes de abrjl de mjl e qujnhẽtos e nouenta e 05 

       Testemunha 
Diogo Barreiros cristão uelho 

quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do Senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado diogo barrejros  

 e por querer denuncjar cousas tocantes ao sancto offjcjo reçebeo  

 Juramento dos Sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob 10 

 cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser chris  

 tão uelho natural de ual dagujar termo de ujlla Real filho  

 de djogo gonçallvez e de Sua molher madanella pirez lauradores de ydade  

 de quarenta annos pouco majs
249

 ou menos casado Com barbora  

 de Nande laurador morador na barreta freguesia de sancto a 15 

 maro,   E Denuncjando djsse que auera ujnte annos que morão  

tempo do em camaragibi branca djas christãa noua <defuncta> molher de  

 djogo fernãdez de Camaragibj, e outro djogo fernãdez genro della que ora esta  

 em lixboa mercador na Rua noua, e duarte fernãdez Jrmão do
250

 djtto  

 djoguo fernãdez christãos nouos que estauão por fejtores de bento djaz 20 

 santiago nos seus engenhos do djtto camaragibj nesta Capitanja  

 elle denuncjãte ouujo djzer em pubrjca fama Jeralmente
251

 por  

 todos, honrrados, altos, e bajxos desta terra, e por ho mais pouo  

 e gente della Com mujta frequentacão e escandallo que os djttos  

branca dias          
diogo fernãdez        cristãos  
duarte fernãdez      nouos 
francisco pardo   

branca dias, e seu genro, djogo fernãdez, e duarte fernãdez veujam no 25 

djtto camaragibj na lej Judajca e faziam suas ceremonjas  

e faziam a esnoga, e que cõ elles se aJuntauão e faziam  

o mesmo francisco pardo christão nouo que ora he laurador e morador  

 no mesmo camaragibj, e outros mujtos christãos nouos que  

 lhe não lembrão, e que despois dos sobredjttos se irem pera o rejno 30 

 entrou na fejturja dos djttos engenhos simão uaz christão no  

Simão Vaz    
Pãtalião Vaz    cristãos nouos 
Manoel Vaz  

vo, e pella sobredjtta manejra djzem o mesmo delle et de Pantalião  

vaz, morador nesta ujlla e de Manoel vaz que tem hũa orelha  

menos e he ydo pera o Rejno parentes do djtto simão vaz  

 e pello djtto modo se dizem semelhante fama que ho djtto simão vaz 35 

                                                                    Com  
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 Com os djttos parentes e com outros que elle não Sabe todos christãos no 05 

 Vos fazem no mesmo camaragibi, e faziam com o djtto manoel uaz quãdo  

 aquj estaua a esnoga no djtto camaragibi e as djttas Ceremonjas Ju=  

tepo dajcas.  Denuncjou maĩs que auera dez annos pouco mais, ou menos  

 que cristouão martinz christão uelho letrado e procurador do numero desta uj=  

referência lla, e natural de portel que Ja he ydo pera o Rejno que foj criado do marjchal 10 

francisco pardo cristão nouo velho djsse a elle denuncjante que o djtto francisco pardo arancara hũa cruz  

 de pao que estaua a sua porta em, sitandjpe, aRabalde desta villa e que  

 pos a djtta Cruz assi Jntejra atrauesada sobre hum regato dagoa fazendo  

 ponte della a qual tinha o letrejro I.N.R.I. E que o djtto francisco pardo passa  

 ua por cjma da djtta Cruz Com os peis por cjma della, e que cada uez que 15 

 por cjma da djtta Cruz e letrejro passaua cospia nella djzendolhe o djtto  

 christouão martinz que elle mesmo vira fazer isto ao djtto francisco pardo e a  

 sim o testemunhou e Jurou Ja o djtto christouão martinz em hũa uisita  

 ção que fez anrjque nunez loBo sendo ouujdor da uara ecclesiastica  

 aquj e por não djzer mais foj perguntado, en que cõta tem elle aos 20 

 djttos denuncjados Respondeo que não tem cõ nenhũ delles cõmonj  

 ção
252

 pello que não sabe delles mais que a ditta fama cõtra elles e por  

 isso os tẽ elle denũcjãte em Roim conta e foj lhe mandado ter  

 segredo e assi o prometeo, e do costume disse nada e asignou  

 cõ o senhor visitador aquj, diz a entrelinha defuncta, Manoel francisco 25 

 notarjo do santo officjo nesta ujsitação o esCreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  diogo Bareiros  

   

                                                                                        [carimbo]  

 Testemunha 
Maria de Paiua 
  cristã noua 

Aos dous djas do mes de abrjl de mjl e qujnhẽtos e nouenta e qua 30 

tro annos nesta villa de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chama[da] Marja  

 de Paiua e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo  

                                                         Reçebeo 35 
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 Reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser 05 

 mea christãa noua natural desta capitanja filha de balthesar  

 lejtão christão uelho e dos da gouernança desta terra e de Sua   

 molher Jnes fernãdez christãa noua defuncta de ydade de trjnta  

 e dous annos casada Com Agostinho de olanda christão uelho  

 Alcajde mor da villa de Jgarasu morador no seu engenho de 10 

 sancto agostinho na freguesia de Sancto amaro.  E Denũ  

 cjando djsse que auera tres annos pouco mais ou menos que  

tempo hum dja sancto en que se fez a festa
253

 de nossa senhora da escada  

 que foj dja dapresentação da senhora, aos vinte e hum djas do mes  

 de nouembro a nojte estando no djtto seu engenho em Sua casa 15 

 estando Andre pedro framengo tido por solteiro mercador  

referência estante nesta villa a mesa com o djtto seu marjdo, e cõ ella  

 todos tres çeando se moueo entre elles pratica, açerca de  

 hũns clerigos desta villa que estauão amançebados, e veujão  

Andre Pedro framengo mal, então sobre este prepossitto djsse o djtto framengo Andre 20 

Culpa pedro que mjlhor era Confessarsse hũa pessoa ao pe de hum altar  

 a deos, que confessarsse a clerigos, e que na sua terra assim ho  

 faziam e se comfessauão a deos e não a outro cõfessor. en  

 tão o djtto seu marjdo agostinho dolanda  reprehendeo ao
254  

 djtto framengo, e o djtto framengo Respondeo, que os cõfessores 25 

 djziam a quem querjam os peccados que lhe cõfessauão, e que  

 por isso era mujto mjlhor cõfessarsse, a nosso senhor então ho djtto  

 seu marjdo et ella tornarão a pellejar cõ elle que não djssesse  

 tais pallauras, e o djtto framengo cõtudo não se desdjsse  

 nẽ se emmendou de seu djtto mas antes nelle ficou, do que 30 

 ella, e o djtto seu marjdo se escandalizarão, e por não dj  

 zer mais foj perguntada se estaua o ditto Andre pedro be-  

 bado, ou fora de seu Juizo, cõ algũa perturbação, Respondeo  

 que posto que estauão çeando não tinha elle bebjdo tãoto vinho  

 que o pudesse perturbar e que em seu siso estaua e qujeto 35 

 sen perturbação, e perguntada mais djsse que njnguẽ mais  

                                     estaua 37 
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 estaua presente Senão algũas negras que serujão as quaes lhe pa 05 

 reçe não entenderjão isto, e que do djtto framengo não sabe mais  

 nada, e do costume djsse que tem amjzade com elle, ella e o djtto seu  

 marjdo, e se prestão, e tem contas de fazenda que o djtto framengo  

 deu fiada ao djtto seu marjdo, de que lhe estão deuemdo Jnda al  

 gum djnhejro e que tem denuncjado aquj a uerdade, e pergun 10 

 tada mais se estaua tambem cõ elles presente quãodo foj o djtto  

 casso algum outro framengo ou outra pessoa brança, Respondeo  

 que não e que soos todos tres estauão Como djtto tem e fojlhe mão  

 dado ter segredo e assim o prometeo ter pello Juramento que reçebeo  

 e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej por ella cõ 15 

 o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco   

 
                                                                                                              

 

   

   Testemunha 
Agostinho dolãda 
  cristão uelho 

Aos dous dias do mes de abril de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro 20 

annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Agostinho  

 de olanda e por querer denuncjar Cousas tocantes ao sãto  

 officjo reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que pos 25 

 sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo  

 verdade e djsse ser christão uelho meo alemão natural desta  

 villa filho de Arnal de olanda alemão de nação defuncto  

 e de Sua molher Breatiz mendez gente dos da gouernança des  

 ta terra  de ydade de trjnta e ojto annos, alcajde mor 30 

 da villa de Jgarasu casado com Marja de pajua mea chris  

 tãa noua morador no seu engenho da Jnuocação de santo a  

 gostinho na freguesia de sancto aMaro  E Denuncjando  

tempo djsse que auera dous annos pouco mais ou menos que hum  

                                   dja 35 
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 dia não lhe lembra qual a nojte estando em Sua casa çeando  

 Andre pedro framengo tido por solteiro mercador estante nesta 05 

 villa com elle denuncjante e com ha djtta Sua molher todos  

 tres a hũa messa se moueo pratica açerca da cõfissão, ao  

Andre pedro framengo qual preposito o djtto framẽgo Andre pedro djsse que mjlhor  

Culpa era a ley da sua terra de se confessarẽ ao pe de hum altar  

 a deos somente, do que era qua a nossa de nos cõfessaremos a 10 

 Confessores, porque os confessores vão descobrir os peccados que  

 se lhe confessão,   então elle denuncjãte o reprehendeo que  

 não fallasse tal hæresia, então ho djtto framengo Andre pedro  

 sem mais replicar nada se calou mas não se desdjsse nẽ emme[.]<n>  

 dou de seu djtto e nelle ficou, e perguntado pella propria for 15 

 ma das pallauras que ho djtto framengo djsse, Respondeo que  

 he a segujnte,  Nos laa <na> nossa terra temos mjlhor costume, que ho  

 vosso qua, porque nos laa cõfessamonos a deos somẽte ao  

 pe de hum altar e vos qua cõfessaisuos aos cõfessores que  

 vão descobrir os peccados que lhe cõfessão.   Denuncjou 20 

 mais que na mesma conJunção poucos djas despois do djtto  

 tempo en que aconteçeo o djtto caso fallando cõ elle denũcjãte  

 em sua casa não lhe lembra tempo certo nẽ perante quem  

 Alberto carlos Jngres de nação que tem sua molher e filhos em  

 Jnglaterra e esta nesta capitanja Cobrando djujdas que 25 

 se lhe deuem não lhe lembra a que preprosito, O djtto Jngres  

Alberto Carlos Jngres. alberto carlos lhe djsse que na sua terra era uso e costume  

 que se não cõfessauão a cõfessores mas que se punhão ao pee  

 de hum altar e allj se cõfessauão a deos somente, e que en  

 tão ujnha o saçerdote a darlhes a cõmunhão que era hũa 30 

 fatea de pão e hum pucaro dagoa que allj comjã e bebjam  

 que este era laa o seu sacramento, e perguntado pello  

 senhor visitador pello modo das pallavras com que elle isto djsse  

 Respondeo ser o segujnte, nos na mjnha terra cõfesamo  

 nos a deos somente ao pee de hum altar, e não a outro 35 

                              nenhũ  
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 nenhũ cõfessor então alj nos da o saçerdote hũa fatea de pão que 05 

 Comemos, e hum pucaro dagoa que bebemos, e este he laa o nosso sacramento  

 e por não djzer maĩs foj perguntado se estauão os djttos framengo  

 et Jngres, ou algum delles bebado, ou cõ outra algũa perturbação  

 do Juizo, Respondeo que ho casso do framengo foj estando ceando  

 e tendo bebjdo vinho, e o casso do Jngres foj sobre ter comjdo e bebj 10 

 do, e que lhe pareçe que estauão cõ algũa perturbação do vinho, porẽ  

 que lhe pareçe que o framengo andre pedro estaua <mais> en seu siso, pergũ  

 tado se lhes ujo fallar no djtto tempo outros algũns mais desprepositos  

 que as djttas pallauras, Respondeo que não fallarão outros nenhũs des  

 prepositos, mas que por ser sobre beber lhe pareçe que tinhão algũa 15 

 quentura do ujnho como djtto tem, e perguntado maĩs djsse que  

 elle se escandalizou de lhes ouujr as djttas pallauras aos sobredjttos  

 e os ficou tendo por luteranos, e que ao Jngres não ho reprendeo  

 elle denuncjante nẽ lhe djsse nada e que delles não sabe maĩs  

 nada e do costume djsse que he amjgo dos djttos denuncjados e co 20 

 me e bebe cõ elles e se prestão e deue algũns cjnquoenta mil  

 rẽs ao framengo andre pedro e que tem denuncjado aquj  

 a uerdade e que não sabe mais nada pertençente a esta mesa  

 delles nẽ doutrẽ mais e fojlhe mandado ter segredo e assim  

 o prometeo ter pello Juramento que recebeo e asignou cõ o senhor 25 

 visitador aquj djzem as entrelinhas, na, mais, Manoel francisco  

 notarjo do santo offjcjo nesta visitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça                      

        Agostinho [dollãda]  

  30 

   

       Testemunha 
gaspar rodriguiz cristão nouo. 

tabe testemunhou a 
tras folha . I02 . verso 

Aos ujnte djas do mes de abril de mjl e qujnhentos e nouenta e  

quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de [per]nãobuco  

nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hector fur  

                                                                                           tado 35 
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 tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado gas 05 

 par rodriguiz e por querer denuncjar cousas tocantes ao sancto  

 officjo reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos en que pos sua  

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerda  

 de e djsse ser cristão nouo, e ja testemunhou outros casos nes  

 ta mesa e seu testemunho fica atras neste liuro a folhas cento e duas 10 

 verso, onde se podẽ uer as mais cõfrõtaçõis suas,   E Denũ  

tempo cjando mais disse que auera cjnquo annos pouco mais ou me  

 nos que sendo nesta Capitanja seu primo francisco mendez Jrmão  

 de duarte mendez christão nouo Rendejro dos djzemos das me  

pero dias da oseqa255 unças não lhe pagarão os dizemos deujdos Pero diaz da 15 

 fonsequa senhor de hum engenho en que he morador em pojuca
256

, e antonio  

Antonio gonçalvez manaja gonçallvez manaja que ora esta na parayba, que foj mestre de açu=  

 queres e então moraua no engenho do sobredjtto,   e  

Aluaro fernãdez Aluaro fernãdez Jrmão de Marja lopez morador que então era na fre  

 guesia de sancto amaro onde Jnda ora reside Pello que 20 

 ho djtto seu prjmo Rendejro tirou hũa carta declaratorja de  

 excomunhão passada
257

 pello ouujdor da uara ecclesiastica  

 desta Capitanja em que se declarauão por excomũga  

 dos os djttos tres denuncjados,. a qual carta declaratorja  

 foj publicada em pojuca, e em sancto amaro, onde os 25 

 sobredjttos erão fregueses, e elle denuncjãte a ouujo pu  

 blicar nas djttas Jgrejas, e posto que a publicação della  

 não se achou presente Antonio gonçallvez manaja, e não sabe se os  

 outros dous se acharão presentes cõtudo sabe que todos  

 tres forão sabedores de como forão declarados por 30 

 excõmungados pella djtta causa e que despois que os ou  

Culpa. verão andarão mais de hum anno e mujto tempo mais  

 sem satisfazerem e sem se absoluerem, e que despois de  

 serem passados alguns dous annos então satisfez lhe pareçe  

 ho manaja ao djtto Rendejro, e do pero diaz da fonsequa não 35 

 sabe se ate ora satisfez, e quanto ao aluaro fernãdez não tem  

 ate ora satisfejto posto que ho djtto Rendejro, lhe deu hũ
258

 escri[pto]  

                                                                                                per sua 38 
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 per Sua Jmportunação en que se daua por satisfejto ficando porem 05 

 entre elles cõcertado que elle hia buscar a casa a satisfacão e logo  

 lha trazia a qual nunca mais lhe trouxe, e disto ujo quejxar mujtas  

 vezes ao djtto rendejro, e ate ora lhe pareçe que Jnda não são absolu  

 tos desta excomunhão, Denuncjou maĩs que auera anno e meo  

referências pouco mais ou menos que djogo soarez, e djogo diaz ambos parentes e mo 10 

 radores Juntamente nesta ujlla disserão a elle denuncjãte que  

Simão Falcão simão falcão christão uelho senhor de hũ engenho en que mora na fre  

 guesia de sancto amaro estando hum dja no engenho de cosmo  

 rodriguiz em hũa uoda
259

, djssera ao Coadjutor de santo amaro que  

 hum dja atras daquella semana que elle dera na estacão de 15 

 guarda não era dja de guarda e que perdera naquelle dja a  

 moenda do engenho, e que ho djtto clerjgo lhe respondera que  

 sim
260

 era ho djtto dja de guarda porque ho Bispo deste estado ho deu  

Culpa. de guarda e que ho djtto simão falcão replicou que ho Bispo não po  

 dja dar ho tal dja de guarda, e que elle sabja mais que ho Bispo 20 

 e que sobre isto tiuera roĩs pallauras cõ ho clerigo, e que todos os pre  

 sentes reprehenderão ao djtto falcão e por não djzer maĩs  

 foj perguntado pello costume e djsse nada e fojlhe mão  

 dado ter segredo e assim ho prometeo pello Juramento que  

 recebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco 25 

 notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça     

                       gaspar Rodriguiz  

   

  30 

   

      Testemunha Aos ujnte e hum djas do mes de abril de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

Andre pedro framego e quatro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernão  

 buco nas casas da morada do senhor ujsitador do santo offjcjo  

                                                                                                hector 35 
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 hector furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser cha 05 

 mado Andre pedro framengo e por querer denuncjar cousas  

 tocantes ao sancto offjcjo, reçebeo Juramento dos sanctos euã[o]  

 gelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 dizer en tudo uerdade e djsse ser framengo de nacão natural  

 de Aces, ARaya de entrefrandes e alemanha filho de Pedro 10 

 buir tractante de çeruejas, e de Sua molher Maria loos Ja defunctos  

 catholicos como Jnda oje são catholicos todos os da djtta Patria  

 de ydade de trinta e hum annos solteiro mercador estante nesta  

 villa respondente a mercadores moradores em alemanha  

 tambem catholicos.   E Denuncjando disse elle ueo da sua 15 

 terra pera lixboa de ydade de treze annos onde esteue no  

 ve annos serujndo em diuersas casas de mercadores, e day  

 se Partio pera San thome, e de San thome a Angolla, e de ango  

 la a esta Capitanja na qual com o tempo das djttas viagẽns  

 gastaria dous annos e meo do qual tempo ho anno e meo 20 

 esteue nesta ujlla em casa de fernão soarez, e djogo soarez Jr=  

 mãos Cristãos nouos mercadores serujndoos de seu caj  

 xejro tendo na sua mão todas suas fazendas de mercancja  

 e correndo cõ ellas os quaes naquelle tempo andauão home  

 ziados e absentados desta ujlla per casos Seculares, e elle de 25 

 nuncjante estaua nesta ujlla nas Suas casas delles, em cõ  

 panhia de luis antonio que ora he notarjo aPostholico nesta ujlla  

 e antão era crjado dos sobredjctos e no dicto tempo ueo pou  

 sar nas djttas casas andre gomez solteiro cristão nouo natu  

 ral lhe pareçe de lamego alto de corpo aluo e barbjlouro 30 

 primo, ou parente dos sobredittos Jrmãos e se agasalhou  

 na propria camara do djogo soarez, estando elle denuncjãte  

 e o djtto luis antonio tambem nas mas casas, e então ujo elle  

 denuncjante na djtta camara em que pousaua ho dj  

Andre gomez cristão nouo to Andre gomez estar no chão encostado a Parede hum 35 

 Retabollo de Pao grande de largura de algũns quatro  

 ou cjmquo Palmos,   e daltura de algũns seis palmos  

 pouco mais ou menos, no qual Retabollo estauão pinta  
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 das Jmagẽns de Sanctos e não Se alembra ora quaes nem se affirma 05 

 Se era algũa de cristo nosso senhor ou da ujrgem nossa senhora o qual Re  

 tabollo era pintado de tintas de oleo e debajxo do ditto Reta  

 bollo ujo estar hum serujdor uaso Jmmundo em que ho djtto an  

 dre gomez fazia seus fejtos corporaĩs O qual serujdor estaua  

 entre a Parede e ho djtto Retabollo, emparado com ho djtto Re 10 

 tabollo o qual retabollo estaua encostado na pa<re>de com as Jmagẽs  

 pera o djtto serujdor, e isto segundo sua lembrança e que desta ma  

 nejra ujo estar o djtto Retabollo assim virado cõ as Jmagẽns sobre  

 ho djtto serujdor per espaço de mujtos dias e tempo fazendo no djtto  

 serujdor seus fejtos ho djtto Andre gomez, da qual Jndeçençja 15 

 e Jrreuerencja elle denuncjante se escandalizou e aJnda  

 fez quejxume disso a algũas pessoas, e perguntado pello senhor visi  

 tador Cujo era ho djtto Retabollo, djsse que não sabe mas que  

 antes de o ditto andre gomez ujr pousar na djtta camara ho ujo  

 elle denuncjante estar nella pendurado na parede pousan 20 

 do nella djogo soarez, e Perguntado mais djsse que despois de  

 vindo andre gomez não sabe, nẽ ujo, quem ho pos embajxo  

 sobre ho djtto serujdor como ditto tem, e que nunca ujo ao djtto  

 andre gomez actualmente estar no djtto serujdor nem sabe  

 se quando elle isso fazia, se afastaua o Retabollo, ou se puxa 25 

 ua pera fora pello serujdor Porem que sabe que elle fazia seus  

 fejtos nelle no djtto tempo em que estaua assim ho djtto  

 Retabollo sobre elle como djtto tem, e que as suas negras lho  

 lauauão, e perguntado mais djsse que quando elle de  

 nuncjante se sahio da djtta casa pera outra parte que dejxou 30 

 de serujr aos djttos Jrmãos soarez lhe pareçe que Ja ho djtto Re  

 tabollo não ficaua da djtta manejra mas que não sabe quem  

 dallj ho tirou e que tãobem não sabe se alguẽ mais ujo o so  

referência bredjtto mas que porquanto o djtto luis antonio estaua en  

 tão en casa lhe pareçe que tambem ho deuja uer.  Denun 35 

                            cjou  
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 Cjou mais que auera seis meses Pouco mais ou menos que 05 

referência pero de morais mançebo que mora em moribara na fa  

Antonio da Costa zenda de Ambrosio fernãdez brãodão lhe djsse que Antonio da costa  

 que ora esta na paraiba Jndo a lixboa se casou a Porta  

 da Jgreja com hũa parenta delle pero de morais chama  

 da felljpa barbossa sendo elle Ja então casado Com a mo 10 

 lher con que ora esta na djtta parayba e por não dizer mais  

 foj perguntado pello costume djsse que teue brjgas e diffe  

 renças com ho djtto andre gomez no djtto tempo que auera  

 ora algũns sete annos e por sua causa se sahio elle denun  

 cjante da djtta casa dos djttos soarez mas que elle lhe não 15 

 tem odjo mas antes a mujtos annos Ja despois do sobre  

 djtto se tornarão a amjgar e se fallão e se dão por a  

 mjgos e que ho que aquj tem denuncjado he uerdade  

 e por descargo de sua cõcjencja ho ueo denuncjar et  

 prometeo segredo pello Juramẽto que reçebeo e asignou 20 

 cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 visitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  ÷ Andres pedro   

   

  25 

   

   Testemunha 
Martim moreira 
   cristão uelho 
 
tãbem testemunhou a 
   tras folha 22. 

Aos ujnte e dous djas do mes de abril de mjl, e qujnhentos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hector fur  

tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Mar 30 

tim morejra e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo  

 officjo reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que pos  

 sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade  

 em tudo, e djsse que Ja testemunhou nesta mesa, cujo testemunho  

 fica neste liuro atras folhas ujnte e duas onde se podem uer 35 

 suas cõfrõtaçõis. E Denuncjando djsse que despois a  

tempo vera ora mes e meo pouco djgo dous meses e meo pouco ma  

                                           is ou 38 
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 is ou menos que serujndo elle nesta ujlla de merjnho da Correjção 05 

 desta capitanja foj per mandado do gouernador da Parayba que en  

 tão aquj estaua fazendo gente pera a guerra fazer çertas dillj  

 gentias, e notifficaçõis pellas fazendas desta Capitanja, e Jndo  

 fazer delljgencja com cristouão quejxada castellano laurador  

 morador em paratibj
261

 e entrando en casa delle hũa sesta fejra 10 

 a oras pouco mais de Jantar elle denuncjante cõ francisco correa es  

cristouão queixada criuão da ditta vara fizerão a notifficação pera bem da djtta guer  

 ra da Parayba ao djtto cristouão quejxada O qual fazendolhes a  

 gasalhado lhes djsse que lhes pessaua de elles não cheguarem mais  

 çedo pera Jantarẽ cõ elle porque elle tinha Ja Jantado e que 15 

 Jantara hum pedaço de carne, então elle denuncjante lhe res  

 pondeo que aquelle dia era sesta fejra e não era de Comer carne  

 ao que o djtto cristouão quejxada respondeo as pallauras seguj tes  

Culpa não me acordej que era sexta fejra, mas poco Jmporta, porque ho que en  

 tra pella boca não he peccado, ho que saj pella boca he ho peccado, 20 

 então elle denuncjante ho reprehendeo que não djssesse tais palla  

 vras porque era Cousa contra nossa Sancta fee, e não esta [ca]  

 lembrado ho que elle então respondeo, mas pareçelhe que se não  

 desdisse e que ficou assim tibio, e que segundo o modo facjl cõ  

 que ho djtto castelhano djsse as djttas pallauras lhe pareçeo 25 

 ter elle Ja de costume dizellas, porem somente a djtta uez  

 lhas ouujo dizer, e disso se escandalizou e por não djzer ma  

 is foj perguntado se estaua então o djtto cristouão quejxada  

 bebado ou fora de seu Juizo ou cõ algũa outra perturbação  

 Respondeo que não estaua bebado nẽ cõ outra pertur 30 

 bação e que desagastado estaua e em seu Juizo e siso  

 e perguntado mais djsse que soo o djtto escrjuão francisco Correa foj  

referência tambem presente ao sobredjtto e que ho djtto cristouão quejxada  

 he homẽ djscreto, sesudo e cortesão no fallar, e que he homẽ de  

                                                  bõns 35 
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 bõns costumes, e do costume djsse que são amjgos e comem e 05 

 bebem mujtas uezes Juntos mas que tem djtto aqui a uer  

 dade e foj lhe mandado ter segredo e assim ho prometeo pello  

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador a  

 quj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça             10 

        Martjm [Moreira]   

       

   

 Aos ujnte e cjnquo djas do mes de abril de mil e qujnhẽtos e no  

  Testemunha 
Antonio do Souto 
  cristão uelho 

venta e quatro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernão 15 

buco nas casas da morada do senhor visitador do santo offjcio hejtor  

furtado de mendoça Perante elle pareçeo sen ser chamado Antonio  

 do souto e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo offjcjo Re  

 çebeo Juramento dos Sanctos euangelhos em que pos Sua mão  

 derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade 20 

 e djsse ser christão uelho natural das caldas termo da cjdade  

 de lamego, filho de Joam gonçallvez do Souto homẽ que ueuja por sua  

 fazenda defunto, e de Sua molher Marja fernãdez no djtto lugar  

 moradora de ydade de trjnta e quatro annos veuuo casado  

 que foj com Joana da traindade morador na barreta fre 25 

 guesia do aRecjfe que ujue per sua fazenda. E Denun  

 cjando djsse que auera quatro annos pouco mais ou menos  

 que hum dja não lhe lembra qual estando nesta ujlla, estão  

 do uendo fazer hũas obras de hũas casas de seu sogro  

 Martim gonçallvez merjnho dalfandega as quaes fazia hum pedreiro 30 

 chamado per sobrenome silua Rujuo barbillouro de mea  

 ydade o qual pedrejro Não sabe ora onde esta, e estando  

 assim trabalhando praticando ambos em diuersas Cou  

 sas lhe contou ho djtto pedrejro silua que andando elle  

 trabalhando em hũas casas de Joam nunez christão nouo 35 

                         mer  
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 mercador na Rua noua desta ujlla que ora djzem estar em lixboa 05 

João nunes cristão nouo vira dentro em hũa camara do djtto Joam nunez estar hum crucjfi  

 xo detras de hum serujdor en que fazia suas necessidades corporais  

 e que vendo elle aqujllo tam mal fejto reprehendera ao djtto João  

 nunez ho qual lhe respondera que aqujllo farjam as negras, e que  

 avia de mandar per hum carpinteiro fazer hum oratorjo pera ho djtto 10 

 Cruçefixo, e que isto lhe contou ho djtto pedrejro mostrandose que lhe pare  

 cera mal de uer aqujllo, e que despoĩs de este negocjo se romper pella  

 terra e andar na boca de todos publicamente de como ho djtto pe  

 drejro achara ho djtto Crucjfixo da djtta manejra na djtta Camara  

 de Joam nunez, e andando esta fama Com mujto escãndallo 15 

 de todos Contra ho djtto Joam nunez ouujo tambem elle de  

 nuncjante djzer ha mujtas pessoas não lhe lembra quaes que  

 ho djtto Joam nunez fizera e trabalhara mujto Com promesas  

 Com ho djtto pedrejro que se disdisesse do sobredjtto que tinha djtto  

 terlhe ujto, e que djsesse que não vira tal e que esta fama foj mujto 20 

 publica, escandalosa, e frequentada per toda esta terra en  

 tre os honrrados, bõns, e mjlhores, e mais gente e pouo della  

 Contra ho djtto Joam nunez,.   Denuncjou mais que ouujo djzer  

 a mujtas pessoas não lhe lembra quaes nesta villa que  

pedro de galegos cristão nouo pero de gallegos Christão nouo mercador nella estante 25 

 tido por solteiro he circuncjdado, mas não ouujo nada  

 da Causa da sua cirçunçjssão e por não djzer mais foj  

 perguntado de que era ho djtto Crucjfixo se de uulto se de  

 pintura e se estaua na parede se no chão, Respondeo que ho  

 djto pedrejro lhe não declarou nada disso e que Somente lhe djsse 30 

 ho que djtto tem e perguntado mais djsse que do djtto pedrejro não  

 sabe de seus Costumes, e que de Joam nunez ouvio sempre prague  

 jar que era hum Onzenejro, e do costume djsse nada e prometeo  

 segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo ho escreuj~ 35 

   Heitor furtado de mendoça   Antonio [do souto]  
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       Testemunha 
Luis gomez cristão uelho 
         vaqeiro 

Aos ujnte e seis djas do mes de abril de mjl e qujnhẽtos e nouenta e qua 05 

tro annos nesta ujlla de Olinda Capytanja
262

 de Pernãobuco nas ca  

sas da morada do senhor ujsitador do santo offjcjo hector furtado de mẽ  

 doca perante elle pareçeo sendo chamado (por ser referjdo no ca  

 derno das lembranças) luis gomez e reçebeo Juramento dos Sanctos  

 euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer 10 

 en tudo uerdade e disse seer
263

 christão uelho natural de tomar filho  

 de gomez eanes laurador, e de Sua molher gujmar gonçallvez defunctos de  

 ydade de sesenta annos Solteiro que nunca casou e veo degradado pera  

 este brasil por cjnquo annos por fazer cjnza nas coutadas del Rey  

 vaquejro de hum curral de margayda aluarez veuua em VNa fre 15 

 guesia de Sam Miguel e perguntado se sabe ou sospejta pera que he  

 chamado a esta mesa Respondeo que lhe pareçe sera sobre hũas palla  

 vras que ouujo a Antonio gonçallvez matuca dalcunha homẽ velho vaquejro de  

 Joam paez que ora ouujo djzer estar no cabo de santo agostjnho cõmẽcando  

 a querer ser pescador e perguntado Pellas djttas pallauras~ 20 

 Denuncjando djsse que auera quatro ou cjnquo meses pouco mais  

 ou menos no ditto lugar de, vna, hum domjngo ou dia sancto não lhe  

 lembra qual Jndo pella menhãa a ouujr mjssa a Jgreja elle de  

 nuncjante com ho djtto Antonio gonçallvez ambos soos pello camjnho lhe pergun  

Antonio gonçalvez matuca tou ho djtto Antonio gonçallvez se sabia elle quaes erão as majores alimarjas 25 

 do mundo, e Respondendolhe elle denuncjante que erão mujtas ho  

 djtto Antonio gonçallvez lhe djsse as pallauras segujntes, Ja que não djzeis  

 quaes são quero uollas djzer, he ho clerigo, então elle denuncjãte logo  

 sem ho dejxar ir por djante logo lhe foj a mão que não fallaua bem, e cõ  

 tudo ho djtto Antonio gonçallvez cõtinuou cõ as pallauras segujntes, eu [houuyo] 30 

 a hum homẽ, quero uolas djzer, he ho clerigo, e ho asno, e a cabra, ho  

 clerigo porque dejxa as cousas boas e toma as mas, e ho asno porque  

 dejxa ho capim, e come ho cardo, e a cabra porque dejxa a terra e so  

 be a penha, por isso estas Sam as majores alimarjas do mundo  

 então despois de elle djzer estas pallauras, elle denuncjante as 35 

 estranhou mujto por serem contra os clerjgos, e não passou nis  

 to mais nada, e que outrossim antes ou despois do djtto caso em  

 outro dja não lhe lembra qual estando o djtto Antonio gonçallvez a sua porta  

 Com Matheus valente fejtor do djtto Joam paez, e cõ outro antonio  

                                                      gonçallvez 40 
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 gonçallvez seu compadre tambem vaquejro do mesmo Joam paez mais mançe 05 

 bo que elle todos tres fallando chegou elle denuncjante a elles sendo  

 pella menhãa oras de almorço os achou fallando nos frades E
264

 ho djto  

 Antonio gonçallvez djsse que se elle tiuera ujnte negros todos mandara buscar  

 cipos pera fazer baraços pera os frades, e que logo todos os circuns  

 tantes o reprehenderão, e não lhe lembra ho que mais passou, e por 10 

 não djzer mais foj perguntado se quando ho djtto Antonio gonçallvez djsse as dj  

 tas pallauras, se nomeou particularmente algum clerjgo, ou algũns  

 frades, ou se fallou en geral, Respondeo que fallou en geral sem no  

 mear particulares, mas que quanto he dos frades lhe pareçe a elle  

 denuncjante que elle ho dizia Pellos capuchos que doutrjnão os gen 15 

 tios daldea de, vna, porque os djttos capuchos reprendem ao ditto  

 Antonio gonçallvez que não esteja amancebado e que ujua bem, e Ja antes de  

 as sobredjttas Cousas aconteçerem ho ditto Antonio gonçallvez dixera hũa uez  

 a elle denuncjante que abrjsse a porta hũa nojte do cural e lanca  

 se as uaquas fora e grjtasse a que del Rey que os djttos capuchos 20 

 lhe abrjam ao seu gado, ho que elle denuncjante lhe respondeo  

 que não farja pois não auja Causa, e perguntado mais djsse  

 que sempre quando o sobredjtto djsse as sobredjttas Cousas todas  

 estaua em seu siso, e não estaua bebado, nẽ la tinha ujnho, e que  

 elle denuncjante se escandalizou de lhas ouujr, e do costume djxe que 25 

 os djas passados tiuerão hũas pallauras de agastamento por elle  

 denuncjante lhe ferir hũa porca, mas que Ja despois se fallão  

 e saluão, e fojlhe mandado ter segredo, e assim o prometeo pello  

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj Ma  

 noel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 30 

   Heitor furtado de mendoça  [sinal]  

   

   

   

  35 

          Testemunha 
Bernardo fernãdez cristão 
uelho 

Aos ujnte e seis dias do mes de abril de mjl e qujnhentos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de Pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hector furtado  

                                                                                 de mẽ 39 
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 mẽdoca perante elle pareçeo sen ser chamado bernaldo fernãdez e por 05 

 querer denuncjar cousas tocantes ao Sancto officjo recebeo Juramento  

 dos sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do  

 qual prometeo djzer en tudo uerdade, e disse ser christão uelho natu  

 ral da cjdade do Porto filho de Aluaro fernãdez sombrerejro e de Sua mo  

 lher Caterjna gonçallvez moradores na djtta Cjdade de ydade de de 10 

 zanoue annos pouco mais ou menos, solteiro estante nesta ujlla em  

 casa de Manoel doliuejra sirguejro na Rua noua. E Denuncjando  

 disse que de qujnze dias do mes de nouembro proximo pasado ate  

 segunda fejra despois da pascoella que forão dezojto do mes presente  

 serujo a diogo Sanchez Cigano castellano mercador de logea de marce 15 

 ria nesta ujlla na ladejra da misericórdia estando cõ elle em Sua casa e fa  

 zendolhe os Recados e ho que lhe mandaua e que na quarta domjnga  

tempo da quarresma proxjma passada querendo elle denuncjãte pella  

 menhãa ir a ouujr missa Conforme o Preçepto da santa ma  

Diogo Sanches Sigano dre, Jgreja ho dicto, diogo Sanchez lhe djsse que não fosse ouujr mjssa 20 

 e que lhe estiuesse en casa en guarda de hũa Sua manceba mo  

 lher casada con que anda amancebado que então tinha dentro  

 en casa djzendolhe que olhase não sobisse alguẽ pella escada  

 acjma e vise a dicta mançeba, e djzendolhe elle denuncjãte  

 que era obrigação sob pena de peccado mortal ir ouujr mjssa 25 

 por ser domjngo e que a querja ir ouujr ho ditto diogo sanchez  

 lhe respondeo as pallauras segujntes, Jnda que oJe
265

 uos não vades  

Culpa ouvir mjsa não peccais njsso, e confessandose ora elle denuncj  

 ante no collejo de Jesu o seu cõfessor lhe encarregou que ujesse fa  

 zer esta denuncjação a esta mesa e por não djzer mais foj 30 

 perguntado pello senhor visitador se estaua ho djtto djogo Sanchez  

 em seu siso, ou se estaua bebado Respondeo que era antes de al  

 morçar e que estaua em seu siso, perguntado mais djsse que  

 njmguem mais estaua presente Senão a dicta Sua mançeba quãdo  

 lhe elle djsse as djttas pallauras, Jnda que oje uos não vades ouujr 35 

 mjssa não peccais nisso,   a qual se chama Marja daraujo Mol[her]  

referência de Antonio gomez capateiro, e se agasalha en casa de Jsabel fernãdez vende  

 deira na djtta ladejra, e que elle se escandalizou de lhas ouujr e que  

 Ja dantes ho ditto diogo sanchez lhe dezia en outros domjngos  

                                              e djas 40 
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  05 

 E dias sanctos que não esperasse por mjssa Jnteira e que ouujsse qualquer que   

 achasse começada e se tornasse pera casa logo, e perguntado se frequenta  

 ho ditto djogo sanchez a mjssa nos dias da obrjgação Respondeo que en to  

 dos os dittos cinquo mezes que ho serujo nunca foj ouujr mjssa nenhũ domjn  

 go nẽ dia sancto e sempre se dejxaua estar na cama nos djttos djas ate 10 

 ho jantar e que somente en todos os djttos cjnquo meses hum
266

 so uez sendo  

 domjngo ho ujo ir pella porta fora djzendo que hia uer alçar a deos  

 a Sam pedro, e perguntado se dejxaua elle os djttos dias de ouvir mj  

 sa ficandose na cama por algũa ma desposissão, Respondeo que não se  

 não por elle querer porque são e bem despo<s>to he, e perguntado mais 15 

 se dejxou elle denuncjante de hir ouujr mjssa ho djtto domjngo en que elle  

 lhe djsse que Jnda que não fosse ouujr mjssa que não peccaua, Respondeo que  

 não foj então ouujr mjssa e do costume djsse que se sahio de casa do djto  

 djogo sanchez e ho dejxou de serujr por causa das dittas cousas per cõselho  

 de seu cõfessor e nada mais e que tem aquj djtto a uerdade e prome 20 

 teo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  

        Bernalldo fernandez  

  25 

   

       Testemunha 
francisco Barbosa da 
 Silua cristão uelho 

Aos quatro dias do mes de Majo de mjl e qujnhentos e nouenta e  

tres annos nesta ujlla de Olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor visitador do santo offjcjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado francisco barbosa da 30 

 silua e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo offjcjo re  

 cebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que pos Sua mão  

 derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade en tudo e  

 djsse seer christão uelho natural da ylha de sam Miguel filho  

 de hercules barbossa e de Sua molher Jsabel fernãdez viuos morado 35 

 res na mesma ylha de ydade de ujnte e cjnquo annos pouco  

 mais, ou menos solteiro estante nesta villa.   E Denuncjando  

 disse que elle se acorda sempre na djtta ylha serem seus vezi  

 nhos fernão gonçallvez trabalhador do pastel, e Marta fernãdez mulata  

                                                                       ambos 40 
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 ambos casados et os ujo sempre viuer de hũa porta adentro [como] 05 

 ligitimamente casados e por tais erão tidos e aujdos, e assim  

 veujam pubrjcamente na djtta ylha, e que auera ora dez ou  

 doze annos que estando assim ambos, ujuendo como marjdo  

 e molher que erão a djtta Marta fernãdez se absentou da djtta  

 ylha não sabe elle a causa nẽ ho como e que nunca mais ha 10 

 tornou a uer na djtta ylha e que ho djtto seu marjdo fernão  

 gonçallvez ujo elle denuncjante estar sempre na djtta ylha, trabalhã  

 do ganhando sua ujda sendo seu vezinho na mesma freguesia  

 de sam pedro, e que quando ella se absentou da djtta ylha  

 não lhe lembra que ouujsse- djzer pera onde ella absentou 15 

 mas lembralhe que auera ora tres, ou quatro annos que corrẽ  

 do laa fama que ella era morta elle se querja casar et  

 corendoselhe os pregõis lhe sairão cõ empedjmento que ella  

 estaua ujua neste brasil e que auera ora anno e meo que  

 elle djtto fernão gonçallvez djsse a elle denuncjante que a djtta sua 20 

Marta fernãdez mullata. molher Marta fernãdez estaua casada neste Pernãobuco, mas  

 que porquanto era notorjo na djtta ylha fazer adulterjo  

 a djtta marta fernãdez ao djtto seu marjdo fernão gonçallvez por isso  

 lhe a elle não da nada della, e que no mes de nouembro, pro  

 xjmo passado lhe djsse o djtto fernão gonçallvez o sobredjtto que es 25 

 taua ella aquj casada, e que elle denuncjante partio da  

 djtta ylha no mes de Janeiro deste anno presente, e então fi=  

 caua viuo na djtta ylha o djtto fernão gonçallvez, e que ora vee  

 elle nesta ujlla a djtta Marta fernãdez, e djzem estar casada cõ  

 outro marjdo, e do costume djsse nada e fojlhe mandado 30 

 ter segredo e assim ho prometeo pello Juramento que re  

 çebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj   Manoel francisco notarjo  

 do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  francisco barboza da [silua] 34 
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        Testemunha Aos quatorze dias do mes de majo de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro  

Manoel garro cristão velho annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da  

 morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante  

 elle pareçeo sendo chamado Manoel garro o qual recebeo Juramento dos  

 sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prome 10 

 teo djzer en tudo uerdade e djsse ser cristão uelho natural de tomar filho  

 de gaspar garro esCrjuão das notas da djtta villa de tomar e de Anna  

 fernãdez que não era Sua molher defunctos de ydade de trjnta e cjnquo annos  

 casado com Joana lopez que tem raça de cristãa noua laurador de Suas ca  

 nas, morador no cabo de
267

 sancto agostinho freguesia de santo Antonjo 15 

 e perguntado se sabe pera que he chamado, respondeo que não, Pergũ  

 tado se sabe algũa cousa pertencente ao santo officjo Respondeo que não lhe  

 lembra perguntado se ouujo algũa uez fallar ou tractar acerca  

 dos estados dos Religiossos e cassados se era tam bom hum como o ou  

 tro, ou qual delles era mjlhor, Respondeo que lhe lembra que Ja perante 20 

 elle se fallou e aporfiou mujto sobre esta materja, e que elle testemunha de  

 fendeo e sustentou que mjlhor estado era ho dos Relljgiossos que ho dos  

 casados mas que não lhe lembra quẽ foj ho que sustentou ho cõtraj  

 ro, e perguntado mais em especjal se teue algũa uez esta qu[es]  

 tão no porto do Caluo no alpendre de gomez martinz, respondeo 25 

 que auera pouco mais de tres annos que elle testemunha resedjo algũns  

 meses no porto do caluo e lhe lembra que nesse tempo hum dja não  

 lhe lembra qual no djtto alpendre tiuerão cõ elle testemunha grande  

 grita e porfia sobre este caso não lhe lembra quaes pessoas erão  

 mas lembralhe que erão tres ou mais pessoas os quaes susten 30 

 tauão cõ grande profia que mjlhor era o estado dos casados  

 que ho dos Relljgiossos et elle testemunha defendja que mjlhor era ho dos  

 Relljgiossos reprehendendo aos djttos tres ou maĩs que a contrajra  

 openjão sustentauão djzendolhes que elle testemunha Cria e assim ti  

 nha de fee que mjlhor estado he o dos Relljgiossos que ho dos casa 35 

 dos e que Ja elle ujra em lixboa nos cadafalsos penjtençe  

 arem algũas pessoas por djzerem que mjlhor era o estado dos  

 casados que ho dos Relljgiossos assim Como deziam elles djttos  

                                                  tres 39 

   

   

   

   

   

                                                 
267

 Há uma letra suprimida sob a letra „d‟. 



[fol.145v] 

 
 Brazil.  
   

   

 tres ou mais, que não lhe lembrão quaes erão, e perguntado, se com  

 elle se teue esta profia ou se tractou neste casso mais algũa ou 05 

 tra uez que esta que djz, Respondeo que não lhe lembra mais  

 que desta,  Perguntado se costumaua elle a no djtto alpendre  

 se achar presente com outros homẽns, e ter cõ elles praticas  

 e porfias? Respondeo que na casa do djtto alpendre elle testemunha  

 e fabjam lopez cunhado de seu Jrmão Pero garro, e Manoel da cos[ta] 10 

 callejros, e Pero lopez dalcunha, o gallego, e Joam lopez tambem  

 cunhado do djtto seu Jrmão todos cjnquo pousauão e se agasalha  

 uão Juntamente, e que de ordjnarjo elles todos, e outros que de  

 fora vinhão se aJuntauão no djtto alpendre em praticas, Pergun  

 tado, quaes sam os que de fora se costumauão a vir allj aJuntar 15 

 com elles, Respondeo que os que allj mais frequentauão, erão francisco  

 mendez Christão nouo por tal tido Jrmão de duarte mendez que tem  

 fazenda em camaragibj, et Antonio da fonsequa que foj aquj Juiz et  

 ora he ydo pera o Rejno, e lopo soarez dos da gouernanca desta  

 villa, e Matheus fernãdez mamaluco laurador do cabo, e outros, e 20 

 Perguntado se na djtta porfia et altercação sobre os estados  

 se acharão presentes, os djttos francisco mendez, e pero lopez, e Manoel  

 da costa callejros, e que parte he a que elles sustentauão, da djtta  

 questão, Respondeo que quanto he acharense elles, ou algũns  

 delles presentes na djtta profia lhe pareçe a elle testemunha que sim 25 

 acharão, mas que elle testemunha não se alembra nem se affirma se  

 os djttos tres nomeados ou algũns delles forão os que tiuerão  

 a djtta porfia e altercação cõ elle, nem se aporfiarão, na dj  

 ta questão, nem por elle testemunha nem Contra elle, Perguntado se  

 lhe lembra que pessoas se acharão presentes na djtta porfia e se se achou 30 

 presente fabiam lopez, Respondeo que todos os sobredjttos por elle  

 testemunha nomeados, e outros mais se costumeuão aJuntar em  

 praticas no djtto alpendre, per mujtas uezes, ora hũns, ora  

 outros, ora todos, elle testemunha não se alembra nem se affirma  

 quaes forão os que se acharão presentes na djtta porfia, nem 35 

 quaes a tiuerão, mas que porquanto o djtto fabjam lopez  

 era doente e Raramente hia fora lhe pareçe mais affirmada  

 mente que elle se achou tambem, e perguntado  

 quando 39 
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 quando ho djtto fabiam lopez aJudou a elle testemunha a defender que mjlhor era 05 

 ho estado dos Relligiossos se fallou elle djtto fabiam lopez acerca do esta  

 do dos continentes algũa cousa,  Respondeo que
268

 não lhe lembra se  

 ho djtto fabiam lopez ho aJudou nem se fallou no djtto estado dos cõ  

                                      X tinentes, mas que elle testemunha se lembra que na djtta porfia ouue hum  

 homẽ não lhe lembra qual que aJudando a elle testemunha disse que ho estado 10 

 dos continentes era mjlhor que ho dos casados, e que por allj veriam  

 quanto mjlhor era ho estado dos Relljgiossos, que ho dos casados e que se ho  

 ditto fabiam lopez se achou presente na ditta porfia elle he homẽ de muj  

 to bom entendjmento e de mujto boa Conçjençja e sendo chamado  

 a esta mesa dira a uerdade do que se passou e que ho tem por mujto 15 

 bom christão e se pode dar credito a seu testemunho e Por não djzer mais foj per  

 guntado que de todos os que se allj costumauão aJuntar quaes erão  

 os que com elle mais costumauão aporfiar, Respondeo que francisco mendez  

 e pero lopez erão os que mais frequentemente se germanauão en  

 tractar questõis com elle testemunha e aporfiar cõtra elle e que lhe lembr[a] 20 

 que hum dja elles djttos, francisco mendez, Pero lopez, e Manoel da costa callej  

 ros todos tres tiuerão hũa mujto grande porfia com elle testemunha sus  

 tentãdo elle testemunha hũa cousa et elles tres ho contrajro, a qual foj  

 tam porfiada que elles lhe deziam que era muj porfiosso mas  

 que elle não se lembra nem se affirma ora se a djtta porfia que 25 

 com elles teue foj esta açerca dos estados se qual outra foj, et  

 emfim lhe foj encarregado pello senhor visitador que faça djlljgencja  

 cõ sua memoria e cõcjencja e que lembrandolhe algũa cousa maĩs  

 neste casso en que se affirme o venha logo djzer a esta mesa  

 e do costume djsse nada e fojlhe mandado ter segredo e assim ho 30 

 prometeo ter pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor  

 visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça  

        Manoel guarro  

  35 

                                                                                        [carimbo]          

     Testemunha 
Domingos bezerra. 
     cristão uelho 
tambem adiãte folha I62. 

Aos dezaseis djas do mes de majo de mjl e qujnhentos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsitador do sancto offjcjo hejtor  

furtado de mendoça Perante elle pareçeo sendo chamado 40 

                                Domjn  
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 domjngos bezera o qual reçebeo Juramento dos Sanctos euãoge 05 

 lhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dj  

 zer en tudo uerdade e djsse seer christão uelho natural de vi  

 ana foz de lima filho de Antonio martinz da boda, e de Sua molher marja  

 martjnz bezera gente nobre defunctos de ydade de sesenta e ojto  

 annos, casado com brasia montejra dos da gouernança desta terra 10 

 e que djsse seer fidalgo de geração morador na sua fazenda da uarzea  

 freguesia de nossa senhora do Rosajro, e perguntado Pello caso  

 que Ja elle no termo do edjtto denuncjou nesta mesa cõtra Al  

 uaro velho barreto pera se lancar neste liuro porquãto então se  

tempo não lançou,  Denuncjando djsse que avera treze a [[an]]nos pou 15 

 co mais ou menos que hum dja não lhe lembra qual no engenho  

 de gregorjo lopez dabreu seu vezinho, estando Jugando as cartas  

 com Aluaro uelho [[uelho]] barreto, e pero gonçallvez purgador, e segundo  

referências sua lembrança Com Antonio nunez defuncto, aconteçeo que ho djtto  

Aluaro Velho Barreto cristão  
uelho  

Aluaro uelho barreto entendendo que ho djtto pero gonçallvez que ora não sa 20 

be onde esta fizera maçada, agastandosse contra elle djsse  

culpa as pallauras segujntes, desCreo de deos se mais Jugar cõ elle, o qual
269

 j[a]  

 [ilegível], ẽtão elle denuncjante reprehendeo ao djtto Aluaro velho  

 o qual despois de assim por elle reprehendjdo tornou aJnda se  

 gunda uez, a djzer a mesma blasfemea, que descria de deos se 25 

 mais Jugasse com elle djtto pero gonçallvez, então elle denuncjãte  

 o não tornou mais a reprehender e assim se apartarão e se  

 foj cada hum pera sua casa, e que do dja segujnte por djante  

 vio ao djtto Aluaro velho Jugar mujtas uezes com ho djtto pero gonçallvez  

 e perguntado se estaua o djtto Aluaro uelho em seu siso, Res 30 

 pondeo que em seu siso estaua e que he homẽ Regrado, e que  

 nos prjmejros supitos he mujto Collerjco mas que então  

 não estaua mujto agastado, e perguntado mais djsse que  

 não se escandaljzarão mujto porque lhe sabem a cõdjção  

 e do costume djxe que mujtos annos ha que ho djtto Aluaro ue 35 

 lho teue hũa brjga com hum seu filho sobre hum canaveal de sua  

 filha delle testemunha cujo marjdo foj <Jrmão> do djtto Aluaro uelho, mas que  

 se corre Ja cõ elle per escriptos e cartas e que posto que tem aborrecj  

 mento a sua condjção tem aquj djtto a uerdade e prometeo se  

 gredo e asignou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo 40 

 officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   [Domjnguos bezera] 42 
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          Testemunha Aos dezasete djas do mes de majo de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro  

[P]aulo Bezerra cristão velho annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas da  

 morada do senhor visitador do santo offjcjo hejtor furtado de mendoça perãte  

 elle pareçeo sendo chamado Paulo bezera o qual reçebeo Juramento  

 dos Sanctos euangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do 10 

 qual prometeo djzer em tudo uerdade, e djsse ser christão uelho  

 natural da villa de viana foz de lima filho de luis bras, e de Sua mo  

 lher mecja gonçallvez bezera de ydade de quarenta e dous annos pouco  

 mais ou menos casado com Joana Cabral Christãa velha dos da go  

 vernança desta terra morador no seu engenho em capibarjbj fre 15 

 guesia de nossa senhora do Rosajro e perguntado pello que denuncj  

 ou nesta mesa Contra aluaro velho barreto no termo do monjtorjo  

 geral que então se tomou
270

 em lembrança no caderno pera se lan  

[te]mpo çar neste liuro,   Denuncjando djsse que auera dez annos pou  

 Co mais ou menos que hum dja não lhe lembra qual pella menhãa 20 

 na fazenda que então era de gregorjo lopez, e ora he de ambrosio  

 dabreu na varzea de capibarjbj estando presentes elle denun  

 cjante, e Aluaro uelho barreto, e Domjngos bezera o velho, mora  

[r]eferências dores na mesma varzea, e pero gonçallvez o gago que era mestre do djtto  

 seu engenho, e ora he laurador et morador na mesma varze[a] 25 

 e gaspar Macjel que ora he mercador nesta ujlla e outros mais que  

 ora lhe não lembram, vierão a ter pallauras et djfferenças o djtto  

 Aluaro uelho e domjngos bezera sobre hum pouco de aCucar que  

 cada hum delles ambos pretendja leuar nas quaes djferenças  

Aluaro Velho cristão velho o ditto aluaro uelho djxe que, discrerja elle de deos se não leuase 30 

culpa o djtto aCuquere, e o djtto domjngos bezera respondeo, que Cria  

 em deos e que ho auja elle de leuar, então tornou o djtto Aluaro  

 velho segunda vez a repetir as djttas pallavras, que discrerja  

 de deos se ho elle não leuasse, e tornãodo a djzer o djtto domjngos  

  bezera que elle ho auja de leuar, tornou então aJnda o djtto 35 

 Aluaro velho barreto a djzer terçera vez, que descrerja elle de deos  

 se ho não leuasse, e emfim por na presença estar mujta gẽte  

 se puserão em armas de hũa parte, e doutra, mas logo se compo  

 serão que partirão o açuquere da contenda pello meo, e cada  

 hum delles leuou a metade e assim ficarão logo em amjzade 40 

                                      e forão  
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 e forão Jantar todos, e que outrossim ouujo djzer não lhe lembra a 05 

 quẽ que ho djtto Aluaro uelho djssera outra uez a djtta blasfemea  

 Jugando Com pero gonçallvez purgador e foj logo perguntado pello  

 senhor visitador se estaua o djtto Aluaro uelho Cõ algũa perturba  

 ção do Juizo Respondeo que não senão somente cõ grande Co  

 lera e agastamento, e perguntado maĩs djsse que cõ o rebo 10 

 liço da brjga não ouue naquelle fregante quẽ ho reprehende  

 se mas despois pellas djttas pallauras parecerẽ mal ho  

 reprehenderão que se accusasse dellas e que ho djtto Aluaro ve  

 lho he homẽ fidalgo christão uelho sesudo e de mujto bom enten  

 djmento mas que tem subjtos muj acelerados de colera e do 15 

 Costume djsse que he compadre e amjgo do djtto aluaro uelho  

 e que são ligados per cunhadjo dos parentes de hum serem casa  

 dos cõ parentas doutro, e que quando o djtto caso acõteçeo elle  

 denuncjante se pos contra elle por parte de seu tio domjngos  

 bezera na djtta brjga mas que logo ficarão amjgos como djtto 20 

 tem e ora o ssam mas que esta he a uerdade que aquj de  

 nuncjado tem e prometeo segredo pello Juramento que re  

 cebeo e asignou aquj cõ o senhor visitador Manoel francisco notarjo do santo  

 officjo nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   [Paulo bezera] 25 

   

   

   

            Testemunha 
Joao da Rocha Parys cristão 
velho 

Aos ujnte e sete djas do mes de majo de mjl e qujnhẽtos e noue  

ta e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de Pernao 30 

 buco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor fur  

 tado de mendoça  Perante elle pareçeo sendo chamado  

 Joam da rocha paris, o qual reçebeo Juramento dos Sanctos  

 eVangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer en tudo uerdade, e djsse seer Christão velho 35 

 natural da ujlla de viana foz de lima filho de gaspar  

 da rocha paris que o ouue em Marja de mendoça em vigo  

 de galljza, de ydade de trjnta e quatro annos pouco mais  

                           ou menos 39 
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 ou menos solteiro morador no engenho de seu tio francisco da rocha parĩs  

 na freguesia de santo aMaro, e Perguntado se sabe pera que he cha 05 

 mado a esta mesa Respondeo que não, e perguntado pello caso  

 dos Referjmentos djxe que auera tres annos e meo pouco mais  

 ou menos que hum dja a tarde sobre merenda sendo bespera da  

 cõçepcão de Nossa senhora que uem a ojto de dezembro, en casa de Ma  

referências noel uãz guantes laurador na mesma freguesia estando ho 10 

 djtto Manoel uãz guantes et elle testemunha, e djogo da costa callejros lavra  

 dor do djtto engenho, e hum foam caldejra, e alberto carlos Jngres  

 de nação casado em Jnglaterra mercador, et estante ora nesta  

 villa, e outros maĩs cujos nomes lhe não lembrão todos acabando  

 de merendar estando em pratica se moueo entre elles pratica 15 

 sobre vidas e mjlagres de Sanctos, que os Sanctos fizerão en suas  

 vidas, e se ueo a fallar segundo lhe pareçe na frera danunçja  

 da, não lhe lembra se sobre as suas cousas serem fingidas se sobre  

 que e assim se ueo correndo a pratica a fallar en frej bartholo  

 meu dos Martires Arçobispo de braga, O qual elle testemunha djsse 20 

 que estaua recolhido no moesteiro de sam domjngos de viana  

 e que era tido por sancto, e que en sua vida fazia cousas que se tinhão  

Alberto Carlos Jngres. por mjllagres, então o djtto Jngres alberto carlos respondeo  

 a isto as pallavras segujntes, Não diga isso porque não ha santo ne  

culpa nhum, as quaes pallavras djsse assim somente sem mais ou 25 

 tra nenhũa djstinçam,    e logo elle testemunha Com agastamento ho re  

 prehendeo, e ho djtto Alberto carlos lhe replicou as palla  

 vras segujntes,   Digo que sustentarej que não ha sancto nenhũ  

 em vinda digo em vida, que fa<ça mjllagres> Então o djtto Manoel uaz guantes  

 Reprehendeo ao djtto Jngres alberto que não se metese nestas 30 

 Materjas, et elle testemunha se leuantou da mesa, e não lhe lembra  

 nem da fee de nada mais que se passase,   E foj logo per  

 guntado Pello senhor visitador se fallou o djtto alberto carlos  

 nos doze APostholos de cristo, djzendo que soos elles forão santos e fi  

 zerão mjllagres, ou outras Cousas semelhantes, respondeo 35 

                                que não  
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 que não lhe lembra que então djxesse elle isto, Porem que em ou 05 

 tros tempos em djas e praticas djfferentes, djxe ho djtto Alber  

 to carlos a elle testemunha per mujtas uezes que em Jnglaterra não  

 tem por sanctos nenhũs senão [[senão]] somente aos doze APosto  

 los,  E Perguntado mais elle testemunha quaes forão os outros  

 Companhejros que então djsserão ao djtto Jngres que na sua 10 

 terra não obedecjão ao Papa et erão luteranos, e que  

 Resposta deu então a isto o djtto Jngres, Respondeo elle  

 testemunha que não lhe lembra nem da fee que disto visse tractar  

 então e que quando elle testemunha se apartou da mesa ficaua  

 o djtto Manoel uaz guantes fallando cõ ho djtto Jngres na dj 15 

 ta materja que somente ao que djtto tem se achou presente  

 que he djzer o djtto Jngres a prjmejra uez que não auja sancto ne  

 nhum, e despois de reprehendjdo tornar a djzer que não avia  

 sancto nenhũ em vida que fizesse mjllagres,   E Por elle  

 testemunha djzer que não sabe mais deste caso, nẽ das mais pergũ 20 

 tas que ora sobre elle lhe forão fejtas foj perguntado  

 pello senhor visitador Pello que sabe acerca da vinda de Jngla  

 terra donde forão ter a palma e a Canarja, e djsse que a  

 vera noue annos pouco mais ou menos que Jndo elle com seu  

 tio francisco da rocha paris que ora esta casado com Marja fernãdez pej 25 

 xota e morador em viana em hũa Nao do mesmo Seu  

 tio deste pernãobuco pera Inglaterra aconteçeo que  

 no mesmo anno forão publicadas as guerras, e Jndo assim  

 Com mercadorjas de aÇuqueres e Paao do brasil para  

 venderem em Jnglaterra forão tomados no Mar Pellos 30 

 Jngreses piratas e despois de Roubados os lancarão na ylha  

 terçejra, E porquanto mujta da djtta fazenda que le  

 vauão hia deregida, a outros mercadores Jngreses  

 de Jnglaterra,  O djtto seu tio Com elle testemunha se forão a Jn  

 gllaterra negoçear Restetuição da djtta fazenda et 35 

 despois que negoçearão na Cjdade de londres o djtto  

 seu tio comprou hũa Nao e aparelhou hũa jabra que lhe de  

                                       rão 38 
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 rão en satisfação da que lhe roubarão, e carregou a djtta 05 

 Nao de fazenda pera portugal pera onde se tornarão leuã  

 do consigo nas djttas Nao ezaura alguns [.] vinte e cjnquo  

 Jngreses Por offjcjais dellas, de bombardejros trombetas Çorgi=  

 õis medjcos marjnhejros etz  E forão ter a djtta viana onde  

 descarregarão, e dahy se tornarão mujtos dos djttos Jngre 10 

 ses pera suas terras Porquanto sua Magestade lhe deu liçen  

 ça pera isso.   E Despoĩs elle testemunha cõ o djtto seu tio vierão nas  

 djttas Nao ezaura buscar vjnhos a ylha da palma trazendo  

 nellas Consigo os Jngreses que ficarão que serjam dez, ou doze,  

                                       x e estando na palma veo hum clerjgo chamado torres bene 15 

 ficjado de garaçhico na
271

 ylha de tanarjfe e leuou cõsigo ao djtto  

 seu tio e a dous dos djttos Jngres, chamados duarte hum que era  

 seu criado, e outro Richarte Njomane marjnhejro e mestre  

 dos bombardejros, os quaes o djtto seu tio leuou cõsigo pera  

 o serujrem a ylha da Canarja a santa Jnqujsiçam por ho mão 20 

 darem chamar os Jnqujsidores pello djtto beneficjado  

 e assim foj ho djtto seu tio leuando mais pera o serujrem hũ  

 bastiam pirez abrjguejra, e outro belchior da noja casa  

 do em viana, e enquãto o djtto seu tio foj elle testemunha ficou  

 na Não, E despois do djtto seu tio tornar lhe contou que 25 

 os Jnqujsidores da gram Canarja lhe mãodaram dej  

 xar laa na mesma Canarja os djttos dous Jngreses et  

 lhe mãodarão que lhe leuase la mais os que lhe ficarão  

 na Nao que tinha na palma onde elle testemunha ficou e que  

 pera lhos leuar dejxarão fiança.   Pello que se torna 30 

 rão a embarcar na Palma
272

 Con determjnação de  

 leuarem a gram canarja os djttos Jngreses, os quaes  

 erão o djtto Alberto carlos que tambem trazia mercado  

 rja sua propria, e Joam rjcharte que ora esta casado  

 em viana, e outro rjcharte trombeta que se foj Ja pera Jn 35 

                                        gllaterra  
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 gllaterra, e thomas que tambem pera la se foj,  e outros que mo[r] 05 

 rerão, e Jndo assim pera a gram Canarja o djtto seu tio  

 Com os djttos Jngreses na zabra achou hum ladrão pello  

 que lhe foj necessarjo fugir pera o cabo branco Pera  

 onde elle testemunha hia esperallo, e porque nisto se lhes passou  

 a conJunção dejxarão a Nauegação de gram ca 10 

 narja e se forão ao cabo uerde donde se tornarão a  

 Angola e de angola a este brasil trazendo Consigo os  

 djttos Jngresses que nomeado tem, e porquãto o djtto seu  

 tio mandou despoĩs a gram canarja, requerer des  

 obrjgação da djtta fiança na santa Jnqujsição lhe escre[ueu] 15 

 pouco ha que estaua Remetido isto a santa Jnqujsicão de se  

 villa, e por djzer que nada mais vio deste caso não sabe  

 foj perguntado se sabe qual he ho caso perque a santa Jnqujsi  

 cão entendeo cõ o djtto seu tio et Jngreses Respondeo  

 que não sabe mais do que djtto tem, pergũtado se 20 

 em todo desCurso de tempo que tem cõmonjcado  

 Cõ os djttos Jngreses se ujo ou ouvio ao djtto alberto  

 carlos, ou algum dos outros Companhejros algũa  

 Cousa contra nossa sancta fee ou que mal lhe pare  

 cesse Respondeo que nada mais [[mais]] do que aquj tem 25 

 djtto e que elle vio ao djtto Alberto carlos e mais cõ  

 panhejros cõfessarense mujtas vezes por que seu tio lhes  

 buscaua o cõfessor, e perguntado pello costume djxe  

 nada, e perguntado se estaua o djtto Alberto quãdo  

 djxe as djttas pallavras bebado ou fora de seu Juizo 30 

 Respondeo que era sobre merenda mas que fallaua co  

 mo homẽ que não estaua toruado quãto he então, mas  

 que despois a nojte searão en casa de domjngos  

 de crasto seu vezinho e laa na sea se embebedou  

 o djtto alberto, carlos e por não dizer mais pergun 35 

 tado djxe que quando o djtto alberto djxe as dj  

 tas 37 
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 tas pallauras elle testemunha e os cirçunstantes se escandaljzarão 05 

 de lhas ouvir e do costume djxe nada e prometeo segredo pello  

 Juramento que recebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta visitação o escreuj cõ a entre  

 ljnha que diz, ca mjllagres.~  

   Heitor furtado de mendoça  Joam da Rocha pa[ris]  10 

   

   

   

   

        Testemunha 
Joao Baptista cristão velho 

Aos ujnte e sete dias do mes de majo de mjl e qujnhentos e nouenta e qua 15 

tro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

 da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

 ante elle pareçeo sen ser chamado Joam baptista e por querer denun  

 cjar cousa tocante ao Sancto officjo reçebeo Juramento dos Sanctos e  

 vangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo 20 

 djzer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho, natural da ylha da  

 madejra filho de tristão moreno e de Sua molher maria correa mora  

 dores na mesma ylha que ujuem de seu trabalho de ydade de qujnze  

 annos pouco mais ou menos, solteiro pagem de lopo soares dos da go  

 vernança desta ujlla e em sua casa morador  E Denuncjando 25 

tempo. djsse que ontem que forão vinte e seis djas deste mes as tres oras da  

 tarde foj elle saber se estauão fejtas hũas chinellas de seu amo et  

Andre de freitas Lessa cristão  
velho  

huns çapatos seus a casa de hum capateiro que se chama, o lesa et  

não lhe sabe mais nome homẽ alto do corpo e de hũns bigodes  

 grandes que mora nesta ujlla na Rua da Conçepcão em hũa 30 

 casa terrea antre a qual e a Jgreja de nossa senhora uaj hum beco  

 e entrando assim en casa do djtto capateiro o achou soo e logo o djtto  

 Capateiro pegou delle denuncjante e lhe tomou as mãos ambas  

 e com a Sua mão o aferrou e sogigou por ellas e tendolhe  

 assim as Suas mãos ambas presas cõ hũa das Suas cõ a outra 35 

 lhe carregou nas Costas que ho dejtou de bruços sobre hũa  

 rede das em que se costumão dormjr neste brasil dando  

 de pee a porta da Rua e temdoo lancado de bruços se pos de  

                                             cjma 39 
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 cima djgo em cjma delle por detras e lhe aregaçou a Perna do calç[ao] 05 

 que he largo Pera cjma e pella djtta abertura da perna do calç[ão]  

culpa. meteo o djtto Capateiro seu membro ueril deshonesto e lhe chegou a [ilegível]  

 seu seso e vaso trazejro batendo com ho djtto seu membro desho  

 nesto no seu uaso trazejro delle denuncjante e fazendo nelle  

 aççessos querendo penetrar por elle porem como quer que elle de 10 

 nuncjante não cõsentia não pode penetrar dentro, e assim per  

 fora no djtto seu uaso trazejro esteue o djtto capateiro fazendo  

 agitaçõis e moujmentos cõ seu membro Como se fizera cõ mo  

 lher o aJuntamento carnal ate que deramou de seu membro  

 Çugidade Con que Çujou o trazejro delle denuncjãte per fora 15 

 sem penetrar nunca como djtto tem, e despois que assim ho cuJou  

 Com sua polução, o largou, et elle denuncjãte vendose solto de  

 le fugio logo pella porta fora sem as chinellas, et çapatos que  

 Jnda não tinha fejto, e que quãdo o djtto capateiro o djtto pecca  

 do fez foj contra vontade delle denuncjante constrangendoo 20 

 e fazendolhe força Como djtto tem lancandoo de bruços e to  

 mandolhe as maos forçossamente e pondose em cjma de  

 le por detras sogigandoo de manejra que elle denuncjãte  

 se não pode valler e por elle seer moço não pode resestir a  

 força do djtto Capateiro que he hum homẽzarão grande e valente 25 

 e o mais que fez foj pedir ao djtto Capateiro quando o assim  

 forcaua que pellas chagas de deos nosso senhor o largasse  

 e o djtto capateiro não daua por isso djzendolhe callate que agora  

 somos grandes amjgos mas elle denuncjãte nunca con  

 sentio no djtto peccado, e não gritou então rijo porque 30 

  não aduertio a isso, e djxe mais que se cõtudo elle denũncjãte  

 tem algũa culpa neste caso como tem djtto pede della per  

 dão e misericórdia nesta mesa, e por não djzer mais foj pergunta  

 do se estaua o djtto Capateiro bebado ou fora de seu Juizo, res  

 pondeo que não estaua bebado, e que em seu siso estaua 35 

 e perguntado quantas uezes aconteçeo a elle denuncjãte  

 mais isto Respondeo que nunca tal cousa lhe aConteçeo cõ ho  

 djtto Capateiro nem com outrẽ njmguem foj aduertido que  

 declare se penetrou o djtto Capateiro com seu membro pello  

                                            seu 40 
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 Seu membro Pello seu trazejro e que falle uerdade de tudo como pasou 05 

 porque se nesta mesa dixer mentira, ou calar uerdade sera por  

 isso castigado e Respondeo que ho djtto capateiro não entrou nem  

 penetrou em seu vaso trazejro porquanto elle denuncjãte não  

 Consentia nẽ daua azo a isso e que tudo o que aquj tem djtto  

 he uerdade, e perguntado se lhe deu o djtto capateiro ontem ou al 10 

 gum outro dja algum djnhejro ou algũa outra cousa ou se lhe tinha  

 Ja fallado algũa vez pallauras namoradas, ou deshonestas  

 Respondeo que nos outros djas atras Jndo elle a casa do djtto ca  

 pateiro saber da djtta obra, sempre o djtto capateiro lhe fallou pallavras  

 torpes e lhe pedja que lhe mostrase Sua natura mas elle denũcj 15 

 ãte não fazia caso das djttas pallavras nẽ lhas tomaua ẽ sentido  

 de malicja como agora entende que elle lhas dezia, e as vezes  

 o chaua Comendo pão e babranas e outras frujtas cõ que o cõvi  

 daua e elle denuncjãte Cõ boa tencão tomaua e Comja e per  

 guntado mais djsse que lhe pareçe que njmguẽ os vio ontem 20 

 no djtto casso e que do djtto Capateiro mais não sabe e do costume  

 djxe nada mais que ficar escandalizado do djtto Capateiro por es  

 te casso e fojlhe mandado ter segredo sob cargo do Juramẽto que  

 reçebeo e que nesta festa do espiritu santo que he despois damenhãa  

 se comfesse no collejo de Jesus et Reçeba o sanctissimo sacramẽto 25 

 de Conselho de seu comfessor e que traga a esta mesa escripto  

 do cõfessor, e tudo assim prometeo comprir e assim mais lhe  

 foj encarregado que se afaste do djtto homẽ quanto poder e de  

 quaesquer outras pessoas que possão fazer dano a sua alma  

 e asignou cõ o senhor ujsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo 30 

 nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Joam bautista  

   

   

          Testemunha 
Brazia monteira cristã velha 

Ao primeiro dja do mes de Junho de mjl e qujnhentos e nouẽ 35 

ta e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de per  

 nãobuco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo  
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 hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sendo cha 05 

 mada brasia montejra referida no caderno das lembrã  

 Ças, a qual reçebeo Juramento dos Sanctos euãogelhos em que  

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tu  

 do uerdade, e djsse seer christãa uelha natural desta ca  

 pitanja  casada com domjngos bezera dos da gouernã 10 

 ca della, de ydade de quarenta annos pouco mais, ou me  

 nos moradora na sua fazenda da uarzea e perguntada  

 se sabe, ou sospejta pera que he chamada respondeo que não  

 perguntada se sabe algũa cousa que alguẽ fizesse cõtra nossa  

 sancta fee catholjca, respondeo que não sabe mais do que 15 

 Ja nesta mesa djsse que por não ser de substancja se não es  

 creueo,   Perguntada mais em spicjal que pessoa he a que ella  

 sabe que acoutaua hum Crucjffixo djxe que agora lhe lem  

 bra que ha ja mujtos annos não sabe determjnar quãtos  

 sendo viua branca djaz Christãa noua molher de djogo fernãdez 20 

 de camaragibj Christão nouo defuntos estaua hum dja  

 domingo depois de Jantar na logea della testemunha das suas casas  

 Na rua de palhais nesta ujlla quãdo uão da matriz pera Je[sus]  

 hũa escraua da djtta branca djaz que então moraua na  

 mesma Rua chamada Joana, mamaluca molher ladjna 25 

 filha de branco e de negra brasilla fallando cõ outra  

 escraua della testemunha chamada lucrecja Ja defunta, e de  

 cendo ella testemunha pera a djtta logea ouvio a djcta Joana  

Branca dias cristã noua 
defucta. 

estar djzendo, que sua senhora branca djaz acoutaua cõ  

hũas varjnhas hum sancto que tinha em a sua fazenda de 30 

 Camaragibj, e ouujndolhe ella testemunha estas pallauras  

 lhe djxe que porque mentia, e a djtta Joana lhe respondeo  

 que isto que ella dezia que era uerdade  Porque ella mesma  

 via a djtta sua senhora açoutar cõ hũas varas hum sancto ẽ  

 Camaragibj, e que isto soo lhe djsse a djtta Joanna que Ja 35 

 he defuncta e não lhe declarou que sancto era, nẽ se  

               era 37 
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 era Crucjffixo nẽ nada maĩs e que pode seer que em algũa pratica 05 

 Contarja ella testemunha isto e que por isso sera referjda neste caso mas que  

 nada maĩs sabe, e que tambem ouujo djzer geralmente por esta terra  

 que hum moco neto da djtta branca djaz fjlho do boas nojtes que esta  

 na Cjdade do porto dizia que o santo que sua dona tinha era paca que he  

 hum anjmal do mato e que não era como os santos que estauão nas Jgrejas 10 

 e que isto se djzia deste moco em pubrjca fama muj frequentada  

 per toda esta terra djtto per altos, e bajxos, e pellos mjlhores  

 e mais pouo della, O qual moco não sabe se he ujuo e seu paj cha  

 mase foam coelho que djzem estar no porto e por não djzer maĩs  

 foj lhe mandado ter segredo e do costume nada e por não sa 15 

 ber asignar a seu rogo asignej cõ o senhor vjsitador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

 
                                                                                                      

 

  20 

   

         Testemunha 
Vicente mendez cristão velho 

Aos dous dias do mes de Junho de mil e quinhentos e nouenta e quatro  

annos nesta uilla de Olinda Capitanja de pernãobuco nas casas  

 da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça  

 perante elle pareçeo sen ser chamado
273

 vicente mendez e por que 25 

 rer denuncjar Cousas tocantes ao Sancto officjo reçebeo Juramento  

 dos Sanctos evangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djxe seer chris  

 tão uelho natural da cjdade deuora filho de djogo fernãdez Cidadão  

 da djtta cjdade e de Sua molher lucrecja mendez defunctos 30 

 de ydade de ujnte e seis annos solteiro estante nesta Villa resi  

 dente em casa de luis de figueredo seu natural, E Denun  

 cjando djsse que elle andou no estudo na djtta cjdade  

 Com Antonio do ualle e o conheçe ser christão velho natural de  

 aRajolos filho de hum dos da gouernança da terra o qual 35 

 Antonio do ualle he mancebo alto bem enformado gintilomen  

                                          do rosto 37 
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 do rosto e corpo e lhe pareçe que não sera Jnda ora de vinte e cjnquo 05 

 annos,   e auera ora algũns cjnquo annos pouco mais ou  

 menos que se casou em estremoz seis legoas deuora Com hũa  

 filha de hum homẽ que foj ferrador Cujos nomes não Sabe e de  

 pois de se casar com ella por seer Pobre o Paj delle o não quis  

 ver mujto tempo, e estando elle denuncjãte em aRajlos 10 

 tres legoas deuora ujo a molher do djtto Antonio do uale a qual elle  

 Antonio do ualle leuara de estremoz pretendendo que seu paj del  

 le, os recolhese,  e Por o djtto seu paj o não querer uer aPos en  

 casa de hum vezinho do djtto seu paj, onde elle denuncjãte a  

 vio, e posto que elle os não ujo reçeber ujo serem tidos nas 15 

 djttas terras pubrjcamente por casados, e como tais esta  

 rem e ujuerem a vista de seus parentes e de todos et estando  

 assim aconteçeo matarem no djtto aRayolos hũ Juĩz que era pa=  

 rente ou tjo do djtto Antonio do ualle na qual brjga e Morte foj cul  

 pado o djtto Antonio do ualle e por essa causa se ueo pera este bra 20 

 sil auera ora tres annos, e despois de elle seer ujndo pera estas  

 partes ouujo elle denuncjante djzer em EVora que ho paj do  

 djtto Antonjo do ualle recolhera a Nora cõ hum filho, ou filha,  

 que tinha do djtto Antonio do ualle, e auera ora dous annos e tres me  

 ses que elle denuncjante partio da Cjdade de EVora 25 

 pera estas partes no mes de feuereiro do anno de nouenta e dous  

 e nesse tempo era certo ficar ujua a djtta legitima molher  

 do djtto Antonio do ualle em ARajollos,   e que auera ora dez  

 meses pouco mais ou menos que estando elle denuncjãte  

 no Rio de Janeiro era ay pubrjco, et Notorjo a todos ser ho 30 

 djtto Antonio do ualle casado na Capitanja de Sam viçente  

Antonio do Valle cristão velho Com hũa filha de hieronjmo lejtão Capitão e gouernador  

culpa. que foj da djtta Capitanja, e Jndo elle denuncjãte a djtta  

 Capitanja de sam viçente achou que era certo ser elle djtto Antonio  

 do valle casado Com a filha do djtto hieronjmo lejtão, e que se estaua 35 

 então esperando cada dja por elle de hũa viagem que fizera  

                                   a Angola 37 
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 a Angolla e porquanto Ja nas djtas Capitanjas se dezia que ho djtto 05 

 Antonio do ualle tinha a djtta sua prjmeira e legitima molher viua no Rejno  

 sabendo o djtto hieronjmo lejtão que elle testemunha era deuora o chamou  

 a Sua casa onde elle foj e lhe rogou cõ mujta Jnstancja e lagrjmas  

 se era uerdade que ho djtto antonio do uale era casado no Reyno por  

 quanto ho tinha casado Con sua filha, e cõ ella lhe dera en dote quãto 10 

 tinha,   e que quando o casara com sua filha Antes
274

 de os Receberẽ  

 Jurara o djtto Antonio do ualle que era solteiro, perante o vigario e dera djsso  

 testemunhas falsas das quais lhe nomeou hũa que elle denuncjãte co  

francisco Viegas barbeiro nheçe que he francisco ujegas natural da cjdade deuora que foj barbejro  

 Mançebo de algũs vinte annos aluo comprido e gentilomẽ que 15 

 tambem se casou no djtto sam viçente, e dahi se foj pera Jndjas de cas  

 tella filho de djogo viegas tambem barbejro morador na djtta EVora  

 então elle denuncjante declarou ao djtto hieronjmo lejtão  

 Como ho djtto Antonio do ualle era casado e tinha Sua molher ujua em  

 aRayollos, e lhe contou toda a uerdade, con que ho djtto hieronj 20 

 mo lejtão ficou mujto magoado Dizendo
275

 que mais sentia elle  

 enganar o djtto antonio do ualle a sancta madre Jgreja cõ seu Jura  

 mento e testemunhas falsas que dera pera casar com Sua filha que ho  

 enganar elle, a elle hieronjmo lejtão e a sua filha casandosse  

 Com ella sendo casado,   E logo elle denuncjãte ujo tambem a 25 

 djtta sua filha estar chorando,   E Despois disto poucos djas  

 chegou a djtta Capitanja de Sam viçente o djtto Antonio do ualle que  

 tinha ujndo de Angolla e em aportando mandou logo ho djtto  

 hieronjmo lejtão tomarlhe quanto trazia, e prendello e presso  

 o teue na cadea com algũns qujnhentos frechejros de guarda 30 

 tres ou quatro dias ate que ho embarcou cõ mujta gente de guar  

 da presso pera o Rio de Janeiro pera seer entregue ao djtto ad  

 mjnistrador pera elle o Remeter a elle senhor visitador do santo officjo  

 e que tudo isto se passou na djtta Capitanja de sam viçente perante  

 elle denuncjante e despois disto tudo se partio elle denuncjãte 35 

 da djtta capitanja de sam viçente á ora sete meses pera Angolla  

                                                  donde 37 
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 donde sen tomar angolla aRibou a este pernãobuco e que ontem 05 

referência Perguntado este  
referido Ambrosio de | bairos.  
Jurou que no princi= | pio de  
março deste ãno de | 1594.  
Esteue este ãtonio do | Valle 
Em Angolla E La o | vio E 
falou cõ Elle E de La | se 
Embarcou logo para pinda | 
dizẽdo que se hia para 
sãcthomé. 

lhe djxerão que Ambrosio de bajrros aquj estante que auera ora  

hum mes que de angolla ueo dezia que ho djtto Antonio do ualle fogira  

do Rio de Janeiro pera angolla e que la ficara e perguntado pello  

Costume djxe nada e foj lhe mandado ter segredo e asim ho pro  

meteo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visita 10 

dor aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

  Heitor furtado de mendoça  vicente mendes  

   

   

  15 

         Testemunha 
    Domingos Bezerra 
  o Velho cristão velho 
tabe testemunhou atras 
folha 155 –  
Referido. folha 43. e .156. 

Aos tres djas do mes de Junho de mjl e qujnhẽtos e nouenta e qua  

tro annos nesta
276

 villa de Olinda capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de  

mendoça perante elle pareçeo sendo chamado domjngos  

bezera o uelho que ia testemunhou neste liuro a folhas cento e cjnquo 20 

enta e cjnquo, e nelle esta referjdo a folhas quarenta e tres et  

 a folhas çento e cjnquoenta e seis, e tornou a receber o Jura  

 mento dos Sanctos euangelhos en que pos Sua mão derejta sob  

 cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e pergun  

 tado se sabe pera que he chamado, respondeo que não pergũta 25 

 do se lhe lembra mais do que tem dj[.]to nesta mesa, respondeo que  

 não perguntado então pello pertençente ao primeiro Refi  

 rjmento djxe que auera ora trjnta e cjnquo annos pouco ma  

 is ou menos que morando elle testemunha em bibiribj termo desta  

João dias felpudo cristão nouo villa era seu vezinho hum Joam diaz dalcunha o felpudo cris 30 

      Ja defuncto tão nouo que deziam que fora mareante e ser natural de por  

 cjma do porto que então era homẽ de ydade de algũns  

 Cjnquoenta annos e que deziam ser casado no Rejno et  

 então usaua de laurador e que hum sabbado que era dja de  

 trabalho foj elle denuncjante de madrugada a Sua mjlha 35 

 rada que estaua hũa legoa do djtto lugar onde moraua  

 e chegando a djtta mjlherada pella menhãa cedo achou ao  

 djtto Joam djaz felpudo na sua melharada que era vezinh[a]  

                                    da delle 39 
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 da delle denuncjante Pella qual elle denuncjante pasou Jndo  

 pera a sua na qual o djtto felpudo avia Ja algũns djas que estaua  

 negoçeando seu mjlho e passando assim elle denuncjante no dj  

 to sabbado de trabalho pella menhãa achou ao djtto Joam djaz fel  

 pudo Ja com hum bordão na mão com os seus negros que estauão 10 

 carregando mjlho as costas pera se ir pera casa, e dejxando o  

 desta manejra sem lhes uer fazer outro serujço foj elle denuncjãte  

 por djante pera a Sua melharada onde esteue ate a tarde e des  

 pois tornando elle testemunha pera sua casa no mesmo sabbado a tar  

 de achou ao djtto Joam djaz felpudo seu vezinho em casa vestido 15 

 Com Camissa lauada e com roupão limpo e sem fazer nenhũ ser  

 viço nem trabalho e que logo no domjngo segujnte pella menhãa  

 sem ouujr missa se tornou o djtto Joam djaz felpudo a djtta Sua mj  

 lharada ao trabalho do mjlho, e que isto ujo elle denuncjante fazer  

 ao djtto Joam diaz felpudo a djtta uez somente no djtto sabbado 20 

 e domjngo do que elle denuncjante Se escandalizou et tomou  

 roim sospejta e por não djzer mais de substancja açerca do  

 djtto Referimento, foj perguntado pello segundo referjmẽto  

 e djxe que não lhe lembra contra Aluaro uelho mais do que Ja tem  

 djtto, e que lhe lembra que com elle teue brigas no engenho que ora he 25 

 de Ambrosio dabreu sobre hum pouco de acuquere que cada hũ  

 delles ambos pretendja leuar mas que não lhe alembra se então  

 dixe ho djtto Aluaro uelho que descreria de deos ou outra semelhante blas  

 femea nem lhe lembra o que nisso passarão mais que ficarem logo  

 amjgos, e Jantarem Juntos, e partirem o aCuquere, e do costume 30 

 djxe que elle testemunha teue demanda Com ho djtto felpudo sobre hũa Pipa  

 de çjnza en que elle testemunha foj condenado pello que ficou tendo ma von  

 tade ao djtto felpudo, o qual auera ora trjnta e hum annos que  

 morreo nesta terra de hũa frechada, E do costume ao djtto Aluaro  

 velho djsse o que Ja tem djtto e djxe que cõtudo o que aquj tem djtto he uerda 35 

 de e que de nada mais lhe lembra ora e foj lhe mandado ter segredo  

 e assim o prometeo pello Juramento que recebeo e asig  

                            nou 38 
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 nou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 visitação o esCreuj~  

   Heitor furtado de mendoça             Domj ngos [bezera]  

   

  10 

   

      Testemunha 
Jorje thomas cristão nouo 

Aos quatro djas do mes de Junho de mjl e qujnhẽtos e nouẽ  

ta e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de  

 pernãobuco nas casas da morada do senhor visitador do  

 sancto offjcjo hejtor furtado de mendoca, perante elle 15 

 pareçeo Jorge thomas do porto, referido no caderno das  

 lembraças (O qual ueo ontem sendo chamado a esta mesa)  

 e despois de reçeber o Juramento dos Sanctos euãogelhos  

 en que pos Sua mão derejta, e sob cargo delle prometeo  

 djzer uerdade foj perguntado se sabia o pera que era chama 20 

 do,   e respondeo que ho não sabia nẽ sospejtaua e pergun=  

 tado se ujo, ou ouujo, a algũa pessoa, fazer, ou djzer, algũa co[u]  

 sa, que lhe pareçesse mal ou escandalizase, e tal que o conhe  

 cjmento della pertença a esta mesa Respondeo que não esta  

 lembrado disso, foj então perguntado Se lhe perguntou 25 

 algũa pessoa, ho que lhe Insinaua seu paj, estando elle a  

 bahia, perguntandolhe se lhe Jnsinaua Cousas de Judeu et  

 que era o que elle testemunha respondeo então a tal pessoa  

 e que era o que nisto se passara .   Então logo elle Jorge  

 thomas respondeo a djtta pergunta delle senhor visitador 30 

 que era uerdade, que estando elle na bahia lhe perguntou bẽ  

 to tejxera christão nouo que era ho que lhe Jnsinaua seu  

 paj, e Respondendolhe elle como bom christão que lhe Jnsig  

 naua as cousas de nossa santa fee catholica, O djtto bento  

 tejxera lhe respondeo que hia errado, e outras mais cou 35 

 sas, e que por quanto isto auja mujtos annos que açonte  

 çera pedja a elle senhor visitador lhe desse tempo pera cu[j]  

                                     dar 38 
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 dar bem e reformar sua memoria e examjnar bem Sua cõcjẽcja 05 

 pello que o senhor ujsitador lhe emcarregou mujto que assim ho fizesse  

 e que tornasse a esta mesa pera se escreuer a uerdade e a certeza do  

 en que elle se affirmar e bem lembrar.  Pello que tornou oje a  

 esta mesa e tornou a reçeber o Juramento dos santos euangelhos ẽ  

 que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en 10 

 tudo uerdade, e disse seer christão nouo natural da Cjdade  

 do Porto filho de Antonio thomas mercador Ja defucto e de Sua mo  

 lher branca anriquez que ora esta ueuua no djtto porto solteiro de  

 ydade de trjnta e dous annos pouco mais ou menos que ate ora  

 foj mercador e ora he tambem laurador morador na varzea de capi 15 

 baribj, e nesta ujlla. E Denuncjando e testemunhando no caso  

 do djtto referjmento djxe que tem fejto mujta deligencja cõ sua me  

 moria despois que ontem foj desta mesa ate ora e que o que lhe lem  

 bra e em que se affirma he que, auera ora algũns quatorze  

 annos pouco mais ou menos que estando elle na bahia de to 20 

 dos os sanctos Cabeça deste brasil cõ ho djtto seu paj mercador  

 de logea se foj o djtto seu paj pera o Rejno, e dejxou a elle testemunha cõ  

 o carrego de todo seu negocjo e mercancja, e estando elle assim  

 na djtta bahia e morando em hũas casas de Marcos caldejra  

 terreas na Rua que uaj do terrejro de Jesus pera onde ora esta 25 

 a moesteiro de Sam francisco vinha algũas raras vezes a djtta Sua casa, bẽ  

 to tejxera christão nouo que então parecja seer de algũns vinte  

 e tres annos pouco mais ou menos mancebo alto, e groso  

 e de pouca barba que então estudaua nos estudos do co  

 lejo da companhia na djtta bahia, e andaua cõ uestidos cõ 30 

 pridos e barrete Como pera clerigo, e onde se achauão pe  

 las Ruas se fallauão ambos e tractauão de cortesia, e que  

 sendo elle testemunha então de ydade de dezojto pera dezanoue  

tempo annos pouco mais ou menos, hum dja não lhe lembra qual  

 nem se pella menhãa se a tarde entrou o djtto bento tejxera 35 

 na djcta casa delle testemunha estando elle soo e asentarãose na  
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 casa djantejra a praticar ambos soos cõ a porta aberta, e estan 05 

 do assim em pratica não lhe lembra a que preposito nem sobre  

 que fundamento o djtto bento tejxera lhe perguntou que era  

 o que lhe Jnsinaua seu paj, et elle testemunha lhe respondeo, que seu  

 paj lhe Jnsinaua o Padre nosso, aue maria, credo, e as mais ora  

 Cois, e costumes de bom christão, que era e sempre foj, então 10 

Bento teixeira cristão nouo o djtto bento tejxera, djxe a elle testemunha, que elle testemunha hia errado  

culpa e assim lhe djxe mais que pera que se cõfessaua, e cõmungaua  

 que elle bento tejxera per comprjmento ho fazia, e que pera que  

 era thomar o sacramento, que logo em fazendo camara o lanca  

 ua pello trazejro fora, e vendo elle testemunha que ho djtto bento tejxera 15 

 lhe dezia cousas tam mal djttas se escandalizou mujto delle e se  

 agastou mujto contra elle djzendolhe que ho daua ao djabo que  

 se saisse fora de Sua casa porque lhe não queria ouujr tais here  

 sias, e que pera que andaua em habjttos de clerigo, e andaua para  

 se ordenar de mjssa, então ho djtto bento tejxera lhe respon 20 

 deo que antes elle aRebentase pellas ylhargas que chegar  

 a seer de mjssa e que andaua assim por comprimẽto djzendo  

 lhe mais a elle testemunha que elle testemunha era moço e que não se entendja  

 então elle testemunha enfadado lhe djsse que ho dejxasse e se fosse de  

 sua casa e lhe não tornasse mais a ella então o djtto bento 25 

 tejxera se foj, e não lhe lembra que na djtta bahia lhe tornasse  

 mais a casa despois do sobredjtto, mas fallauãose mujtas  

 vezes onde se achauão e tractauão de cortesia, e dallj ficou  

 elle testemunha tendo roim conçepto sempre delle mas nunca mais  

 lhe tocou em cousa nenhũa da djtta materia e que por isto pasar 30 

 a tantos annos elle testemunha se descujdou e o não ueo djzer  

 nem denuncjar a esta mesa antes de seer chamado a ella  

 por não lhe lembrar e que tanto que nesta mesa elle senhor uj  

 sitador lhe tocou no djtto caso logo lhe lembrou, e a uerda  

 de de tudo he o que aquj tem djtto e que nada mais lhe lembra 35 

 e que se mais lhe lembrara e mais soubera mais djssera por  

 que he mujto bom christão e pretende desemcarregar sua  

                           alma 38 
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 alma e concjençia e por não djzer mais foj perguntado, se quãdo  

 o djtto bento tejxera djxe as djttas pallauras estaua bebado ou fora   

 de seu Juizo com algũa outra perturbação respondeo que não esta  

 ua bebado, e que estaua em seu siso sem perturbação nẽ agastamento  

 algum, e perguntado se algũa outra uez lhe tinha djtto Ja algũa 10 

 pallaura de semelhante materja,  Respondeo que não, e perguntado  

 pellas formais pallauras que ho djtto bento tejxera lhe djsse e perguntou  

 djxe que são as segujntes, que he o que voso paj uos Jnsina, e responden  

 do lhe ele, que as oraçõis e costumẽs de bom christão e o padre nosso,  

 e aue marja, e credo, lhe tornou então ho djtto bento tejxera em Res 15 

 posta as pallauras segujntes, ydes errado; pera que uos confessais  

 e cõmungais<?> que eu por comprimento o faço. porque, pera que he to  

 mar o sacramento, que logo en fazendo camara ho lanco fora pello  

 trazejro, então djzendolhe elle testemunha uos não andais em habjtos  

 de clerigo e pera uos ordenardes de mjssa, O djtto bento tejxera 20 

 lhe respondeo, as segujntes, Antes aRebente pellas ylhargas  

 que chegar a seer de mjssa, e ando assim por Comprjmento, uos sois moço  

 e não uos entendeĩs / e que estas são as pallauras formais que  

 ho djtto bento tejxera lhe djxe as djttas cousas se lhas djsse per mo  

 do como que zombaua, Respondeo que lhas djxe de manejra que 25 

 elle testemunha entendeo que lhas dezia de siso com anjmo danado  

 perguntado se lhe perguntou ho djtto bento tejxera se lhe Jnsina  

 va, <a> elle seu paj cerimonjas de Judeu, ou a Judayzar, Respon  

 deo que não lhe lembra que lhe perguntase mais que ho que djtto  

 tem, perguntado se despois que ho djtto bento tejxera lhe djsse 30 

 as djttas Cousas, e elle se agastou contra elle, se o djtto bento  

 tejxera lhe djxe algũa causa por que lhe dezia as djttas  

 Cousas, e se sse desculpou ou desdjxe dellas antes de se apar  

 tar delle, ou despois em algum tempo,  Respondeo que ho dj  

 to bento tejxera não lhe deu causa nenhũa de seu djtto, nẽ 35 

    [carimbo]             se  
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 se desculpou, nẽ desdixe delle e que em seu ditto ficou e assim se  

 despedjo delle e que nunca mais ate oje lhe tractou nẽ tocou  

 cousa algũa da djcta materia nẽ doutra semelhante, e per  

 guntado mais djsse que ho djtto bento tejxera esta ora nesta  

 Capitanja casado com phelipa raposa tida por christãa ue 10 

 lha e que tinha escolla de moços nesta Capitanja que Jnsigna  

 va a leer e a escreuer, e perguntado pello costume dixe que  

 não tem com ho djtto bento tejxera nenhũ parentesco que  

 elle sajba, e que auera quatro annos pouco mais <ou menos> que elles  

 teuerã pallauras descortesses em ygarasu sobre o pagamẽto 15 

 de certas mercadorias que elle testemunha deu fiadas ao djtto  

 bento tejxera sobre diferença de dous mil rẽs mais ou me  

 nos do preco de hum quarto de farjnha e sobre outros bicos  

 da mesma mercadoria que lhe fiou mas que Ja lhe pagou e  

 não lhe deue nada mas que despois disto se ficarão sem 20 

 pre fallando, e correndo como dantes, e que ho que aquj  

 tem denuncjado e djtto tudo passa na uerdade, e foj lo  

 go perguntado se contou elle a algũa pessoa estas cou  

 sas que passou com o djtto bento tejxera ou algũa dellas  

 Respondeo que bem podera seer ter
277

 elle isso contado mas 25 

 que a elle não lhe alembra se ho contou a alguẽ, e pergun  

 tado mais djsse que nem elle, nem seu paj, nẽ maj, nẽ seus  

 avoos nẽ parentes que elle saiba forão nunca recon  

 celiados, nẽ presos, nẽ penjtençeados pello sancto  

 officjo da sancta Jnqujsição em parte algũa que elle saj 30 

 ba e foj lhe mandado ter segredo e elle assim ho pro  

 meteo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor  

 visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsi  

 tação o escreuj~ cõ as entrelinhas, a, ou menos~  

        Heitor furtado de mendoça  Jorge thomas [inint] 35 
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    Testemunha 
Antonio da Rosa 
que te Raça de cristão nouo 
referido atras folha 24. 

Aos quatorze djas do mes de Junho de mjl e qujnhentos e nouenta e qua 05 

tro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejtor furtado de mendo  

ça perante elle pareçeo sendo chamado Antonjo da rosa Referjdo  

 neste liuro a folhas ujnte e quatro, e reçebeo Juramento dos sanctos  

 evangelhos en que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prome 10 

 teo djzer en tudo uerdade e djxe ser christão nouo pella parte de  

 seu paj natural desta ujlla filho de belchior da rosa christão no  

 uo, e de Sua Molher Antonia soarez christãa uelha de ydade de trjnta  

 e hum annos pouco mais ou menos, solteiro, morador nesta villa et  

 perguntado se sabe ou sospejta pera que he chamado a esta mesa 15 

 respondeo que não perguntado se ujo, ou ouujo, fazer, ou djzer, a  

 algũa pessoa algũa cousa contra nossa santa fee catholica ou que mal  

 lhe pareçesse pertençente a esta mesa Respondeo que não lhe  

 lembra nada mais do que Ja aquj ueo djzer a esta mesa que  

 por não serem cousas de substancja se não escreuerão per 20 

 guntado que cantiga he hũa que falla, en trjno sollo e uno djos de  

 vino, e perante quẽ a cantou elle que lha reprouase ou que he o que  

 djsto sabe, djsse que auera treze ou quatorze annos que auendo  

 elle de entrar por figura em hũa Comedja que se fazia na Jgreja  

 matrjz na festa do sanctissimo sacramento tinha elle hũa troua 25 

 pera cantar na ujolla da manejra segujnte, trjno solo y uno,  

 vno solo y trjno, no es otro alguno, sino djos deujno, e que estão  

 do elle então hum dja pella menhãa nesta ujlla em casa do mes  

 tre da capella Manoel chauejro que então moraua no fundo  

 da Rua da ladejra da matrjz emsayandosse e pondo na 30 

 viola a djtta Cantiga cantandoa pera se adestrar nella  

 se achou presente allj com elle paulo dabreu que tambem apren  

                dja que ora djzem seer defunto morador em Jgarasu, e assim  

Bento teixeira cristão nouo mais se achou presente  Bento tejxera christão nouo, mes  

 tre de Jnsignar moços a leer et escreuer morador nesta Ca 35 

 pitanja, e estando assim todos tres soos cantando elle  

 testemunha a djtta cantiga na ujola, lhe djsse o djtto Bento tejxe  
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 ra as pallauras segujntes, Não esta boa, e que não lhe lembra 05 

 que mais fallasem, nem repetissem, nẽ altarcassem, sobre  

 isto pallaura outra nenhũa, e que o djtto bento tejxera  

 quando djxe a djtta pallaura não esta boa não decla  

 rou o por que a dezia, nẽ elle testemunha lho perguntou, nem  

 o referido lancou mão djsso, e que nada mais lhe lembra 10 

 deste casso e que elle testemunha então era moço e não fez caso  

 djsto, e por não djzer mais foj perguntado, se entende elle  

 que o djtto bento tejxera derja as djttas pallauras djzendo, que  

 não estaua boa a solfa, ou que as derja que não estaua boa  

 a letra, nem o sentido della, Respondeo que quanto he acerca da 15 

 solfa nem da toada não podja o djtto bento tejxera djzer que  

 não estaua boa, porque allem do djtto bento tejxera não sa  

 ber solfa, elle testemunha [.] era bom musico e cantaua bem, mas que se  

 o djtto bento tejxera djxe a djtta pallaura que não estaua  

 boa, entendendo pella letra ou pella uerdade della elle 20 

 testemunha o não sabe, por que não o declarou Como Ja tem djtto, e per  

 guntado pello senhor visitador se se affirma elle bem que não dj  

 xe o djtto bento tejxera outra pallaura mais que a sobre  

 djtta, Respondeo que njsto se affirma, e fojlhe logo djto  

 pello senhor visitador que nesta messa ha Jnformação que quãdo 25 

 elle cantaua a djtta cantiga lhe djsse o djtto Bento tejxera  

 que aquella preposição era falsa e que elle senhor visitador  

 o admoestaua desemcaregue Sua çõçjencja e falle Jntejra  

 mente a uerdade se dixe o djtto Bento tejxera que aquella pre  

 posição era falsa porque nesta mesa ha Jnformação que 30 

 elle proprio testemunha djxe que o djtto bento tejxera lhe djxera can  

 tando elle a djtta troua que aquella preposição era falsa  

 e que portanto falle a uerdade porque com isso alem de  

 desencarregar sua concjençja como deue faz bem ao  

 djtto bento tejxera desCõbrindolhe sua Culpa pera se lhe 35 

 dar o Remedjo neçessarjo e per elle testemunha foj respondjdo  

 que a elle lhe não lembra mais do que aquj tem djtto  
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 e que não lhe lembra que elle contasse isto a njmguẽ nẽ de hũa ma 05 

 nejra nem da outra e que esta he a uerdade em que se affirma foj  

 aduertido que não desCobrjndo aquj a verdade fica perJuro  

 et excomungado e que não pode ser absoluto senão po<r> elle senhor  

 visitador ou por seu superjor, e por elle foj respondjdo  

 que elle tem ditto a verdade do que sabe e que se outra Cousa sou 10 

 bera tambem a dissera e mais não djxe e do costume djxe  

 nada e emfim foj amoestado pello senhor visitador em forma  

 e lhe foj mandado ter segredo e assim o prometeo ter pello  

 Juramento que recebeo e asignou cõ o senhor vistador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta visitação o escreuj~ 15 

   Heitor furtado de mendoça     

         Antonio da rosa  

   

   

  20 

        Testemunha Aos quatorze djas do mes de Junho de mjl e qujnhentos e no  

Joao Ribeiro cristão uelho venta e quatro annos nesta villa de olinda Capitanja de per  

 nãobuco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hej  

 tor furtado de mendoça perante elle pareçeo sendo cha  

 mado Joam rjbejro referjdo no caderno das lembranças 25 

 e reçebeo Juramento dos Sanctos euangelhos em que pos sua  

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uer  

 dade e djsse seer christão uelho natural d[e] sancta marj  

 nha de lodares da Jurdjção de barçellos filho de goncalo eanes  

 do Ribejro e de Sua molher gujmar dias lauradores no djtto 30 

 lugar moradores Carpinteiro solteiro estante ora nesta villa  

 en casa de Jorge andre Curandosse de chagas na freguesia  

 de sam pedro, e perguntado se sabe ou sospejta pera que  

 he chamado a esta mesa djxe que não, e perguntado se  

 sabe algũa cousa dalguẽ contra nossa sancta fee perten 35 

                     cente  
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 cente a esta mesa djxe que não lhe lembra ora, fojlhe então 05 

 djtto que nesta mesa - ha Jmformação que elle sabe de hũa çerta  

 pessoa casada duas uezes e logo per elle testemunha foj djtto que ho que  

 disto sabe he somente ho segujnte, que ha tres annos e quatro  

 meses que ueo da djtta sua terra pera este brasil e que estão  

 do de camjnho pera qua foj elle denuncjante a casa de bas 10 

 tiam coelho dalcunha o boas nojtes que tem fazenda nes  

 ta Capitanja morador no termo da cjdade do porto  

 pedjrlhe hũa carta de fauor pera este brasil, e saindo de  

 Sua casa Junto da Sua qujnta em hũa aldea da freguesia  

 de mouris lhe Sahio ao camjnho hũa molher a qual tinha 15 

 sabjdo pareçe dalguẽ de casa do djtto bastiam coelho que  

 elle testemunha ujnha pera este brasil, et chegando a elle a djtta  

 molher que era Ja molher de mea ydade lhe perguntou se uj  

 nha pera o brasil, e Respondendolhe que sim, lhe deu então  

 hũa carta pedjndolhe que lha trouxesse a bom recado e esti 20 

 ma e que a desse na mão da propria pessoa pera quem o so  

 bre escripto dezia, porque era como de molher pera marj=  

 do, e que logo lhe mostrou hũa moça que seria de ydade de  

 algũns vinte annos e lhe djxe que aquella moça era filha  

 do homẽ pera quem a djtta carta era, e que outra nenhũa 25 

 Cousa passou mais  com elle a djtta molher nẽ ella lhe decla  

 rou mais do que djtto tem et elle trouxe a djtta carta, cujo so  

    goncallo diaz bre escripto dezia, pera goncalo djaz natural do out[e]jro de  

 mouris, em pernãobuco, e no djtto sobre escripto não dezia  

 meu marjdo nẽ de Sua molher, e estando elle testemunha neste 30 

 pernãobuco perguntou elle testemunha pello djtto goncalo diaz et  

 djsserão lhe que estaua casado em Jgarasu, e porquanto  

 elle testemunha tinha pera si que a djtta molher que lhe deu a djtta  

 Carta cujo nome não sabe, era molher do djtto goncalo djaz, quã  

 do lhe djsserão que elle estaua casado em Jgarasu se 35 

 espantou djzendo que como podja aqujllo ser se elle lhe  

 trazia hũa carta de sua molher então elle testemunha mandou  

                                      a djtta 38 
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 a djtta carta ao djtto goncalo diaz por francisco ferras mançebo que arecadaua 05 

 os djzimos
278

 e resedja em Jgarasu, e despois disto pasando algũns  

 dias estando trabalhando em casa de domjngos leam nesta  

 villa Junto de Sam pedro veo ter com elle a boca da nojte hum homẽ  

 de hũns bigodes Compridos e bem pessoado que fallaua como pebj=  

 doso, e lhe djsse que elle era goncalo djaz pera quẽ lhe deziam que elle testemunha trouxe 10 

 ra hũas cartas de Sua molher então elle testemunha lhe djsse que não lhe trou  

 xera mais que hũa carta que Ja lhe mãodara por francisco ferras então  

 o djtto goncalo djaz lhe djsse que essa carta que lhe mãodou por francisco ferras Ja lha  

 dera mas que não era de Sua molher que era de hum seu parente a quẽ  

 elle ficara devendo hũa vaqua e que lhe escreuja sobre o pagamento 15 

 della e assim lhe djsse mais que elle que estaua aquj casado com mo  

 lher e filhos porque a sua primejra molher era fallecjda no Rej  

 no, e que assim o prouara elle Ja qua pera se poder casar e [com]
279  

 isto se despedjrão, e nada mais passarão, e nunca mais se  

 fallarão ate ora, mas que elle testemunha não sabe se a djtta molher 20 

 que lhe deu a djtta carta era molher do djtto goncalo djaz, nem se elle  

 tem molher ujua, nem se a tinha ujua antes de se casar qua  

 nem os conheçe nem sabe mais djsto do que aquj tem djtto  

 e que do trajo da djtta molher, e da djtta moça como era gente la  

 vradora daldea não sabe elle testemunha ora Jnferir se estaua a 25 

 djtta molher como quẽ tinha marjdo ausente, nem se estaua  

 a djtta moça Como que tinha maj morta, e do costume djxe  

 nada e fojlhe mandado ter segredo e assim o prometeo  

 pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador  

 aquj, e djxe mais que não ueo a esta mesa ate ora denuncjar 30 

 isto pareçendo lhe que não era neçessarjo porquanto elle não  

 sabe deçerto ter o djtto goncalo djaz outra molher viua quãodo se  

 casou com a Con
280

 que ora ujue Manoel francisco notarjo do santo officjo  

 nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  João ribeiro 35 
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           Testemunha Aos dezojto djas do mes de Junho de mjl e qujnhẽtos e nouenta e qua 05 

Antonio de Brito cristão uelho tro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

 casas da morada do senhor visitador do sancto offjcjo hejtor furta  

 do de mendoça Perante elle pareçeo sendo chamado Antonio de brito  

 Referjdo, e recebeo Juramento dos Sanctos euangelhos en que  

 pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo 10 

 verdade e djsse seer christão uelho natural desta ujlla filho  

 de Antonjo de brjto, dos da guouernanca desta ujlla, e de Sua  

 molher francisca de lima defunctos de ydade de trjnta annos pouco  

 mais ou menos solteiro que Jnsina moços a leer et escreuer que ate  

 ora morou em pojuca e ora se passa pera o aRecjffe e per 15 

 guntado se sabe ou sospejta pera que he chamado a esta mesa  

 respondeo que não perguntado se ueo algũa uez a ella res  

 pondeo que não, perguntado se ujo ou oujo fazer, ou dizer al  

 gũa cousa a alguẽ contra nossa santa fee catholica, ou que perten  

 ça a esta mesa, Respondeo que não? Perguntado então 20 

 se ujo tractarse entre algũas pessoas sobre auerem de a  

 dora<r>[.] as Jmagẽns Como aos sanctos cujas ellas são ou so  

 bre não se auerem de adorar as Jmagẽns nẽ sanctos ou sobre  

 outra cousa desta materea. Respondeo que auera quatro  

 ou cjnquo meses pouco mais ou menos não se affirma em 25 

 tempo certo que hum dja não lhe lembra qual a tarde estão  

 do abajxo da misiricordja a porta das casas da veuua mo  

 lhe que foj do ourjuez frejtas, elle testemunha, e bastião gonçallvez natural  

 desta terra solteiro e pescaua nas redes e ora esta por soldado  

 na parayba e assim mais outro homẽ cujo nome não sabe 30 

 morador na morjbara freguesia de sam lourenço homẽ  

 que lhe pareçe era de mea ydade de boa estatura do qual  

 não sabe outra nenhũa confrontação nẽ o conhoçe e a  

 sim mais outras pessoas que ora lhe não lembram quaes  

 erão assim todos em pratica djxe hum dos Circuns 35 

        tantes  
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  05 

 tantes não lhe lembra qual que lhe cayra da mão hum sancto por  

 desastre e que se quebrara que era hũa Jmagem de barro não lhe  

 lembra de que santo, djzendo mais que como era Jmagem de barro que  

 não fizera dano ao sancto, então elle testemunha Respondeo, que tanto  

 se aujão de acatar as Jmagẽns dos sanctos como as dos mesmos 10 

Domingos gonçalvez se 
chama 
        Segudo dize as teste 
munhas. folha 123. e. 125 verso 

sanctos que estauão no çeo, então o djtto homẽ que não conheçe  

da morjbara, Respondeo que não se aujão de adorar as Jmagẽns  

tanto como aos mesmos sanctos, porque mais se auja de reueren  

çear ao sancto ujuo em corpo e alma que não a sua Jmagem de  

 barro e lodo nisto elle testemunha se apartou delles, e despois no dja se 15 

 gujnte o mesmo homẽ da morjbara dixe a elle testemunha que se ujesse accu  

 ssar a esta mesa das djttas pallauras que djxera que tanto se aujão  

 de adorar as Jmagẽns dos sanctos como aos mesmos Sanctos Cujas  

 ellas erão e logo elle testemunha foj aconselharse sobre este casso com o Pa  

 dre luis da grãã do collejo da companhia O qual lhe djsse que elle 20 

 testemunha não tinha nisto de que se accusar, e que mas antes ho djtto  

 homẽ se deuja de ujr accussar e que issoo he o que neste casso sa  

 be, e que por isto não ueo a esta mesa pareçendolhe não ser  

 obrigado, e por não djzer mais foj perguntado se djxe o djtto  

 homẽ que não se aujam de adorar as Jmagẽns e que somente se a 25 

 via de adorar a deos nosso senhor e que nenhum sancto se auja de  

 adorar nem Jmagem sua, Respondeo que não lhe lembra que  

 tal lhe ouujsse djzer, e que quando elle testemunha se apartou ficauão  

 aJnda em pratica e não lhe lembra mais do que tem djtto, e per  

 guntado se djxe elle testemunha então que estaua aJnda em djzer 30 

 que se aujam de adorar mais as Jmagẽns que os sanctos Cu  

 jas ellas erão Respondeo que não djxe tal e que somẽte djxe ho  

 que tem djtto e do costume djxe nada e prometeo segredo pello  

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj Mano  

 el francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~ 35 

   Heitor furtado de mendoça   +  

        Antonio de brito 37 
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        Testemunha 
Pedro Marinho cristão uelho 
  Referido atras folha 

Aos dezojto djas do mes de Junho de mjl e qujnhentos e nouenta 05 

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do Senhor ujsitador do santo offjcjo hejtor furta  

 do de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado pero  

 marjnho Referido, e recebeo Juramento dos sanctos euãoge  

 lhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dj 10 

 zer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho natural de villa  

 noua do porto filho de pero duarte carpinteiro defuncto, e de sua  

 molher Marja francisca, moradora na mesma villa noua, de ydade  

 de trjnta e cjnquo annos pouco mais ou menos purgador do  

 engenho de Jsabel pirejra veuua na uarzea solteiro, e pergunta 15 

 do, se sabe ou sospejta pera que he chamado Respondeo que  

 não, perguntado se ueo algũa uez a esta mesa djxe que sim  

 veo no tempo do edjtto e que djxe algũas cousas das quaes  

 por serem leues somente se lhe tomou em lembrança que lhe djsse  

 Joam lopez que sabia onde estaua hũa toura e que sabja quẽ erão 20 

 os mordomos e cõfrades della e foj logo perguntado se sabe  

 os sospejta pera que ora he chamado Respondeo que não, per  

 guntado se alem do que tem djtto, ujo, ouujo fazer, ou djzer  

 algũa cousa Contra nossa Sancta fee ou que pertença a esta  

 mesa Respondeo que não, perguntado se ujo tractar algũa 25 

 vez sobre a fornjcação simplex se era peccado mortal ou não  

 Responde que agora lhe lembra
281

 que he uerdade que no mes  

 de abril do anno passado de nouenta e tres sendo elle purga  

 dor no engenho de fernão martjnz em capibaribj, hum dja de  

 semana pella menhãa não lhe lembra qual djogo martinz pessoa mão 30 

 cebo solteiro filho do djtto fernão martinz, e cristouão gonçallvez mestre de acuque  

 res do mesmo engenho que ora se uaj com ho djtto fernão martinz  

Perguntado o referido diogo 
dias Jurou que não | lhe 
lembra que se achasse presẽte 
| neste caso, E que disto nã 
sabe nẽ | Ouuiou nada, E do 
costume disse | que diogo 
martinz he seu cõpadre, E  
asinou | aqui ẽ olinda 20. 
Junho 1594 - |  
         [Diogo dias] 

e djogo martinz pera lixboa, e assim mais djogo djaz carpinteiro e casado  

no mesmo engenho et elle testemunha todos quatro Juntos se acha  

rão presentes na casa de pilhejras do mesmo engenho 35 

               que he  

  

  

  

 40 
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 que he a casa onde se pessão os açuqueres e estãodo assim em pratica 05 

 perguntou cristouão gonçallvez sobre pratica em que estauão, se era tambem pec  

 cado mortal a simplex fornicação de dormjr ho homẽ solteiro com ha  

 negra, ou molher solteira, e ho djtto djogo martinz pessoa respondeo que não era  

 peccado mortal, e que se a fornjcação simplex fora peccado mortal  

 que bem aujado[s] estarjam todos e logo o djtto mestre lho contradjxe 10 

Diogo martinz pessoa cristão  
uelho  

djzendo que sim era peccado mortal, e assim aproffiarão ambos  

Repetindo o djtto djogo martinz pessoa per duas vezes que não era peccado  

culpa mortal djzendo sempre o djtto mestre que sim era, então elle testemunha  

 lhe djsse que a uerdade era que a fornjcação simplex era pecca  

 do mortal e lhe allegou Com o ponteffical onde se djz que os aposto 15 

 los no prjmeiro consilio que fizerão affirmarão ser a fornjcação  

 simplex peccado mortal, então despois que elle testemunha isto assim  

 djsse o djtto djogo martinz pessoa djsse que serja assim mas que elle que  

 ho auja de perguntar aos padres da companhia e que assim se  

 acabou a pratica nesta materja, e nella não passarão maĩs 20 

 por djante e por lhe não lembrar[.] esta cousa quando veo  

 a esta mesa a não denuncjou e que ora lhe lembrou tocan  

 doselhe aquj nella e que esta he a uerdade de tudo e mais não  

 sabe e foj perguntado se ho djtto djogo martinz pessoa então, ou despoĩs  

 em algum tempo se desdjsse e emmendou do djtto erro perante 25 

 elle testemunha, Respondeo que nunca perante elle se desdjsse nẽ emmẽ  

 dou, e perguntado se djsse o djtto djogo martinz a elle testemunha algũa cousa  

 açerca desta materja despois de elle saber do edjcto da fee Res  

 pondeo que o djtto djogo martinz trasladou hum traslado do edjtto da  

 fee que trouxerão da bahia e que elle testemunha lho lya
282

 quando elle o tras 30 

 ladaua mas que segundo sua lembrança isto foj mujtos meses ãtes  

 que ho djtto casso lhe aconteçesse da djtta porfia e que nunca o djtto djogo martinz  

 despois do djtto casso lhe fallou mais nada açerca delle de bem nẽ  

 de mal e perguntado se ho djtto carpinteiro djogo djaz fallou tãobem  

 algũa Cousa Respondeo que sempre esteue callado, e do costu 35 

                                           me  
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 me djsse que he amjgo do djtto djogo martinz e que serujo de purgador  

 ao djtto seu paj como tem djtto e prometeo segredo pello 05 

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor visitador aquj  

 e perguntado mais djsse que elle tem ao djtto djogo martinz ẽ conta  

 de bom christão e emtende que djsse as djttas pallavras  

 simplexmente por pouco entender sem malicja forma  

 da Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj 10 

   Heitor furtado de mendoça      

           pero marjnho  

   

   

  15 

     Testemunha Aos Vjnte
283

 e tres djas do mes de Junho de mjl e qujnhentos e  

O leçençeado Diogo do Couto nouenta e quatro annos nesta ujlla de olinda capita  

 nja de pernãobuco nas casas da morada do senhor ujsitador  

 do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo  

 sendo chamado O leçençeado djogo do couto vigario da Jgreja Matrjz des 20 

 ta villa e ouujdor da uara ecclesiastiça destas Capitta  

 njas de pernãobuco, e tamaraca, et parayba, e recebeo Ju  

 ramento dos Sanctos evangelhos <en que pos sua mão derejta> sob cargo do qual pro  

 meteo djzer en tudo uerdade, e djsse seer natural da  

 cjdade da bahia de todos os sanctos costa deste brasil filho 25 

 Natural de Antonio fernãdez solteiro Ja defuncto ao qual elle não conhe  

 çeo nem sabe se era christão nouo se uelho, nẽ de que nacão  

 e de Ana djaz tambem solteira Ja defuncta tida por chris  

 tãa uelha a qual algũas uezes disse a elle leçençeado que ho djtto  

 seu paj Antonio fernãdez era christão uelho, de ydade de trjnta 30 

 e seis annos pouco mais ou menos,   E perguntado  

 se sabe o pera que he chamado a esta mesa   Respondeo  

 que o não sabe, e perguntado pello que sabe do casso de  

 Joam nunez christão nouo mercador morador que era  

 nesta ujlla de Olinda açerca de hum Crucjffixo 35 

                                                              que se  
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 que se djz uerlhe hum pedrejro en lugar Jndeçente Respondeo 05 

 que ho que deste casso sabe he o que perante elle se denuncjou  

 na visitacão que fez nesta ujlla no anno de mjl e qujnhẽtos e  

 nouenta e hum e que passou na manejra segujnte que Comecando  

 elle a fazer a djtta visitação lhe apontarão mujtas testemunhas que ho  

 djtto Joam nunez Cõtinuaua aJnda a conuersação deshonesta 10 

 de estar amançebado pubrjcamente com francisca ferrejra filha da  

 barreta e porque elle amoestandoo de outras ujsitaçõis que  

 fizeralhe ficara que não serja mais visto com a djtta francisca ferrejra  

 por se apontar como <tẽ> djtto que cõntinuaua cõ ella, e era tam publjco  

 o mandou prender antes de concluir a djtta visitação, e es 15 

 tando presso pello djtto casso de amançebado o djtto João  

 nunez por seu mandado na cadea pubrjca desta ujlla, ou  

 lhe pareçe que despois de o djtto Joam nunez ser solto da djtta  

 prjssão por que tanto que o prendeo logo os padres da com  

 panhia de Jesus vierão fallar sobre elle e logo da cadea [ha] 20 

 A rogo delles O mãodou pera sua casa, vierão no progresso  

 da djtta visitação denuncjar a ella Manoel soarez et Antonio  

João nunez cristão nouo do souto  O djtto casso do Crucjffixo que deziam verlhe em lu  

 gar Jndeçente hum pedrejro chamado Silua djzendo que  

 djziam que a djtta prjssão de Joam nunez deuja de seer por 25 

 este casso do Crucjffixo Cujas denuncjaçois ou testemu  

 nhos se escreuerão no liuro da djtta visitação,  E pellos  

 djttos seus testemunhos mandou elle leçençeado chamar ao djtto pedrejro  

 referjdo em hum dja estando visitando na Jgreja ma  

 trjz desta ujlla, e fez perguntas ao djtto pedrejro Pello caso 30 

 dos Referjmentos das djttas testemunhas, ao que o djtto pedrejro  

 respondeo o mesmo que no dja segujnte declarou mas  

                      não 33 
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 não se escreueo então nada do que djsse, por não cõfor 05 

 mar com o referjmento das djttas testemunhas donde ho mãodou  

 então a cadea publica que serue de aljube e que notifficass[ẽ]  

 ao carçerejro que não dejxasse fallar njmguẽ com elle ate  

 tornar a outras perguntas,  e logo no outro dja segujnte  

 mandou trazer perante ssi a djtta Jgreja o djtto pedrejro 10 

 pello merjnho e lhe tornou a fazer perguntas, e ho que elle  

 então declarou se escreueo no djtto liuro, e despois de  

 escripto e asignado por elle seu djtto no djtto liuro, o soltou  

 que se fosse embora, e que do djtto liuro mandou elle leçençeado des  

 pois trasladar pello escrjuão os seus djttos das djttas tes 15 

 temunhas, e pedrejro pera mandar como defejto mãodou en for  

 ma que fazem fee a elle senhor visitador a bahia e que a elles  

 e ao djtto liuro se reporta, e por não djzer mais foj pergunta  

 do pello senhor visitador, se declarou perante elle leçençeado o djtto  

 pedrejro que djstancja auja da casa da cantarejra que ẽ 20 

 seu djtto djz, a casa onde estaua o uasso Jmmundo, onde  

 djz a testemunha
284

 que estaua o crucjffixo [rasurada]  

 Respondeo, que não ouue mais que ho que declarou o djtto  

 pedrejro en seu djtto, segundo o qual o cruçjffixo esta  

 va na cantarejra da ssalla, e ho uasso Immundo estaua na 25 

 camara parede de meas da mesma <salla>, na qual salla es  

 ta a porta pera a mesma Camara,   E Perguntado se  

 declarou o djtto pedrejro perante elle leçençeado que forma tinha  

 a cantarejra se estaua ornada e despeJada, e cõ ora  

 torjo Respondeo que não lhe fez pergunta djsto nem elle 30 

 lho declarou, por entender, que serja hũa Cantarejra  

 Como se usa nesta terra, e perguntado se lhe decla  

 rou o djtto pedrejro se estaua a cantarejra em ordẽ  

 onde estaua o Crucjffixo pera ho adorarem et lhe re  

      zarem 35 
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 zarem, ou se estaua desmanchada e o Crucjfixo de mestura cõ 05 

 Cousas sujas e enxoualhadas Jndeçentemente, E se o cruçjfixo  

 era de uulto se pintado e de que grandeza era, Respondeo que  

 o djtto pedrejro não declarou nada disto nem elle lho perguntou  

 por entender segundo ho que <o> djtto pedrejro dezia que na djtta canta  

 rejra estaria posto hum crucjffixo.   E Perguntado se decla 10 

 rou o djtto pedrejro as figuras dos pajnẽis e que pajneis erão  

 os que o djtto pedrejro djz em seu djtto que estauão na cassa onde  

 estaua o vasso Jmmundo se erão pajneĩs de deuacão e se es  

 taua allj oratorjo particular Respondeo que lhe pareçe djssera  

 ho pedrejro que erão hũns pajneis de frandes e que não se a 15 

 firmaua que istorja era e que não declarou estar allj orato  

 rjo mais que da manejra que o djtto pedrejro djz em seu djtto, que estão  

 do alli hum oratorio não estaua alj bem aqujllo, as quaes palla  

 vras elle leçençeado entendeo que o djtto pedrejro <dizia> condjçj  

 onalmente,  Como se djssera que se allj estiuera hum orato 20 

 rjo não estaua allj bem aqujllo,.   Perguntado se declarou  

 que distançja auja da casa onde estauão os pajneis, a casa on  

 de estaua o uasso Jmmundo, Respondeo que segundo o djtto  

 do djtto pedrejro, entendeo elle leçençeado que os djttos  

 pajnẽis e ho djtto vaso Jmmundo estauão em hũa mesma 25 

 casa,  Perguntado se declarou o djtto pedrejro se os paj  

 neis erão de sanctos, e se estauão na parede pregados ou no  

 chão, e de mestura com mais cousas emxoualhadas  

 Respondeo, que lhe pareçe que o djtto pedrejro lhe djsse como  

 esta djtto que não se acordaua que istorja era, nem se erão 30 

 de sanctos, e que ho que entẽdeo de seus djttos he estarem  

 os djttos pajneis pregados pellas paredes da mesma  

 casa donde estaua o vaso Jmmundo.  Perguntado se lhe  

                     declarou 34 
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 declarou o djtto pedrejro a causa por que elle reprehendeo 05 

 e estranhou ao djtto Joam nunez se por estarem os pajneĩs  

 na casa onde estauão, se por estar o crucjffixo onde estaua  

 Respondeo que Conforme o djtto do pedrejro o crucjffixo  

 estaua na cantarejra da salla, e os pajneis e uaso Jm  

 mundo estauão na camara proxjma, e Jmmedjata a 10 

 djtta salla, per onde entendeo que o seu estranhar et repre-  

 hender foj condjcjonalmente, estranhando que não estaua  

 aqujllo bem se allj estiuera na djtta camara hum orato  

 rjo, perguntado se declarou o pedrejro perante elle leçençe  

 ado se a casa onde estaua o crucjffixo era mujto conJunta 15 

 a casa onde estaua o uasso Jmmundo de tal manejra que  

 ficasse Jndeçençja notauel, Respondeo que não declarou mais  

 açerca desta pergunta que o que Ja tem djtto,  Perguntado por  

 que causa prendeo elle leçençeado, ao djtto pedrejro se foj sobre es  

 ta materja, Respondeo que a causa porque o prendeo foj como 20 

 Ja tem djtto, porque nas perguntas prjmejras que lhe fez ue<r>bais  

 não contestou cõ a substancja dos Referjmentos e que por isso  

 o mãodou prender pera ueer se da prjssão declaraua ma  

 ĩs, Perguntado que porquanto no asento do que se escre  

 veo que ho djtto pedrejro djsse se djz.djzer o djtto pedrejro que 25 

 outra cousa não auja mais que ho que tinha djtto ontem que  

 declare o que o djtto predrejro tinha djtto, no djtto dja  

 de ontem, e perante quem o djsse Respondeo que o djtto  

 pedrejro djxe no djtto dja de ontem, o que no dja segujnte  

 se escreueo, que no djtto dja dontem
285

 se não escreu[em] como Jaa 30 

 esta declarado, e que foj perante o escrjuão da djtta  

 visitação que era Antonjo lopez, como do mesmo asento  

 consta, Perguntado onde estão os autos da djtta prj  

 são do pedrejro e de sua soltura Respondeo que segundo  

 Ja tem djtto não ouue autos de sua prissão nẽ soltura 35 

            mais que  
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                                           x mais que soo uerbalmente o mandou pello merjnho a cadea o dja 05 

 das prjmejras perguntas que se não escreuerão e no dja segujnte  

 das segundas perguntas que se escreuerão, e forão da mesma  

 substancja das do dja atras e nellas djxe o djtto pedrejro o mesmo  

 que djxera no djtto dja atras, despois de fejtas et escripto seu djtto  

 tambem uerbalmente lhe djsse que se fosse embora, Perguntado se 10 

 prendeo elle leçençeado, na djtta conJunção ao djtto Joam nunez por ma  

 is Culpas que de aMancebado, Respondeo que somente por aman  

 çebado, e contumaz e reJncjdente nesse peccado de estar aman  

 çebado despois de mujtas amoestaçõis o mãodou prender, Per  

 guntado se o djtto Joam nunez tantas uezes tinha reJncedjdo 15 

 no djtto peccado de amancebado Como nunca o prendeo se  

 não naquella ConJunção Respondeo que o não prendeo das, ou  

 tras uezes porque lhe esperaua as amoestaçois do çoncjlljo tr[e]  

 dintino e que quando elle então o prendeo Jnda então ellle leçençeado  

 não tinha noticja do casso do Crucjffixo de que se trata, Pergũta 20 

 do onde estão os autos da prissão, e culpas e soltura do djtto  

 Joam nunez, Respondeo, que não ouue autos da prjsam que  

 elle sajba porquanto não ouue mandado em escripto se  

 gundo sua lembrança mais que por pallaura dizer ao me  

 rjnho que ho prendesse e que tambem a sua soltura foj sem 25 

 esCripto segundo lhe pareçe fallando pello djtto Joam nu  

 nez os padres da companhia como tem djtto,  e que depois  

 solto se liurou o djtto Joam nunez perãtte elle da djtta Culpa  

 de amançebado, e que quando foj no djtto liuramento  

 lhe perguntou o escrjuão a elle leçençeado se lhe avia de meter tam 30 

 bem nas Suas culpas os djttos testemunhos açerca do djtto Crucj  

 fixo e mais o djtto do djtto pedrejro, e elle leçençeado, lhe respondeo  

 que não, porque não auja cousa que proçedesse, e que vindo  

 elle senhor visitador a esta terra se lhe mostrarjão cõ o mais  

                                       que 35 
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 que ouuese nas ujsitaçõis Como Ja lhe he mostrado, e que 05 

 por isso do djtto liuro da ujsitação se não tirou nada da djtta  

 materja do crucjffixo em proçesso ordenado e que somẽte  

 mandou tirar os traslados que emviou a elle senhor visitador  

 a bahia como esta djtto, e perguntado se a Justiça secular  

 fez sobre este caso do crucjffixo tambem algũa delljgentia 10 

 Com os djttos pedrejro e João nunez Respondeo que não que  

 elle sajba, Perguntado se conheçeo elle leçençeado ao djtto pedrejro  

 pero da silua e em que conta o tem Respondeo que não conheç[e]  

 ao djtto pedrejro pera Jmformar de sua ujda e costumes, mas  

 que lhe pareçe que ouujo djzer que elle se tomaua algũas 15 

 vezes do ujnho O qual pedrejro era hum homẽ rujuo e Ja he  

 fallessjdo segundo tem ouujdo na misericórdia desta ujlla, e pergũ  

 tado em que conta tem ao djtto Joam nunez, Respondeo, que  

 o djtto Joam nunez era notado de não frequentar as Jgrejas  

 nẽ offjcjos deujnos nos domjngos et Igrejas da obrjgação et 20 

 djas sanctos, e de ser pouco coriosso de entrar nas confrarjas  

 nem de esmollar pera ellas, e que tãobem nas visitaçõis  

 apontauão as testemunha
286

 de o djtto João nunez fazer cõtractos de  

 [[de]] onzena e que mais não sabe e perguntado pello cos  

 tume djxe nada e folhe encarregado segredo o qual 25 

 elle prometeo ter pello Juramento que reçebeo e asignou  

 cõ o senhor visitador aquj djzem as entreljnhas, em que pos sua  

 mão derejta[.] tem, salla, o, dizia, djz o enmendado,  

 a testemunha, djzem os Riscados, na cantarejra, et Jgrejas, o  

 que tudo se fez por uerdade Manoel francisco notarjo do santo offjcjo 30 

 nesta ujsitação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   O Leçençeado Diogo do Couto.   

   

 Despois de ydo o djtto leçençeado djogo do couto pera fora mãodou o senhor ujsita  

 dor escreuer aquj esta declaração en que declara que ho djtto 35 

                                        leçen  

   

   

   

   

                                                 
286

 „as testemunha‟ por „as testemunhas‟. 



[fol.165r] 

 
 Pernãbuqo    Mendoça        

                                                                                      I74  

   

   

 leçence<a>do djzem que he christão nouo da parte de seu paj e que os christãos 05 

 nouos nesta terra se tinhão pera elle pello que o senhor Bispo deste estado de  

 seu proprio motu deu em escripto Comjssão a elle senhor [.] visitador pera  

 que elle mesmo senhor ujsitador asista por ordjnarjo nos despachos desta  

 visitação do santo officjo desta capitanjas de pernãobuco tamaraca et  

 parayba, a qual declaração elle senhor asignou  Manoel francisco notarjo do 10 

 santo offjcjo nesta ujsitação o escreuj~  

        Mendoça  

   

   

  15 

   

   Testemunha 
[P]ero Lucas Carpin 
teiro cristã uelho 
Referido~ 

Aos ujnte e sete djas do mes de Junho de mjl e qujnhentos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furtado  

de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado pero lucas 20 

 referjdo, e reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que  

 pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo  

 verdade e djsse ser christão uelho natural da ylha tercejra  

 filho de lucas fernãdez laurador defuncto, e de sua molher ana djas  

 na mesma ylha moradora de ydade de quarenta annos ca 25 

 sado com barbara mascarenhas christãa uelha capjnteiro  

 morador no engenho de francisco de bajrros   E perguntado se sabe  

 pera que he chamado a esta mesa Respondeo que não, e per  

 guntado se sabe algũa cousa que ujsse ou ouvisse fejta ou djtta  

 contra nossa sancta fee catholjca, ou que pertença a esta me 30 

 sa, Respondeo que não esta ora lembrado, perguntado  

 se sabe algũa cousa de algum crucjffixo ou Jmagem que se  

 achase Jndeçentemente em algũa casa Respondeo que  

 he uerdade que agora se adujrte que auera quatro ou cjnquo  

 annos estando hum dja não lhe lembra qual pella menhãa 35 

 almorçando pam, e carne, e vjnho elle testemunha, e hum pedrej  

                                            ro 37 
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 ro, rujuo chamado foam da silua Ja defumto em hũa obra 05 

 que faziam nesta ujlla em casa de martim gonçallvez tejxera me  

 rjnho dalfandega desta ujlla almorcando tambem cõ elles  

 lourenco tejxera mançebo solteiro que ora ueo de angola Jr  

 mão do djtto merjnho, e estando assim todos tres, e estão  

 do assim mais almorcando com elles Antonjo do souto 10 

 que era genro do djtto merjnho, estando no cabo do al  

 morco despois de terem bem comjdo e bebjdo de ujnho não  

 lhe lembra sobre que proposito djsse o djtto pedrejro que fazendo  

João nunes cristão nouo elle hũa obra en casa de Joam nunez christão nouo mercador  

 na Rua noua desta ujlla que ora djzem estar em lixboa lhe 15 

 vira estar na sua camara em hum canto do sobrado [hũ]  

 Crucjfixo e que estranhando elle aqujllo, e chamando  

 ao djtto Joam nunez elle Respondera que as negras fizerão  

 aqujllo, então elle testemunha djxe ao djtto pedrejro que porque não hia  

 elle djzer aqujllo ao ujgario et elle lhe respondeo que a seu tempo 20 

 ho derja mas que elle testemunha entendeo então que o djtto pedrejro  

 no djtto almorço quando isto lhe djsse estaua cheo de vinho  

 e perguntado se lhe declarou mais algũa Cousa do djtto  

 Crucjffixo se era de uulto se pjntado e de que grandeza  

 e se estaua Junto de algum vasso çujo, ou especjfficou 25 

 mais algũa cousa Respondeo que não lhe lembra que de  

 clarasse mais do que tem djtto, e que despois djsto dahy a  

 algũ mes tornandose elle testemunha cõ o djtto pedrejro a uer  

 em hũa Rua desta ujlla lhe perguntou se se lembraua  

 do djtto casso que lhe tinha contado, e o djtto pedrejro lhe 30 

 respondeo que fallassem em outra cousa, e que despois  

 djsto se rompeo este casso em publjca fama por esta terra  

 e por djzer que mais não lhe lembra nem sabe foj pergun  

 tado se sabe porque na djtta conJunção de tempo foj presso  

 pello vigario nesta ujlla o djtto Joam nunez, e a quem djxe elle 35 

 testemunha que a djtta prjssão serja pello djtto casso, Respondeo  

                                              que 37 

   

   

   

   

   



[fol.166r] 

 
 Pernãbuqo         Mendoça  I75  

   

   

   

 que não lhe lembra que elle isso djxesse mas que bem o poderja djzer 05 

 e que lhe lembra que esteue emtão presso hum dja o djtto Joam nunez mas  

 deziam que por amançebado, e perguntado se conheçeo ao djtto pe  

 drejro, e em que conta o tinha, Respondeo que nunca cõmonjcou  

 cõ elle senão dous djas na obra do djtto merjnho dalfandega et  

 despois lhe fallou hũa vez em hũa rua Como tem djtto e que naquelles 10 

 dous djas entendeo delle ser homẽ maldjzente, e perguntado  

 se conheçe ao djtto Joam nunez e em que cõta o tem Respondeo que  

 nunca cõmonjcou <cõ> elle mas ouujo djzer que era amancebado cõ  

 hũa molher casada e onzenejro, e do costume djxe nada e foj  

 lhe mandado ter segredo e assim o prometeo pello Juramento 15 

 que reçebeo e asignou con o senhor visitador aquj Manoel francisco no  

 tarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~  

         Heitor furtado de mendoça          pero lucas  

   

  20 

                                                                          [carimbo]  

   

      Testemunha 
Lourenco teixeira cristão uelho 
Referido. 

Aos ujnte e sete djas do mes de Junho de mjl e qujnhentos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor visitador do santo officjo hejt[o]r 25 

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado  

 lourenço tejxera referjdo o qual reçebeo Juramento dos santos  

 evangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho  

 natural da ujlla de chaues do Arcobispado de braga filho 30 

 de fernão gonçallvez e de sua molher Jnes gonçallvez lauradores no termo  

 de chaues moradores de ydade de ujnte e dous annos pouco ma  

 is, ou menos, não tem officjo solteiro morador em casa de seu Jrmão martim  

 gonçallvez tejxera merjnho dalfandega nesta ujlla e perguntado  

 se sabe pera que he chamado a esta mesa Respondeo que lhe 35 

 pareçe que sera açerça do que hum pedrejro djxe que ujra  

                          hum 37 
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 hum crucjffixo e perguntado que he ho que djsso djxe que 05 

 auera quatro ou cjnquo annos não se affirma em tempo  

 çerto que trabalhando en casa de seu Jrmão o djtto pedrej  

 ro do qual lhe não lembrão confrontaçõis nẽ sabe o nome  

 e pero lucas carpinteiro hum dja pella menhãa elles cõ elle testemunha  

 e cõ seu cunhado antonjo do souto Almorcarão todos qua 10 

 tro estando Ja no fim do almorço despois de o djtto seu cu  

 nhado cõ o djtto pedrejro terem brjndado et bebjdo vinho não  

 lhe lembra sobre que preposito o djtto pedrejro djsse que fazendo  

João nunes cristão nouo elle obra en casa de Joam nunez Christão nouo mercador  

 na Rua noua desta ujlla que despois djzem foj presso pera lixboa 15 

 achara hum crucjffixo dentro na parede em hum buraco Jun  

 to de çugidades e que perguntando a João <nunez> en segredo pera  

 que estaua allj aquelle cruçjfixo, lhe respondera que algũa  

 negra o pusera allj mas que elle o guardarja, e que então  

 elles os circunstantes djsserão ao djtto pedrejro que porque não 20 

 hia accusalo, e o pedrejro respondeo que algum dja verja  

 o santo officjo a terra, e que logo naquella conJunção de tempo  

 elle testemunha se foj pera angola donde ora ueo e mais não  

 sabe e perguntado se declarou o djtto pedrejro de que  

 tamanho era o djtto cruçjffixo e se era de uulto se pinta 25 

 do ou outra cousa mais Respondeo que não lhe ouvio dj  

 zer nẽ declarar mais do que djtto tem, perguntado [.]se  

 estaua bebado o djtto pedrejro no djtto almorço quãdo  

 contou o djtto caso Respondeo que no djtto almorço elle  

 testemunha bebja agoa e os djttos carpinteiro e pedrejro e seu cunha 30 

 do todos tres beberão vjnho, e seu cunhado e o pedrejro ti  

 nhão bebjdo mais porem elle testemunha não entendeo se esta  

 va o djtto pedrejro bebado, e perguntado mais djsse que  

 não sabe nada do ditto pedrejro de sua ujda e costumes  

 e que de Joam nunez ouvio praguejar de roubador das 35 

 fazendas dos homẽns, e do costume djxe nada e pro  

        meteo 37 
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 meteo segredo pello Juramento que recebeo asignou cõ o senhor visita 05 

 dor aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça  

        lourenço teixeira  

   

  10 

      Testemunha 
Antonio lopez cristão uelho 
que | foj Escriuão do 
Ecclesiastico 
  Referido -  

Aos vinte e ojto dias do mes de Junho de mjl e qujnhentos e nouenta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor visitador do santo offjcjo hejtor furtado de  

mendoça perante elle pareçeo sendo chamado Antonio lopez referjdo  

 o qual recebeo Juramento dos sanctos euangelhos em que pos sua 15 

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e dj  

 sse seer christão uelho natural do termo de braçellos do couto de landim  

 filho de Jorge pirez alfajate, e de sua molher Jsabel lopez uellosa defuntos  

 que no djtto couto forão moradores de ydade de cjnquoenta annos  

 casado com caterjna fernãdez laurador na uarzea fregues de nossa 20 

 senhora do rosajro de Capibarjbj e perguntado se sabe pera que he cha  

 mado a esta mesa Respondeo que não, perguntado, se sabe que al  

 guem djxesse ou fizesse algũa cousa contra nossa sancta fee ou per  

 tençente a esta mesa Respondeo que ha tres, ou quatro annos que  

 serujo o offjcjo de escrjuão do ecclesiastico perante o ouuj[d]or 25 

 ecclesiastico destas Capitanjas de pernãobuco, tamaraca, e pa  

 rayba, e que nesse tempo ujerão algũas testemunhas as visitaçõis  

 e que elle se reporta aos liuros em que seus djctos se escreuerão  

 perguntado, se lhe lembra que em algũa visitação em que elle  

 escreuesse se tractasse de algum Crucjffixo que se achasse Jn 30 

 deçentemente em algũa casa Respondeo que lhe pareçe que  

 na deradejra visitação que elle escreueo se tractou djsto  

 e perguntado, pello casso djxe que forão a visitação hũa ou  

 duas testemunhas cujos nomes lhe não lembra e djxerão que hum  

 pedrejro rujuo chamado per sobrenome silua ujra en casa 35 

                      de João  
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 de João nunez christão nouo mercador morador que então era 05 

João nunez cristão nouo Na Rua noua desta ujlla que despois foj presso na bahia e mão  

 dado a ljxboa pello sancto offjcjo hum cruçjffixo em hum ora  

 torjo onde estaua hum prjuado çujo e que estranhando elle  

 pedrejro ao djtto Joam nunez aqujllo, lhe respondera não lhe  

 lembra, que e que então Pellos djttos Referjmentos mãodou o [leçençeado], 10 

 djogo do couto ouujdor ecclesiastico que visitaua chamar o djtto  

 pedrejro a Jgreja matrjz onde ujsitaua hum dja a tarde e per  

 guntando ao djtto pedrejro pello casso djxe que não ujra o Cru  

 cjffixo onde estaua o vaso Jmmundo pello que o djtto leçençeado sem en  

 tão se escreuer nada do seu djtto o mandou leuar presso a ca 15 

 dea cõ medos e amoestaçõis de pallaura pera que fallase a ver  

 dade, e logo no dja segujnte pella menhãa mãodou leuar per  

 ante si ao djtto pedrejro a ditta Jgreja e lhe tornou a pergun  

 tar do casso e então o djtto pedrejro tornou a djzer o mesmo  

 que djtto tinha na tarde atras djzendo que não tinha que djzer 20 

 mais, do que djssera o dia de ontem que era o mesmo que  

 então na djtta menhãa djsse e se escreueo en asento que  

 elle asignou no mesmo liuro da ujsitação, e que então  

 o mandou soltar o djtto liçençeado, e por djzer que do casso mais  

 lhe não lembra e que se reportaua ao djtto liuro, foj perguntado 25 

 pello senhor visitador se declarou o djtto pedrejro que djstan  

 cja auja da casa da cantarejra onde djz no seu asento que  

 estaua o cruçjffixo a casa onde estaua o vasso Jmmundo  

 onde a testemunha djz o cruçjffixo estar, respondeo que não lhe lem  

 bra, perguntado se declarou o pedrejro que forma tinha 30 

 a cantarejra se estaua ordenada com oratorjo e cõm ho  

 Crucjffixo, em ordem pera ho adorarem et lhe rezarem ou se  

 estaua desmanchada e o cruçjfixo de mestura cõ cousas  

 Çujas Jndecentemente e se era o crucjffixo de uuulto se pinta  

 do, e de que grandeza era, Respondeo, que lhe pareçe que 35 

 por nada disto foj perguntado o djtto pedrejro nem elle  

                     ho decla 37 
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 ho declarou, Perguntado, se declarou [o] pedrejro os pajneis que no seu 05 

 asento djz estarem na casa se erão de deuação e que figuras tinhão  

 e se estaua allj oratorjo particular, respondeo que não declarou na  

 da disto nẽ se lhe perguntou, perguntado que distancja djsse o pedrej  

 ro que auja da casa dos pajneis a casa do uaso Jmmundo, Respondeo  

 que do modo que o pedrejro djxe entendeo que na mesma casa onde es 10 

 taua o vaso Jmmundo djzia estarem tambem os pajnẽis, pergun  

 tado se declarou estarem os pajneis no chão ou de mestura cõ cousas  

 emxoualhadas, Respondeo, que não espeçjfficou isso nẽ se lhe pergun  

 tou, mas que comforme o modo Per que o pedrejro fallou entendeo  

 elle testemunha djzer estarem no chão, perguntado, se declarou o pedrejro 15 

 a causa porque elle estranhou a Joam nunez, como djz no seu asento que estra  

 nhou, se por estarem os pajneis na casa onde estauão, ou por estar  

 o crucjffixo onde estaua, Respondeo que não declarou isso nem se lhe  

 perguntou, Perguntado se declarou o pedrejro se a casa onde djz  

 que estaua o cruçjffixo era mujto conJunta a casa onde djz que 20 

 estaua o uaso Jmmundo, de manejra que ficasse Jndeçençja  

 notauel, ou se sabe elle testemunha as djttas casas Respondeo que não  

 o declarou, nem se lhe perguntou, nem elle testemunha sabe Jmformar  

 das djttas casas perguntado onde estão os autos da prjssão e sol  

 tura do djtto pedrejro, Respondeo que não se fizerão autos [e] que 25 

 so uerbalmente foj mandado a cadea por terror e que no dja  

 segujnte por djzer o mesmo que tinha djtto no dja atras, que no djtto  

 dja atras se não tinha escripto e no djtto dja segujnte se escreueo  

 no liuro que era tudo hũa mesma Cousa foj tambem uerbalmente  

 mandado soltar, perguntado porque causa na conJunção do 30 

 tempo do djtto casso foj presso pello djtto vigario o djtto Joam nunez  

 Respondeo que foj presso por amançebado com hũa molher casada  

 da qual Culpa de amançebado se liurou perante o djtto vigario  

 e os autos de seu liuramento estão no cartorjo do escrjuão, per  

 guntado se fora do djtto ljuro da visitação se fizerão algũns 35 

 autos sobre esta materja do pedrejro e de Joam nunez deste caso  

                                                do cruçjfi 37 

   

   

   



[fol.168v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 do Cruçjffixo, e onde estão esses autos Respondeo que não se fizerão 05 

 autos nenhũs fora do liuro, e que o que ouue deste casso tudo  

 se escreueo no mesmo liuro daquella ujsitação,   Perguntado,  

 quando o djtto pedrejro djsse o que se escreueo no asento  

 per elle asignado quem estaua mais presente, Respondeo  

 que somente o djtto vigario et elle testemunha que era o escrjuão, es 10 

 tiuerão presentes as djttas perguntas do pedrejro e que njm  

 guem mais o ouujo, Perguntado, se a Justica secular entendeo  

 tambem sobre este casso Com o djtto pedrejro e com o djtto João  

 nunez e se fez com elles algũa djlljgencja, Respondeo que a Jus  

 tica secular não entendeo com nenhũ delles em nada 15 

 djsto que elle testemunha sajba e perguntado se conheçe ao djtto  

 pedrejro e em que conta o tem de ujda e costumes Respon  

 deo que delle não sabe nada de sua ujda e costumes e que  

 somente o conhecja de uista, perguntado se conheçe a João  

 nunez e em que conta o tem de ujda e costumes, Respondeo 20 

 que alem de ser amançebado ouujo djzer delle
287

 geralmente  

 que fazja contractos de onzena illjcjtos cõ os seus deuedo  

 res e perguntado pello costume djsse nada e prometeo  

 segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vj  

 sitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação 25 

 o escreuj       +  

    Heitor furtado de mendoça  Antonio lopêz  

   

   

 Aos qua tres djas do mes de agosto de mjl e qujnhentos e nouenta e qua 30 

          Testemunha 
francisco gonçalvez cristão 
uelho 

tro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor vjsitador do sancto offjcjo hejtor furtado  

de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado francisco gonçallvez O qual  

 antontem prjmeiro deste mes que nesta ujlla se guarda por a fes  

 ta de Sam pedro adujncula Ja veo perante o senhor vjsjtador 35 

 pera fazer esta denuncjação e por ser dja sancto de guarda  

 se não escreueo então e pera isso uem ora e Reçebeo Jura  

                               mẽto 38 
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 Pernãbuco    Mendoça   

                                                                                            I78  

   

 mẽto dos Sanctos evangelhos em que pos Sua [m]ão derejta sob cargo do qual pro  

 meteo djzer en tudo uerdade e disse ser christão uelho natural da ujlla do crato 05 

 fjlho de Antonio uaz e de Sua molher breatiz gonçallvez lauradores defunctos de yda  

 de de sesenta e hum annos pouco maĩs ou menos veuvo que não tem offjçjo  

 estante nesta ujlla na Rua de João afonso fregues de sam pedreo,  E Denũ  

 cjando disse que domjngo derradejro dja de Julho proxjmo passado de noj  

 te estando elle testemunha na sua cama  Ouvjo em casa do Rolljm marjdo da 10 

 brandoa seu vezjnho parede em medjo altas uezes a hum homẽ cujo nome  

francisco ferras não sabe marjnhejro desta Nao da Jndja sam pedro que aquj esta aRjbada  

 que anda doente de hũa perna e na djtta casa do Rolim se agas<a>lha djzen  

Culpa do, que aRenegaua de cristo, e cagaua em sam pedro, e que estas blasfemeas  

 ouvjo ao djtto homẽ cujo nome não sabe djzer e repetir as djttas blasfeme 15 

 as per duas ou tres uezes pelleJando Com outro homẽ não sabe qual, e isto  

 ouvjo tambem hum companhejro delle denuncjante chamado Joam djaz  

referências testemunhárão no  
pro | cesso E dizem chamarse | 
francisco ferras –  

e tambem disto podem Jnformar a brandoa, e seu marjdo, e marja dal  

mejda que em sua casa tem, e  perguntado djxe que não sabe se estaua o dj  

to homẽ bebado Se em seu siso, mas que elle se escandaljzou de ouvjr ta 20 

 is blasfemeas e do costume djxe nada e prometeo segredo e a  

 signou Com o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta uj  

 sitacão o escreuj~ cõ o riscado que dezja, qua o sobredjtto o escreuj  

 Heitor furtado de mendoça   francisco [Gonçallvez]  

  25 

   

   

         Testemunha 
Joao gonçalvez de Cãpos 
clerigo. 

Aos ojto djas do mes de agosto de mjl e qujnhentos e noventa e quatro annos  

nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco nas casas da morada  

 do senhor vjsjtador do santo offjcjo hejtor furtado de mendoça perante elle pare 30 

 çeo sen ser chamado o Reverendo padre Joam gonçallvez de campos stan/digo clerjgo  

 de mjssa, e reçebeo Juramento dos sanctos evangelhos em que pos  

 sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerda  

 de e djsse ser christão uelho natural de mjrandella do Bispa  

 do de mjranda do douro fjlho de goncalo gonçallvez aluarez e de sua molher bre 35 

 atiz gil lavradores defuntos de ydade de sesenta annos pouco  

 mais ou menos ora estante na freguesja de sancto aMaro~  

                                 E De 38 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.169v] 

 
 Brazil  

   

   

 E Denuncjando disse que dja dos fjnados a dous de nouembro do an  

 no de nouenta e tres em casa do ujgario de santo aMaro Antonio andre 05 

 estando elle, vjgario, et elle testemunha, et o coadjutor domjngos madejra  

gaspar soares clerigo e guaspar soarez cleriguo de mjssa que ora he capellão de du  

 arte djaz anrjquez na mesma freguesja todos quatro em boa  

 pratjca despois de terem Jantando não lhe lembra a que preposj  

Culpa to djxe o djtto guaspar soarez as pallauras segujntes, cam bom he 10 

 deos, djzendoas devagar, e pausadas, e repetjndoas per duas  

 ou tres uezes, então elle testemunha por lhe pareçer mal aqujllo lhe djse  

 que não era aquelle bom modo de fallar, então o djtto guaspar  

 soarez Respondeo as pallauras segujntes, Judeu, cam, perro, a  

 Renegado, e aCabando
288

 elle de djzer as djttas pallauras elle testemunha 15 

 lhe foj a mão djzendolhe, ta, padre não djga tal, então o djtto  

 gaspar soares respondeo o segujnte, sim, não qujssesse elle  

 nasçer dos Judeus então o djtto vjgario lhe djsse que se vjesse  

 accusar das djttas pallauras que claramente logo todos  

 entenderão djzellas o djtto guaspar soares cõtra cristo nosso 20 

 Redemptor então o djtto gaspar soarez se calou sen se djsdj  

 zer nem emmendar e estjuerão todos hum espaco de tempo  

 como pasmados sem fallarem pallaura e despois tomarão  

 pratjca de proposjto djfferente e nunca mais fallarão na  

 djtta Materja e por não djzer maĩs foj perguntado se es 25 

 taua o djtto guaspar soarez bebado ou fora de seu Juizo cõ  

 algũa perturbação Respondeo que não
289

 estaua perturbado  

 mas antes estaua em seu Juizo segundo elle entendeo e que  

 elle e os mais se escandaljzarão mujto de ouvjr as dj  

 ttas pallavras e que njmguem mais estaua presẽte 30 

 e que he tjdo por homẽ de bõns Costumes e que mais não sabe   

 e do costume djxe nada e prometeo segredo pello Juramento  

 que recebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo offjcjo nesta vjsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça     35 

        Joam gonçallvez de campos  
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    Testemunha 
[J]oão picardo frãces | [o] 
qual tãbem teste= | munhou 
sendo torna | [do] a chamar 
acerca | [d]este seu 
testemunho, adiãte | [a] folha 
27i –   

Aos ujnte e seis dias do mes de agosto de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro 05 

annos nesta ujlla de olinda capitanja de Pernãobuco nas casas da mo  

rada do senhor visitador do santo offjcjo hejtor furtado de mendoça perante elle  

pareçeo sen ser chamado Joam picardo e Recebeo Juramento dos santos e  

vãogelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

em tudo uerdade e dixe ser christão uelho natural de bolonha de picar 10 

dja Reyno de frança de ydade de quarenta e ojto annos filho de Njco  

 lao picardo, laurador e de sua molher luisa de upra defunctos casa  

 do com Marja caualgante carpinteiro da Rjbejra morador na ylha de  

 tamaraca, e ora stante nesta ujlla.  E Denuncjando djxe que  

 auera sete annos pouco mais ou menos que nesta ujlla pousan 15 

referência Perguntado  
escreueose seu dito | adiãte 
folha 269 – 

do elle em casa de lopo martinz christão uelho mercador que foj capateiro  

natural de ujana onde ora esta donde dizem que ujra ora çe  

Ruy gomez Ouriues cristão 
nouo - 

do pera este pernãobuco vindo ambos a fallar no ourjuez uelho  

que mora defronte da porta prjncjpal da misirjcordja desta vjlla  

 cujo nome lhe não lembra homẽ pequeno de corpo e velho que tem 20 

[As]sim se chama este Ouriues  
| Ruj gomez; E assim o | 
declara este seu filho Luis 
ãtunes | Em hua denuciação 
que deu | cõtra outrem neste 
Liuro | atras folha 58. ~ 

hum fjlho boticajro aquj chamado luis antunez, e mais hum Jenro  

chamado pero de leam, O djtto lopo martinz lhe djxe que ho djtto our[j]  

vez era hum Judeu que guardaua sempre os Sabbados  Pello que  

elle denuncjante de então por djante pera qua teue tento no djto  

ourjuez aos Sabbados e todos os sabbados que elle denuncjante nelle 25 

 atentou (que forão mujtos) vjo que sendo sabbados de trabalho o  

culpa djtto ourjuez não trabalhaua nelles e tjnha a tenda fechada  

 e Vjo que nos mesmos sabbados de trabalho folgaua o djtto ou  

 riuez e andaua passeando pella Rua Com camjsa lauada  

 vestida, e vestido com uestido mjlhor que o da semana e que 30 

 nestas Cousas atentou elle de preposjto e as ujo como diz e que  

 hum sabbado de trabalho tendo elle a tenda fechada e andan  

 do passeando na Rua defronte della tambem com camjssa  

 lauada e uestjdo mjlhor do que costumaua pella semana  

 lhe djxe elle denuncjante que lhe uendesse hũns pensamentos 35 

                              de ouro  

   

   

   

   

   



[fol.170v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 de ou[r]o de orelhas pra sua molher e o djtto ourjuez lhe respondeo que 05 

 não nos tjnha, então no dja segujnte que era domjngo pella me  

 nhãa ante mjssa saindo elle denuncjante da misjricordja ujo  

 estar o djtto ourjuez na tenda aberta com hum marteljnho
290

 na m[ão]  

 fazendo cousa de seu offjcjo e se chegou então elle denuncjante  

 a elle e lhe pedjo que lhe uendesse os djttos pensamẽtos e ho djtto 10 

 ourjuez lhe uendeo então os djttos pensamentos por mjl rẽs, e vendo  

 elle denuncjante estas cousas em que elle de preposjto atentaua  

 tjnha roim presumpcão do djtto ourjuez e por djzer que delle não  

 sabe mais foj perguntado quantos sabbados atentou elle e vjo que  

 o djtto ourj[.]uez não trabalhaua sendo de trabalho, como djz, Respon 15 

 deo que o ujo Mujtos sabbados que seriam algũns qujnze sabba  

 dos por todos ou mais aJnda,  Perguntado se algum sabbado  

 de trabalho o vjo trabalhar Respondeo que nunca o vjo trabalhar  

 em sabbado, R Perguntado Como sabe elle que nos djttos sabba  

 dos de trabalho anda o djtto ourjuez cõ camjssa lauada e mj 20 

 lhor uestjdo, Respondeo que o sabe porque nos djttos sabbados  

 sempre atentou isso nelle e lhe uja a camjssa lauada de man  

 tro de festo vestjda lauada do mesmo sabbado e lhe uja o ves  

 tjdo preto mais nouo do que costuma trazer pella semana que era  

 hũa capa preta de baeta e hũa roupeta que lhe pareçe do mesmo 25 

 e que este vestjdo que era mais ljmpo e mais nouo lhe uja nos  

 djttos sabbados e que quãto he pella semana trazja outro ues  

 tjdo tambem preto mas mais uelho e mais usado, O qual ues  

 tido da semana elle denuncjante lho ujo tambem uestido al  

 gũns domjngos.  E Denuncjou maĩs que auera tres annos 30 

 e meo que estando elle denuncjante em Jgarasu desta Ca  

 pjtanja onde então resedja gemmes lopez do porto chris  

 tão nouo mercador Rendejro que então era dos djzimos
291

 dos  

 aÇuqueres que ora esta na cjdade do porto ouvjo djzer que  

 afonso camjnha christão uelho mercador que ora esta 35 

gemes lopez cristão nouo em vjana atentara no djtto gemmes lopez que quando  

               na mjssa 37 
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 Pernãbuqo    Mendoça   I80  

   

   

   

 na mjssa alcauão o senhor abajxaua o ro[st]o pera o chão sem olhar pera 05 

 o senhor   Pello que elle denuncjante dous o[u] tres domjngos leuantando  

 se o senhor na Jgreja dos santos cosmos de Jgarasu atentou no djtto gemmes  

 lopez e o vjo estar com o rosto emborcado pera o chão que logo abaj  

 xaua tanto que leuantauão a ostja mas Juntamente lhe ujo bater  

 nos pejtos Cousa pouca ho que lhe pareçeo mal delle, e do costume dj 10 

 xe nada e prometeo segredo pello Juramẽto que reçebeo e asignou cõ  

 o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça  

        Joam pycardo  

  15 

   

   

   

   

       Testemunha 
francisca fernãdez da Silua 
        cristã uelha 

Aos ujnte e quatro djas do mes de septembro de mjl e qujnhẽ 20 

tos e nouenta e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capj  

tanja de pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsjta  

 dor do santo offjcjo hejtor furtado de mendoça perante elle pare  

 çeo sendo chamada francisca fernãdez sjlua e recebeo Juramẽto  

 dos sanctos evãogelhos em que pos Sua mão derejta sob car 25 

 go do qual prometeo djzer en tudo uerdade E Disse se[r]  

 christãa uelha Natural de saluaterra vjlla de portugal  

 que esta perto de alcantara aRaja de castella fjlha de pero fernãdez  

 da sjlua bjscaynho que não tjnha officjo e de sua molher barbora  

 domjnguez elle defuncto, et ella mo<ra>dora em eluas,  de ydade 30 

 de quarenta e hum annos pouco
292

 mais ou menos casada  

 Com francisco rodriguĩz christão uelho que não tjnha offjcjo  O qual ha  

 mais de ujnte annos que se absentou della e nunca maĩs  

 delle teue recado e ho tem por morto presa na cadea publjca  

 desta ujlla per casso da morte de hum homẽ, e Por ordem 35 

 do ouujdor foj trazjda ora a esta mesa tendo pera isso  

                recado 37 
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 rec[a]do delle senhor vjsjtador e Perguntada se sabe Pera que he  

 chamada a esta mesa Respondeo que não Perguntada 05 

 se sabe algũa cousa que ujsse ou ouvjsse Pertencente a esta  

 mesa dixe que sabe o que elle ueo denuncjar a esta mesa  

 no tempo do monjtorjo geral que se tomou em lembrança  

 Como logo se achou no caderno das lembranças,  E Per  

 guntada que djga e declare tudo na uerdade~ 10 

tempo Denuncjando djxe que auera cjnquo annos pouco mais ou  

 menos não se affjrma em tempo certo que Jndo hum dja  

 sabbado não lhe lembra qual desta ujlla Pera nossa senhora  

referências do monte ella denuncjante, e Andre magro doljuejra que  

 ora esta presso Pello seu mesmo casso, e hum seu crjado 15 

 Manoel pirez escriuão da Parayba segundo elle dizja que ora he  

 ydo pera o Rejno e Antonio lopez doliuença christão nouo  

 morador nesta ujlla natural doljuença que tem aquj hum Jrmão  

 chamado francisco sanchez que dizem querer Jr pera tocumão, e segundo  

 lhe pareçe tambem hia Manoel chauejro que foj mestre da ca 20 

 pella nesta ujlla e nella esta casado com Jllena gõmez  

 e Jndo assjm todos em Romarja a nossa senhora chegando  

 a prjmejra cruz que esta no monte no alto da sobjda quãdo  

 vão de sam João  a qual Cruz he de Paao grande e fer  

Antonio Lopez doliuença,  
cristão nouo  

mossa,  dixe o djtto Antonio lopez doljuença olhando pera 25 

a djtta Cruz, e abrjndo as mãos pera ella as pallauras  

culpa segujntes ?  Valha o djabo aquelle que tamanho que se estendeo allj ?  

 e Juntamente segundo sua lembrança mas [.] não se affjr  

 ma bem djxe mais as pallauras segujntes,   o demo que  

 ho eu dou, e logo os circuns<tantes> lhe djxerão espãotados, Jesu 30 

 que djzeis, et ho djtto Antonio lopez se foj andando sem mais  

 responder nada As quais pallauras escandaljzarão a  

 ella testemunha~ Denuncjou maĩs que na conJunção do  

 mesmo tempo despois do djtto casso pouco tempo estando  

 Na roça do [rasurada] djtto Antonio lopez doljuença na freguesja 35 

                                          de sam  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.172r] 

 
 Pernãbuqo         Mendoça    

                                                                    I8I  

   

   

 de Sam lourenço onde então esta[u]ão luis mendez genro della 05 

 testemunha e sua filha Jnes magra molher delle luis mendez, stando hũ  

 dja não lhe lembra qual todos em prezença e assjm maĩs Jsabel  

 mendez molher do djtto Antonio lopez que he yda pera o Rejno, e o djtto  

 Andre magro, e hum capateiro cujo nome não sabe Crjado do mesmo  

 oljuença vjerão a tractar que djzendo o djtto Antonio lopez que não que 10 

 ria que da djtta sua Roça se mudasse o djtto luis mendez O qual  

 ella testemunha pretendja que se mudasse por lhe tjrar a ocasjão de hũas  

 negras suas mançebas que allj tjnha Pellas quais daua panca  

 das e ma ujda a djtta sua molher Jnes magra fjlha della testemunha djxe  

 então o djtto Andre magro que Ja que elle Antonio lopez não dej 15 

 xaua Jrse dallj luis mendez e ho consentia pellas negras dar  

 ma ujda a sua molher que elle Andre magro se socorrerja a Jgreja  

 que era maj, querendo djzer que se quejxarja ao vjgario geral então  

 o djtto Antonio lopez doljuença Respondeo as pallauras seguj tes  

culpa roçando o pe pello chão, a Jgreja he uento e esterco pera mj , e logo 20 

 Andre magro lho contradjxe e reprendeo das djttas pallauras e  

 do que mais sobre isso se passou não se affjrma et ella fjcou escanda  

 ljzada de lhas ouvjr~ Denuncjou maĩs que no mesmo anno, [o]u  

 no de antes que auera ora cjnquo ou seis annos pouco maĩs  

 ou menos em hũa quarresma nos djas da semana Sancta es 25 

 tando nesta ujlla em casa della testemunha o djtto Antonio lopez do  

 ljuença que ujera da sua roça ter qua a semana sancta e pousa  

 ua en casa della testemunha onde tambem pousaua Andre magro  

 hum dja da mesma semana santa não lhe lembra qual estando  

 ella e hos djttos oljuença, e Magro, presentes em sua casa 30 

 djxe ho djtto Antonio lopez passeando
293

 pella casa, as pallauras  

 segujntes, esta he a semana do prendjmento que lhe quereis  

culpa [[que lhe quereis]] dejxajho ao mal auenturado, as quais palla  

 vras lhe ouvjo djzer aquella uez, e lhe pareçe que lhas ouvjo  

                                          tornar 35 
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 tor[n]ar a djzer as mesmas pallauras outra segunda uez  

 em outro dja da mesma semana sancta, e que não lhe lembra 05 

 se sobre isto foj reprehendjda dos cjrcunstantes, nem lhe lem  

 bra a que proposjto elle djzja as djttas pallauras mas soo  

 lhe lembra que antes de as fallar as djttas pallauras fallaua  

 em espadas e por djzer que do djtto Antonio lopez mais não sabe  

 foj perguntada pello senhor vjsjtador se estaua o djtto Antonio 10 

 lopez bebado ou fora de seu Juizo nos djttos casos ou se falla  

 ua zombando e se aconteçerão pellas menhãas se as tardes  

 e Respondeo que os prjmejros dous casos da cruz, e do dizer  

 que era esterco a Jgreja, aconteçerão antes de Jantar e ho caso  

 da semana sancta não lhe lembra se foj antes se despois de 15 

 Jantar e que sempre nos djttos casos estaua em seu sjso e que  

 nunca ella ho ujo bebado e que o derradejro casso da semana  

 sancta djxe elle rindose como que graçeJaua e Perguntada  

 se he elle homẽ graCjosso
294

 e que costuma djzer graças e zom  

 barjas djxe que as uezes graçeja et Ry em conuersação 20 

 e perguntada pello costume djxe que Jsabel mendez  

 molher do djtto Antonio lopez he Jrmãa de luis mẽdez genro  

 della denuncjante e que despois dos djttos cassos Jurou o djtto  

 Antonio lopez doljuença perante a Justiça nesta ujlla
295

 que  

 Andre magro et ella denuncjante erão do serujco de 25 

 dom Antonio Pello que estão em odjo e nunca mais se
296

 falla  

 rão ate ora mas que sem embargo disto tudo ho que a  

 quj tem denuncjado Contra elle he uerdade e ho denũ  

 cja cõ o zello de boa christãa e por descargo de sua cõcj  

 entia~ E Denuncjou mais que auera quatro annos 30 

tempo e meo ou cjnquo pois mais ou menos que estando ella  

 denuncjante hum dja não lhe lembra qual na cadea  

 desta vjlla fallando cõ Andre magro que estaua presso pella  

 djtta denuncjação de Antonio lopez doljuença que denun  

                           Cjou ser 35 
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[fol.173r] 

 
 Pernãbuqo    Mendoça   I82  

   

   

 <ciou> ser serujdor de Dom Antonio ueo ay ter [et] fallar Com o djtto Andre  

Brizida Lopez mullata magro brisida lopez mulata vendjdejra moradora nesta vjlla 05 

 e perante ella denuncjante lhe djxe que se aujase porque ho aujão  

 de embarcar pera o Rejno e aueis de ser leuado laa e no mar tereis  

 hũas differenças mais ireis a saluamẽto e laa saireĩs despacha  

 do solto e liure e tornareis a saluamẽto aquj e aueis de ter cargo  

 e despois no mesmo dja tornou a djtta brjsida lopez a djzer es 10 

 tas mesmas pallauras a ella denuncjante em sua casa della  

 denuncjante, e perguntandolhe como sabia aqujllo não respon  

 deo senão que ella ho sabja que asjm era, e porquanto ella de  

 nuncjante tjnha ouvjdo a algũas pessoas não lhe lembra quaĩs  

 que a djtta brjsjda lopez se ljuraua no Juizo ecclesjastico de 15 

 fejtiçera cujdou consjgo que serja aqujllo algũa fejticerja  

 mas não fjcou Creente nisso, e logo
297

 no dja segujnte ou no outr[o]  

 logo repentjnamente o djtto andre magro foj embarcado sẽ  

 elle tal pretender nẽ esperar, e tudo lhe acõteçeo assjm como  

 djxe a djtta brjsjda lopez porque ella denuncjante foj na Cõpa 20 

 nhia do djtto Andre magro e no mar tjuerão pelleja Com hũa  

 Nao Cosajra et escaparão e tornou solto e ljure aquj e so  

 mente o que lhe djxe que terja cargo não aconteçeo, e que  

 despois de tornar do Rejno aquj em casa della denuncjãte  

 auera ora dous annos pouco mais ou menos estando ella 25 

 denuncjante na sua baranda lhe perguntou a djtta brj  

 sjda lopez que embajxo estaua em hum qujntal se se auja  

 de Jr pera o Rejno bartholomeu doljuejra que era per cuja  

 morte ella ora esta presa, e djzendo ella que não sabja  

 Respondeo a djtta brjsjda eu o saberey
298

, e tomando ella 30 

 denuncjante pera sj que serja aqujllo per fejticerja  

 lhe respondeo aueis laa de saber isso pellos vosos  

 bartolos então a djtta brjsjda lopez se foj rjndose  

                                                           e do costume 34 
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[fol.173v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 e do [c]ostume Com a djtta brjsjda lopez djxe que a djtta brjsjda 05 

 lopez testemunhou Contra ella denuncjãte neste caso per  

 que esta presa e que não se fallão mas que tem aquj djtto  

 a uerdade Com bom zello por descargo de sua cõcjentja  

 e fojlhe mandado ter segredo pello Juramẽto que reçebeo  

 e assjm o prometeo ter e por não saber asignar eu notarjo a 10 

 seu rogo asignej por ella cõ o senhor vjsjtador aquj fiz a en  

 treljnha que djz, tantes, e risquej, seu, Manoel francisco notarjo do santo  

 officjo nesta ujsjtação o escreuj~  

       Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

 
                                                                                                   

15 

   

   

   testemunha 
Domingas Lopez 
mullata. molher 
de matheus dãdrade 
mullato. 

Aos dez dias do mes de octubro de mjl e qujnhentos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de olinda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo offjcjo hej 20 

tor furtado de mendoça perante elle pareçeo sendo cha  

mada por ser referjda no caderno das lembranças do  

 mjngas lopez molher parda e reçebeo Juramento dos  

 sanctos euangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser natural 25 

 da ponte de loures termo de lixboa
299

 [[de lixboa]] filha  

 de viçente domjnguẽz homẽ pardo defuncto
300

 e de  

 sua molher Marja gonçallvez molher branca moradora na  

 eRecejra
301

 digo na eRecejra perto de lixboa de yda  

 de de quarenta e cjnquo annos casada cõ Matheus 30 

 de andrade homẽ pardo que não tem offjcjo moradora em  

 poJuca freguesia de sam mjguel e perguntada se  

 sabe pera que he chamada djxe que não pergunta  

 da se sabe algũa cousa de alguẽ pertençente a esta  

    mesa 35 
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[fol.174r] 

 
 Pernambuqo   Mendoça   

                                                                       I83  

   

 mesa djxe que não lhe lembra, perguntada se sabe algũa pessoa  

 que se casase duas vezes, djxe que hum caso desta manejra denuncjou 05 

 ella Jaa ha mujtos annos nesta vjlla perante Antonio de saa que en  

 tão era ujgario da uara ecclesjastica e que por isso ho não  

 tornou a djzer nesta mesa na qual ora denuncjando o mes  

tepo mo caso djxe que auera dozanoue ou vjnte annos pouco mais  

 ou menos, que sendo ella casada com djogo paĩs homẽ branco Ja 10 

 defuncto e sendo moradores na ylha de santiago Ribejra  

 grande do cabo uerde casou hũa sua enteada della tam  

 bem chamada domjngas lopez moça parda filha do djtto seu  

                                        x marjdo diogo paĩs e de hũa preta Com Antonio luĩs tambem homẽ  

 pardo, capateiro os quaes forão Recebjdos na Jgreja da misjrj 15 

 cordja da mesma ylha sendo corrjdos os pregõis na forma  

 do sagrado conçelio e os Reçebeo em hum domjngo prjmeiro [de]  

 pois de hũa festa dos Reĩs hum clerigo chamado gaspar luis  

 que era o cura segundo lhe pareçe na djtta Jgreja da misericordia  

 onde então era a freguesja delles perante mujta gente 20 

 pella menhãa presentes padrjnhos e madrjnhas que não  

 lhe lembrão quaes erão dandolhes as mãos e djzendo  

 elle e
302

 ella as pallauras de presente de que a Jgreja usa por  

 materja e forma do sacramento do matrjmonjo et ella  

 testemunha esteue presente ao djtto Recebjmẽto, do qual 25 

referências tambem sabem lopo rodriguiz de noronha homẽ pardo saçer  

 dote que ora he ydo ao sertão do salitre, e Marja aluarez  

 molher preta moradora nesta ujlla na Rua do rocha  

 e domjngos neto homẽ preto e sua molher na mesma Rua  

 e despois de assim casados vjuerão em casa sobre si na 30 

 djtta ylha pella [[Pella]] Ribeira de Marja parda aRiba al  

 gũns tres ou quatro annos a vista e façe de todos pu  

 bljcamente como casados que erão ate que na djtta ylha  

                 se em 34 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „e‟. 



[fol.174v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 se e[m]barcou na armada de djogo de flores na qual foj 05 

 ter a costa deste brasjl e foj o djtto Antonio luĩs a Capitanja  

 do spiritu santo e veo
303

 a esta capjtanja de pernãobuco
304

 et  

 veo ter com ella testemunha a sua casa e lhe perguntou se era  

 Vjua
305

 sua molher delle domj gas lopez enteada della  

 et ella testemunha lhe djxe que sim era ujua e lhe mostrou car 10 

 tas della que lhe mãodaua della testemunha Como Jnda ora lhe  

 manda que Jnda esta vjua, e lhe pareçe que não tar  

 dara mujto que não uenha a esta terra então o djtto  

 entõnjo luis Começou a chorar sem lhe declarar, a  

 Causa, então ella testemunha comecou a negoçearlhe pera 15 

 o embarcar pera sua molher pera o cabo uerde,  e nesta  

 ConJução lhe ujerão a ella djzer hum homẽ casado no  

 espiritu sancto Ja defuncto e outros mais de lla mesmo  

 moradores do espirjtu santo que então aquj estauão cujos  

 nomes não sabe que ho djtto Antonio luĩs se casara na djtta 20 

 Capjtanja do espiritu santo tambem per pallauras de presẽte  

 pubrjcamente a porta da Jgreja e que elles forão presẽtes  

 a esse Recjbjmento e que o djtto Antonio luĩs sabendose no es=  

 pirjtu santo que tjnha a prjmeira molher vjua fora preso pello  

 admjnistrador e que vjnha então qua buscar çerteza 25 

 se era a djtta prjmeira molher ujua se morta e ouvjndo  

 ella testemunha lhes respondeo que a prjmeira molher era uj  

 ua e que era sua enteada, então ella testemunha perante seu  

 marjdo francisco correa que era o terçeiro cõ quẽ ella ca  

 sou despois do prjmeiro e segundo
306

 mortos, Ja defũto 30 

 Cõ o qual então ueuja nesta ujlla a sam pedro,  

Antonio Luis mullato 
capateiro 

perguntou ao djtto Antonio luĩs por este casso que lhe  

contasse a uerdade et elle lhe respondeo que era  

culpa uerdade que no djtto espiritu santo se casara Com hũa  

 molher preta, a qual se chama Anna mendez e que se 35 

 casara com ella por se uer en trabalhos e neçessjdades  

          e isto 37 
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 Pernãbuqo   Mendoça       I84  

   

   

   

 e isto lhe djsse chorando djzendolhe que se ella o qujsese aujar 05 

                                       x pera o Cabo uerde pera sua molher elle estaua prestes pera isso  

 e despois disto no dja segujnte tornou ella a falarlhe neste  

 caso, djzendolhe con que alma fora elle a porta da Jgreja cõ a  

 quella negra no espiritu sancto, esqueçendose de sua mo  

 lher moça vallente e fermossa no cabo uerde que dejxara 10 

 vjua, e ueuja aJnda, então elle olhando pera hum caJoeiro  

 grande que tjnha no seu qujntal lhe respondeo chorando,  

 que [[que]] quando se fora reçeber com a djtta negra Anna mẽ  

 dez, lhe parecja que leuaua sobre si hum pesso tan grande  

 como daquelle caJoejro,   então ella denuncjãte agasta 15 

 da deste caso o foj denuncjar ao djtto ouvjdor da vara  

 ecclesjastjca e não sabe o que nisso passou, e nunca maĩs  

 quis ella fazer conta do djtto Antonio luĩs pareçendolhe que  

 não tem elle condjção pera tornar ao cabo uerde, e por  

 ella djzer que não sabe nem lhe lembra mais, sendo mais 20 

 perguntada djxe que nesta ujlla en casa de lopo dalbuque  

referência rque pousa afonso aluarez o qual auera hum anno pouco  

 mais ou menos que esteue no cabo uerde e fallou cõ a djtta  

 domjngas lopez e lhe trouxe cartas della, e djxe maĩs  

 ella testemunha que o djtto Antonio luĩs esta doente no Cural 25 

 de balthesar lejtão, o qual he hum mulato pequeno  

 do corpo e desbarbado, e do costume djxe o que aquj tem  

 declarado e nada mais e prometeo segredo pello Jura  

 mento que reçebeo e asignou djgo e por não saber a  

 signar eu notarjo a seu rogo asignej Cõ o senhor vjsjtador 30 

 aquj por ella Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjta  

 ção do brasjl o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  33 

 
                                                                                                  

 



[fol.175v] 

 
 Brazil  

   

   

   

      Testemunha Aos dez djas do mes de octubro de mjl e qujnhẽtos e no 05 

Manoel dias cristão uelho venta e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capitanja  

 de pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsjta  

 dor do santo offjcjo hejtor furtado de mendoça perante  

 elle pareçeo sen ser chamado Manoel djaz e por querer  

 denuncjar Cousas tocantes ao sancto officjo reçebeo 10 

 Juramento dos sanctos euãogelhos en que pos sua mão  

 derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uer  

 dade e djxe ser christão uelho natural de barçellos  

 Arçobispado de braga filho de Antonio diaz capateiro defũto  

 e de sua molher mecja pirez laa moradora, de ydade de 15 

 vjnte annos pouco mais ou menos solteiro capateiro obrejro  

 que ora trabalha en casa do capateiro luĩs no pe da  

 ladejra da misjrjcordia nesta vjlla.   E Denuncj  

 ando djsse que auera dez ou doze djas que estando elle  

 na djtta casa em que pousa fallando Cõ Manoel gonçallvez 20 

 djaz mançebo que lhe punge a barba Natural de camjnha  

 Crjado de pero pjnto de mello morador em vjana para  

 onde ora esta embarcado nesta frota que ora esta  

Manoel gonçalvez dias pera partjr fallando ambos soos não lhe lembra  

 sobre que preposjto o djtto Manoel gonçallvez diaz lhe djsse 25 

culpa que dormjr carnalmente com hũa molher do mundo  

 não era peccado mortal, e reprehendendoo elle  

 testemunha djzendolhe que sim era peccado mo<r>tal de  

 luxurja o djtto Manoel gonçallvez djaz, lhe respondeo,  

 zombaj disso que não he, e nesta ConJunção chegou 30 

 ay o djtto pero luĩs ao qual elle testemunha djsse, que se era  

 peccado mortal dormir carnalmente com molher  

 solteira do mundo, o qual respondeo que sim era, e que  

             quem 34 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.176r] 

 
 Pernãbuqo   Mendoça    

                                                                          I85  

   

   

 quem tiuesse miolos na cabeça n[ão] derja o contrajro então 05 

 elle testemunha djsse, pois vedes aquj Manoel gonçallvez djas, diz que não  

 he peccado mortal isso, e logo o djtto Manoel gonçallvez dias que pre  

 sente estaua e isto ouvjo se sahio pella porta fora sen se dis  

 dizer, nem emmendar de seu djtto et erro e sem mais fallar  

 nada, e elle denuncjante se escandalizou de lhe ouvjr as 10 

 tais pallauras e por esquecjmento não ueo logo denũ  

 cjalas, e quando ontem no cadafalso que se fez na matrjz  

 ouvjo leer as sentenças de algũns que forão por este caso lhe  

 lembrou, e perguntado se estaua o djtto Manoel gonçallvez djas  

 bebado ou fora de seu Juizo Respondeo que entendeo delle 15 

 que estaua em seu sjso, e do costume djxe que sam ambos a  

 mjgos de pousarem, et comerẽ et beberem Juntamente  

 e que tem djtto a uerdade e prometeo segredo pello Jura  

 mento que reçebeo e asignou Cõ o senhor vjsjtador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtação do brasjl o 20 

 esCreuj~ e declarou que ho djtto Manoel gonçallvez djas he christão  

 velho, o sobredjtto o escreuj~  

       Heitor furtado de mendoça  manoel dias  

   

  25 

   

   Testemunha 
Antão martines. 
 cristão uelho 

Aos doze dias do mes de octubro de mjl e qujnhentos e nouenta e  

quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Antão mar 30 

 tinez e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo Re  

 çebeo Juramento dos santos euangelhos em que pos sua mão derejta sob car  

 go do qual prometeo dizer en tudo uerdade e djsse ser christão  

 velho, natural da cjdade de lixboa filho de
307

 goncalo perez Martinez  

                                                      e de sua 35 

 [carimbo]  
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 Há um „g‟ suprimido sob a letra „d‟. 



[fol.176v] 

 
 Brazil  

   

   

 e de [S]ua molher clara rodriguiz martinz solteiro de ydade de ujnte e cjnquo  

 annos mercador estante nesta ujlla.   E Denunciando dixe 05 

 que auera hum anno pouco mais ou menos que nesta ujlla elle sabe  

 que Rodrjgo daujlla solteiro mercador que lhe pareçe natural de lixboa  

 ao qual tem por christão nouo mancebo que lhe começa a barba  

 magro e triguejro que ora esta pera se partir desta ujlla Pera ho  

 Rio da prata sendo então vezjnhos e tendo cõmonjcação parti 10 

 cular de comerẽ et beberem
308

 todos Juntos mujtas uezes a meude, o djtto  

Rodrigo dauila cristão nouo Rodrjgo daujlla nos sabbados sendo djas de trabalho vestia  

culpa camisa lauada, e tambem segundo ora sua lembrança <no que se não afirma> calçaua  

 çerojlas lauadas e como quer que a vezjnhanca e conversação  

 delles era mujta ujo algũns sabbados não sabe quantos sendo 15 

 de trabalho a hum moleqe do ditto Rodrjgo daujlla pellas me  

 nhãs leuarlhe a Roupa digo camjssa lauada et elle denuncj  

 ante lhe ujo nos djttos sabbados a camjssa uestjda lauada  

 do que elle denuncjante tomou roim suspejta contra o djtto  

 Rodrigo daujlla por ser christão nouo.   Denuncjou mais 20 

 que avera ojto meses pouco mais ou menos que estando elle  

 denuncjante nesta ujlla em casa do ditto Rodrigo da  

 ujlla fallando com elle e com Pascoal de sousa tambem  

 christão nouo segundo lhe pareçe, o qual he solteiro mançebo  

 trjguejro
309

 barbjpreto natural de vjana que ora pera laa he 25 

 Ja ydo pera vjana o qual dezja ser sobrjnho de simão se sousa  

 comfejtero na cjdade do porto, de portugal e estando  

 assim todos tres em pratjca contou elle denuncjãte de  

 Como em hum cadafalso de lixboa auera ora tres annos  

 sahio sambenjtado hum moço de algũns qujnze annos 30 

 de ydade estudante chamado Joam rodriguiz meo christao  

 nouo fjlho de Paulo rodriguiz <tractante, ou> confejtejro, e que as suas culpas que  

 na sentença lhe lerão erão que tiuera pera sj que cristo  

 nosso senhor não era deos, e que no sanctissimo sacramẽto  

                                 não estaua 35 
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 Há uma letra suprimida sob o terceiro „e‟ de „beberem‟. 
309

 Há uma letra suprimida sob a letra „g‟. 



[fol.177r] 

 
 Pernãbuqo Mend[o]ça      

                                                                           I86  

   

   

 não estaua deos e que a Cruz que não se auja de adorar, djzendo 05 

 mais elle denuncjante que ho djtto moço ficaua deshonrrado pera to  

 dos os djas da sua ujda por ter tais culpas, e que fizera mal em não se  

Pascoal de sousa cristão nouo hir accussar cõ tempo, então o ditto Pacoal de sousa djxe, as palla  

culpa vras segujntes,   Justiça de Deus venha sobre quẽ ho accusou, e logo ho  

Rodrigo dauila cristão nouo djtto Rodrigo daujlla Comffirmou
310

 as djttas pallauras do djtto 10 

 pascoal de sousa, repetindo essas mesmas pallauras, ou djzẽdo  

 amen,   Denuncjou maĩs que de qujnze meses a esta parte que elle  

 denuncjante ha que esta esta terra ouvjo Per mujtas uezes em  

 lugares diuersos e tempos e perante diuerssas pessoas de que ora  

 não esta lembrado, dizer ao djtto Rodrigo daujlla que nunca elle ou 15 

 tros males majores fizesse que dormjr Carnalmente Com as negras  

 isto a preposjto de lhe estranharem aprouejtarse tanto das cõ  

 Junçõis cõ molheres, Prjncjpalmente negras, e djzendo o djtto  

 Rodrigo daujlla as djttas pallauras elle denuncjante, e ou  

 tros lhe dezjam que isso Abastaua pera Jr ao Jnferno então ho 20 

 djtto Rodrigo daujlla respondja que a misiricordja de Deus era  

 grande e isto dizia Com hum gejto e modo, que não parecja c[o]m  

 sentir com ho que elle e os mais lhe dizjam, de aqujllo que era  

 dormjr cõ as nesgras
311

 bastaua pera ir ao Jnferno, Denun  

 cjou mais que quando o santo officjo entrou nesta terra ha ora hum 25 

 anno estando elle denuncjante na mesma casa de Rodrygo  

 daujlla hum dja Com ho djtto pascoal de sousa açerca de  

 como era vjndo o santo officjo et estaua na terra Jnqujsjdor  

 Respondeo o djtto Pascoal de sousa que nunca elle qua  

 vjera e assim lhe pareçe mais que djsse outras pragas de que 30 

 não esta ffjrme e por djzer que ora lhe não lembra mais  

 foj perguntado se o djtto Rodrjgo daujlla lhe ujo tambẽ  

 nos sabbados de trabalho uestido algum vestido mjlhor que  

                                nos outros 34 
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[fol.177v] 

 
 Brazil  

   

   

 nos [ou]tros djas de semana, ou lhe ujo fazer algũas çere  

 monjas Respondeo que não sabe nada disso perguntado 05 

 se lhe ujo camjssa lauada uestjda nos domjngos e mais  

 djas da semana, Respondeo que nos mais djas da semana  

 lhe ujo tambem em algũns vestir camjssa lauada, os quaes  

 lhe pareçe que erão terças e qujntas fejras, e que quando elle  

 nos djttos sabbados de trabalho em que elle testemunha atentou e sabe 10 

 que uestia camjssa lauada, a uestja, entende elle denuncj  

 ante, e lhe pareçe segundo ora sua lembrança <no que se não afirma> que nos domjngos  

 segujntes não uestja Camjssa lauada, senão a que tinha  

 vestida nos sabbados, e que tambem neste casso das camjssas  

 lauadas atentou seu Jrmão delle testemunha lopo rodriguiz martinez 15 

 e perguntado se forão os djttos denuncjados Reprehendj  

 dos nos djttos cassos
312

 por elle ou pellos Circunstantes Res  

 pondeo que não lhe lembra que passase mais do que tem djtto  

 e perguntado se quando elles acõteçerão estauão elles  

 em seu sjso Respondeo que sim estauão em seu siso, e que 20 

 por estas Cousas lhe pareçerem mal as uem denuncjar  

 e do costume djxe que Rodrigo daujlla he Jrmão de gujmar  

 daujlla, molher de seu primo delle denunçjante duarte  

 de figueroa e que são amjgos particulares e de cõuersa  

 ção a qual mujto mais tiuerão auera qujnze meses 25 

 quãdo morauão em hũas mesmas casas elle denũcjãte  

 nos altos e o djtto Rodrigo daujlla nos bajxos no qual  

 tempo e despois morãodo o djtto Rodrjgo davjlla ay  

 logo Junto seu vezinho vjo elle denuncjãte ho  

 que denuncjado tem das Camjssas lauadas et 30 

 quanto ao costume Com pascoal de sousa djxe  

 nada e prometeo segredo pello Juramento que  

 recebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Mano  

            el 34 
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 el francisco notarjo do santo officjo nesta vjsitaç[ão] do brasjl o escreuj~  

 dizem, as tres entreljnhas, no que se não affjrma, tractante, ou, o sobredjtto o escreuj~ 05 

         Heitor furtado de mendoça   Antão + Martinez  

   

   

   

  10 

 Testemunha 
Manoel daraujo 
cristão uelho 

Aos doze dias do mes de octubro de mjl e qujnhentos e noventa e quatro  

annos nesta ujlla de olinda Capjtanja de pernãobuco nas casas da mo  

rada do senhor vjsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça Perante elle pare  

 çeo sen ser chamado Manoel daraujo e por querer denuncjar Cousas  

 tocantes ao santo offjcjo Reçebeo Juramento dos Sanctos euangelhos em que 15 

 pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dizer en tudo uerda  

 de e disse ser christão uelho natural da cjdade do porto filho de Antonio  

 daraujo, e de sua molher Maria antonia lauradores defuntos de ydade  

 de trjnta e dous annos fejtor ora de pero lopez camello no cabo.  E De  

 nuncjando dixe que na
313

 fim de Janeiro passado do presente anno estando 20 

 em hũa carauella do Ramo do crauo ancorada no porto de Galljza onde  

 aRjbarão vjndo da Cjdade do porto pera este pernãobuco vjnha na  

 mesma carauella balthasar djaz homẽ de mea ydade louro ferrejro  

 morador na djtta Cjdade do porto na Rua da baynharja, o qual [o]ra  

 djzem que deste pernãobuco se tornou ora Ja pera o Reyno e estando 25 

Baltezar dias assim hum dja a nojte não lhe lembra qual aChou o djtto balthasar
314

 dj-  

 az Menos
315

 hum seu pam de sabão se agastou, e gastado djxe per mujtas  

culpa vezes que aRenegaua do Oleo e da chrisma que reçebera e que ho  

 djabo lhe leuasse o corpo e a alma se elle com hũa faca que na mão  

 tinha não crauasse
316

 ou matasse a quẽ lhe tomara o seu sabão 30 

 se lho não tornasse  e logo pero lopez mançebo espanhol resjdẽ  

referências te ora aquj em casa de djogo soarez, e outro moço Antonio dagujar  

 sobrjnho de Jorge thomas o grande e outro mançebo chamado pejxoto  

 que aquj esta em casa de Manoel cardoso mjllão e outros mujtos mais  

 que na djtta Carauella ujnhão ho reprehenderão asperamente, e aJn 35 

 da despois de reprehendjdo tornou a djzer per uezes a mesma blas  

                                                    femea 37 
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 fem[ea] e por não djzer mais foj perguntado se estaua o djtto balthasar 05 

 diaz bebado ou fora de seu Juizo Respondeo, que entendeo delle que  

 estaua toruado de ujnho e que todos se escandaljzarão da tal  

 blafemea e que delle nada mais sabe e do costume disse nada,  

 e prometeo segredo pello Juramẽto que reçebeo e asignou cõ o senhor  

 vjsitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtação do 10 

 brasjl o escreuj~  

        Heitor furtado de mendoça  Manoel daraujo   

   

   

  15 

   

   Testemunha 
Matheus fernãdez 
cristão velho alfajate. 

Aos doze dias do mes de octubro de mjl e qujnhentos e nouenta e  

quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor vjsitador do santo offjcio hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Matheus fernãdez 20 

 e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramẽto  

 dos sanctos euangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo dizer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho natural da  

 cidade de lixboa fjlho de bartholomeu fernãdez alfajate defunto e de  

 sua molher caterjna tejxera solteiro de ydade de ujnte annos pouco 25 

 mais ou menos alfajate obrejro residente em casa de pero da Rua  

 nesta vjlla.  E Denuncjando dixe que sabbado este proxjmo  

 passado que forão ojto djas do presente mes estando elle denuncjãte  

 logo pella menhãa a sua porta donde então moraua que he na  

 Rua de sam pedro nas casas de gaspar carualho çego, estando 30 

referências elle denuncjante a djtta porta na Rua com Andre de mjranda  

 mançebo mamaluco que ora esta pera hir pera a parayba que  

 nas djttas casas tambem mora, e com Rafael da mata pedrejro  

 que nas casas do mesmo çego tambem mora todos tres em boa  

 pratjca, chegou a elles tambem a pratica hum Jtaljano cha 35 

 mado Antonio de trouiscano o qual he mançebo que lhe punge a  

 barba que djz ser sobrjnho de hum velho cõ o qual elle mesmo mora  

 na mesma Rua de hũa barba branca comprjda tambem  

                   estran 39 
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 estrangero que aquj ueo com hũas bullas tjrar esmola pera hũns cap 05 

 tiuos, e estando asim Ja todos quatro pasou pella Rua hum porteiro a que os mocos  

 aquj chamão laua o paao pello que elle denuncjante lhe chamou o mesmo  

 nome então o djtto Antonjo trouiscano djxe a elle denuncjãte que cõ  

 que uergonha auja elle de Jr confessarsse de chamar aquelle nome aquelle  

 porteiro que he homẽ uelho, então elle denuncjante lhe respodeo que cõ mais 10 

 vergonha se iria elle denuncjante Comfessar a seu Confessor que dormjra  

Antonio trouisano. con tantas negras ou molheres, então o djtto estrangero Antonjo tro  

   despachouse uiscano lhe respondeo que não era peccado mortal dormjr com  

Culpa molher solteira, e elle denuncjante lhe tornou em reposta que olhase  

 o que dezja porque dormjr Com molher solteira era peccado mortal 15 

 então o djtto Antonio trouiscano tornou a repetir que não era peccado  

 mortal pedindolhe a mão que apostasse Com ella et elle denuncjã=  

 te lhe djsse que se callasse que não querja apostar com elle, e por maĩs  

 não aporffiar se recolheo pera dentro de casa e o denuncjado fi  

 cou na Rua sen se disdizer de seu djtto nẽ emmendar delle que 20 

 elle denuncjante ujsse ou ouvjsse e por não djzer mais foj per  

 guntado se estaua o djtto denuncjado bebado ou fora de seu  

 Juizo Respondeo que o casso foj pella menhãa as sete oras e que  

 o denuncjado estaua em seu siso e sem perturbação e per  

 guntado mais disse que se escandaljzou de lhe ouvjr as dj 25 

 tas pallauras mas que não sabe de sua ujda e costumes nem  

 tem Com elle Conuersação e do costume djxe nada e pro  

 meteo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor  

 vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtação  

 do brasjl o escreuj~ 30 

   Heitor furtado de mendoça  Mateus fernãdez   
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        Testemunha 
Lopo Rodriguiz Martines 
    cristão uelho 

Aos treze djas do mes de octubro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e quatro 05 

annos nesta ujlla de oljnda Capitanja de Pernãobuco nas casas  

da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendoça  

 perante elle
317

 pareçeo sendo chamado lopo rodriguiz martinez o qual  

 reçebeo Juramento dos sanctos euãogelhos em que pos sua mão de  

 rejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse 10 

 ser christão uelho natural de lixboa filho de goncalo perez martinez  

 e de sua molher clara rodriguiz martinez tractantes solteiro de ydade  

 de ujnte e sete annos tratante residente nesta ujlla, e pergũtado  

 se sabe pera que he chamado djxe que lhe pareçe que ho sera pera a  

 cerça do que elle ontem ueo a esta mesa djzer que ouvjra contar 15 

Rodrigo dauila cristão nouo a seu Jrmão antão martinz de hum Rodrjgo daujlla e pascoal de  

Pascoal de sousa cristão nouo Sousa que djxerão que mal djtto fosse quẽ fora accussar a hum  

 moco que sahio sambenjtado em hum cadafalso em lixboa  

 e perguntado se sabe que algũa pessoa vjsta camjssas laua  

 da aos sabbados de trabalho, ou faça ou djga algũas outras 20 

 Cousas que lhe pareção mal Respondeo que não lhe lembra  

 mais ora que o segujnte que auera dous ou tres annos pouco  

 mais ou menos que tendo elle mujta comuersação particular  

 Com o djtto Rodrigo daujlla mançebo solteiro que lhe punge a barba  

 tido por christão nouo que ora pousa na Rua do rocha em casa 25 

 de Manoel nunez framengo et esta pera se partir pera o Rio  

 da prata lhe ujo em algũns sabbados não se affirma se foj hum  

 se dous, se tres sabbados sendo de trabalho vestir camjssa la  

 vada e djso tomou elle denuncjãte algũa suspejta cõsigo, nas  

 qual suspejta se cõffjrmou maĩs quãdo despois passado algũ tempo 30 

 seu Jrmão Antão martinez lhe djsse que notaua no mesmo  

 Rodrigo daujlla o mesmo de lhe ter ujsto uestida camjsa la  

 vada em sabbado de tralho
318

,   posto que elle denuncjante uja  

 tambem ao djtto Rodrigo daujlla nos mais djas da semana  

                     uestjr 35 
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 uestir camjssas lauadas e a meude mujtas uezes e por djzer que disto mais  

 não sabe, foj perguntado se atentou se
319

 uestia elle camjssas lauadas 05 

 aos domjngos, Respondeo que lhe lembra que sim vestia sempre~  

 Denuncjou
320

 mais que qujnta fejra de endoenças esta proxjma pas  

 sada despois de ser emçerado o senhor na Jgreja matriz nesta vjlla Jn  

 do elle denuncjante Com o djtto Rodrigo de avjlla pera casa pera  

 Jantar passarão pella porta de Enrjque machado sirguejro que es 10 

                                                X taua trabalhando fazendo hũa trança de chapeo Pera o djtto Rodrigo  

 daujlla, e elle denuncjante lhe djsse que não fizesse aqujllo porque Ja era  

 ençerrado o senhor e era dja sancto, então o djtto Rodrigo daujlla  

 Respondeo, pera o djtto serguejro, fazej que nunca uos outros majores  

 males façaĩs. e asim he costumado djzer o djtto Rodrjgo daujlla fal 15 

 landoselhe em peccados manjfestamente mortajs que nunca elle  

 outros majores malles faça, e algũas uezes nestes casos elle de  

 nuncjante lhe djxe que hum soo peccado daquelles sobre que se  

 trataua bastaua pera o leuar ao Jnferno e que assjm era de  

 fee, e elle lhe respondja que não negaua isso, mas que nunca outros 20 

 majores fizesse~ Denuncjou majs
321

 que ha hum anno, quando  

 nesta ujlla entrou a vjsjtação do santo officjo estando o mesmo d[j]a  

Pascoal de sousa cristão nouo em que entrou, fallando com pascoal de sousa christão nouo  

 mançebo que sera de trjnta e dous
322

 annos de barba preta de mea  

 estatura natural de ujana que pera laa, he ydo, em casa do 25 

 mesmo Rodrigo daujlla djxe elle denuncjante de como Ja  

 estaua na terra o santo officjo e Jnqujsjdor e ho djtto pascoal de  

 sousa respondeo, que nunca elle qua ujesse, e elle denuncjante  

 ho reprehendeo djzendo que era muj boa a sua vjnda, e elle en  

 tão como que Consentia djxe, sim, sim, e que isto foj estando 30 

 ambos soos, e que tambem seu Irmão Antão martinez lhe djsse  

 que o mesmo lhe ouvjra tambem djzer outra uez, e por não djzer  

 mais, e do mais que lhe foj perguntado djzer nada fojlhe mão  

                                 dado 34 
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 dado ter segredo e assjm o prometeo ter pello Juramẽto que reçebeo e de  

 clarou que os sobredjttos denuncjados estauão em seu siso quãdo 05 

 djsserão as djttas pallauras, das quaes elle se escandalizou  

 e do costume djsse cõ pascoal de sousa nada e com Rodrigo  

 daujlla dixe que sua Jrmãa esta casada com duarte de figue[ra]  

 primo com Jrmão delle denuncjãte e que tiuerão ambos differẽças  

 sobre pouca substancja pellos quais ha tres meses que se não fa 10 

 lão mas que tem djtto a uerdade e asignou cõ o senhor vjsitador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtação o esCreuj~  

                                                                                  +    

      Heitor furtado de mendoça  Lopo Rodriguiz martinez  

  15 

   

   

          Testemunha 
Antonio daguiar cristão nouo 

Aos treze djas do mes de octubro de mjl e qujnhentos e nouẽ  

ta e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de per  

 nãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo offjcjo 20 

 hejtor furtado de mendoça Perante elle pareço sen ser  

 chamado Antonio dagujar e por querer denuncjar Cousas  

 tocantes ao sancto offjcjo recebeo Juramento dos sanctos  

 evangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do  

 qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão 25 

 nouo natural da cjdade do porto filho de tristão mẽdez  

 Rendeiro e de sua molher Antonia dagujar la moradores de  

  ydade de dezaseis annos pouco mais ou menos solteiro mora  

 dor en casa de seu tjo Jorge thomas o grande na uarzea  

 E Denuncjando djxe que em Janeiro ou feuerejro do  30 

 anno presente ujndo em hũa carauella do porto pera  

 este pernãobuco arjbarão a vjgo porto de galiza  

 onde um dja não lhe lembra qual a nojte estando  

 na djtta Carauella sobre ancora veo de fora  

                                                             hum 35 
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Baltezar dias- 
   despachouse 

hum passagejro chamado balthasar djaz homẽ de mea ydade fa  

quejro de fazer facas casado e morador na mesma cjdade do 05 

 porto na Rua da baynharja o qual djzem ser Ja daquj ydo pera  

 laa e entrando assjm na carauella trazendo hum pam de sabão  

 ou o perdeo na Carauella ou lho esConderão pello que se agastou  

 mujto e cõ hũa faca na mão djxe mujtas pallauras de collera  

 djzendo que os djabos lhe leuasem ho corpo et allma se elle não ma 10 

Culpa tasse a quẽ lhe tomara o seu pão de sabam, e que aRenegaua do  

 oleo e chrisma e do baptismo, a qual blasfemea lhe ouvjo dizer  

referências duas vezes ao que forão presentes, pero lopez castelhano que pousa  

 en casa de djogo soares, e balthasar pejxoto que pousa en casa de  

 manoel cardoso mjllão, e otros mujtos que ho reprehenderão 15 

 e por não djzer mais foj perguntado se despois de repre  

 hendjdo repetio a djtta blasfemea algũa uez respondeo que  

 não lhe lembra e que somente se affjrma que lha ouvjo djzer  

 duas vezes mas não se lembra se algũa dellas foj despois  

 de reprehendjdo, e perguntado se estaua elle bebado 20 

 ou fora de seu Juizo respondeo que não sabe, mas que elle que  

 fallaua sesudo perguntado mais djsse que se escandalj
323  

 zou da djtta blasfemea e que o denuncjado he homẽ fallador  

 de deshonestidades e que algũas vezes se toruou do vjnho  

 na Carauella, e do Costume nada e prometeo segredo 25 

 pello Juramento que reçebeo e asignou Cõ o senhor vjsjtador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação do bra  

 sjl o esCreuj~  

        Heitor furtado de mendoça  Antonio daguiar 29 
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 Aos treze dias do mes de octubro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

  Testemunha 
Andre de miranda 
   Mamaluqo  Refe 
rido atras folha 

e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernão 05 

buco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo offjcjo hej  

tor furtado de mendoça perante elle pareçeo sendo cha  

mado Andre de mjranda o qual reçebeo Juramẽto dos santos  

 euangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser mamaluco 10 

 fjlho de Joam de brjto pestana homẽ branco e christão uelho  

 dos da gouernança da bahja e de feljpa negra brasjlla  

 forra defunctos solteiro, de ydade de ujnte e tres annos sol  

 dado da parayba pera onde ora esta de camjnho, e per  

 guntado se sabe o pera que he chamado a esta mesa djsse 15 

 que lhe pareçe que sera sobre hũa pallaura que lhe pareçe  

 ouvjo djzer a hum Jtaljano e perguntado que diga o casso  

 Como passou,       Denuncjando djxe que hum dja da semana  

 passada não se affjrma se foj sesta fejra se sabado pella me  

 nhãa as sete ou ojto oras estando elle denuncjante a 20 

 porta das casas onde pousa que são de gaspar carualho  

 çego na Rua de sam pedro nesta ujlla com matheus fernãdez  

referências alfajate que nas mesmas casas pousaua e ora pousa na Rua  

 noua en casa de pero da Rua et Rafael da mata pedrej  

 ro morador nas casas do mesmo çego, e outro mançebo 25 

 Cujo nome não sabe que com o mesmo çego pousa, e hum Jta  

 ljano chamado Antonio proujsam sobrjnho do estrangero uelho  

 da barba comprjda que pede com hũas bulas pera os captiuos  

 que na mesma Rua pousa e estando assim todos cjnquo  

 Junto da djtta porta na Rua em pratica passou hum 30 

 velho porteiro a que os moços chamão laua o pao e o djtto  

 matheus fernãdez lhe chamou esse nome então o denuncjado  

 lhe djsse que com que uergonha se yrja comfessar a seu  

 Comfessor de chamar aquelle nome a hum homẽ uelho, et  

              o djtto 35 
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 o ditto Matheus fernãdez Respondeo que com mais vergonha comfessarja 05 

                                          x de dormjr com hũa molher, então o djtto Antonio proujsano Respondeo  

Antonio preuisano que dormjr com hũa molher solteira não era peccado mortal, que era pec  

culpa cado mas não mortal, então o djtto Matheus fernãdez lhe contradjxe  

 e reprehendeo e contudo o djtto denuncjado despois de assim  

 reprehendjdo repetio aJnda quẽ não era peccado mortal, et 10 

 estando assjm nesta porfja se foj com elle denuncjante dallj e os  

 dejxou nella e não sabe em que parou, e despois de isto passar  

 e todos se apartarem day a espaço de hum ora pouco mais ou me  

 nos tornou o djtto denuncjado a djtta casa onde elle denun  

 cjante então soo estaua trazendo na mão hum ljuro que elle de 15 

 nuncjante não sabe que liuro era e lhe disse que era uerdade  

 que dormjr Com molher solteira era peccado mortal porque assim se  

 dezia naquelle liuro, e elle denuncjante lhe respondeo que bem  

 claro estaua ser aqujllo peccado mortal e que mais não sabe  

 e perguntado mais djsse que ho denuncjado quando djsse 20 

 não ser peccado mortal o sobredjtto estaua em seu siso et  

 sem perturbação nenhũa e que
324

 elle denuncjante se escanda  

 lizou de lho ouvjr e que não sabe de sua vjda e costumes e do cos  

 tume djxe nada e prometeo segredo pello Juramento que  

 reçebeo e asignou aquj com o senhor vjsjtador risquej
325

 o que diz, lhe 25 

 pareçe, Manoel francisco notarjo do santo offjcjo nesta ujsjtação do bra  

 sjl o escreuj~  

       Heitor furtado de mendoça  Amdre de Mirãda  

   

  30 

      Testemunha 
padre Manoel Correa 
cristão uelho da Cõpanhia. 

Aos ujnte e quatro djas do mes de octubro de mjl e qujnhentos  

e nouenta e quatro annos nesta ujlla de olinda Capjtanja  

de Pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo  

                               offjcjo 34 
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 offjcjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser 05 

 chamado o Padre Manoel correa da companhia de Jesus saçerdote  

 e comfessor e por querer denuntiar cousas tocantes ao santo officjo  

 Reçebeo Juramento dos santos euãogelhos em que pos Sua mão de  

 rejta sob cargo do qual prometeo djzer em tudo uerdade e  

 djsse ser christão uelho natural da ylha tercejra filho de Matheus 10 

 lopez cabaço, e de Sua molher caterjna Simoa gente dos prjncjpais  

 e gouernanca da terra Ja defuntos que laa forão moradores  

 na Rjbejra seca de ydade de quarenta e hum annos pouco  

 mais ou menos, Resjdente no collejo da companhja nesta  

 vjlla.   E Denuncjando djxe que avera ujnte e sete annos 15 

tepo pouco mais ou menos que na djtta Ribejra Seca em casa de  

 seu paj
326

 estando hũa nojte ay ao fogo elle Denuncjante  

 e seu Jrmão pallos machado morador na ujlla da praja  

 da djtta ylha terçejra, e Andre rodriguiz mançebo que então se  

 rja de mais de ujnte annos O qual despois Jndose da 20 

 terra se chamou Andre da camara e não sabe ora onde  

 esta filho de guaspar dalemquer e de sua molher Jsabel  

 da camara seus vezjnhos fallandose em djuersas Cousas  

Andre rodriguiz alias andre o djtto Andre rodriguiz aljas Andre da camara djsse que não era  

             da camara. peccado dormjr Com hũa molher solteira se lhe pagauão ho 25 

 seu, e que isto dizja -com hum modo e toada cõ que daua  

 a entender que confessandose lhe perguntara o con  

 fessor se
327

 lhe pagaua como que djzendo si lhe passara por isso  

 e que acabado de djzer isto passarão a outra pratica  

 sen ser reprehendjdo pello djtto seu Jrmão o qual então 30 

 seria de dezojto pera ujnte annos. Denuncjou mais que  

 auera trjnta annos pouco mais ou menos que sendo elle  

 denuncjante moço conheçeo hum seu parente cha  

 mado djogo lourenço da mesma Ribejra seca filho de  

 luzja esteuẽz e de balthesar gonçallvez machado   O qual djogo 35 

                                lourenço  
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 Lourenço se casou nas noue Rjbejras termo da cjdade de Angra 05 

Diogo Lourenco con hũa molher não [..] se sabe o nome, mas he çerto que casou cõfor  

 me a santa Madre Jgreja manda e casado com sua legittjma molher  

 esteue algum tempo, e a dejxou ujua e se foj pera fora da terra  

 não sabe pera onde, e auera ora algũns cjnquo ou seis annos  

 perguntou elle denuncjãte a guaspar Manoel machado que 10 

referência ora esta na parayba por serem todos parentes O qual lhe res  

 pondeo que se casara em outra parte não lhe lembra em que  

 parte lhe disse e porquanto elle denuncjante tem que a djtta prj  

 mejra sua legittjma molher he Jnda ora ujua denũcja  

 isto do djtto djogo <ou afonso lourenco> [[lourenço]] Cujo paj se chamaua tambem do 15 

 mesmo nome djogo <ou afonso lourenco> [[lourenço]] e não balthesar gonçallvez machado como  

 atras tem djtto por erro~ Denuncjou mais que auera  

 quatro annos pouco mais ou menos que nesta Capjtanja no en  

 genho de Joam da rocha paris na freguesja de santo aMaro hum  

 dia não lhe lembra qual na sua uaranda da casa uelha 20 

 onde então pousaua se acharão em pratjca elle denun  

 cjante, e o padre gaspar frejre seu companhejro que ora  

 esta em porto seguro e ho djtto Joam da rocha parjs e  

 Manoel djaz, e Manoell lopez, e djogo da costa calhejros, et bernar  

 do uaz lauradores, e Manel fernandez carpjnteiro todos vezjnhos 25 

 do djtto engenho e estando assjm todos, presente tambem  

 hum moço vjanes criado do mesmo Joam da rocha em  

 pratjcas djfferentes despois de Jantar sobre mesa que auja  

 pouco que tjnhão comjdo onde tambem estaua presente  

 alberto carlos Jngres de nação que tambem com elles Co 30 

 mera a mesa mercador morador nesta ujlla con  

 tou o djtto Joam da rocha hũa cousa de Jnglaterra açer  

 ca dos erros que os herejes la fazem não se affjrma agora  

 na substancja do conto em cõffjrmação do qual ho  

  djtto 35 

   

   

   

   

   

   

   



[fol.183v] 

 
 Brazil  

   

   

 djtto Alberto carlos contou outra cousa tambem notando  

 aos Jngresses de errarem, mas logo despois disto ho djtto 05 

 Jngres Alberto carlos endereçou a pratica pera elle  

 denuncjante, e Refferjo
328

 duas, ou tres, præpossições cuja  

 substantia era contra o que a Jgreja tem e cree, não  

 lhe lembra ora especjalmente a materja dellas, das  

 quais duas dellas, podjam conuençer a qualquer pessoa 10 

 que não fosse docta, e ho djtto Alberto carlos contou, e pos,  

 as djttas præposiçõis per hum modo do qual elle denũcj  

 ante Colheo e lhe pareçeo que asentia com ellas e hũa  

 das djttas prepossjçõis lhe pareçe que era açerca da  

 Comfissão referjndo que os Ingreses djzjam que se aujão 15 

 de Cõfessar a deus, que ao homẽ, hee, et este hee, que he mo  

 do de mofar e negacão, suspejtou elle denuncjante que  

Alberto Carlos- ho djtto Alberto carlos ho djssera então de
329

 si mesmo  

 e não referjndo que ho djssessem os Jngreses, as quaes  

 prepossjçõis todas o djtto Alberto carlos djsse referjndo 20 

 as que as tjnhão os Jngreses luteranos, e posto que per  

 pallauras claras o djtto Alberto carlos as não aprouaua  

 Contudo o modo e gesto com que elle as contaua e referja  

 pareçeo mal a elle denuncjante, e ho dejxou sospejtoso  

 se consentia elle ou não con [.] ho que referja, e por isso
330 25 

 dahy a espaço de hum quarto de ora ou menos  

 elle denuncjante que de lhe ouvjr o sobredjtto es  

 taua escrupulloso, perguntou ao djtto alberto  

 carlos se djzja elle aqujllo de si proprjo, ou dos Jn  

 greses et elle lhe respondeo que referja e cõtaua 30 

 aqujllo dos Jngreses, e contudo isto elle denuncjãte  

 ficou Jnda tendo roim suspejta delle,   Denuncjou  

 mais, que ouvjo djzer não lhe lembra pessoas çertas  

   que 34 
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 que en casa de phelipe caualgante florentjno de nação 05 

 morador nesta ujlla, quando moraua na çerca alem de  

 Jgarasu auera dez ou doze annos avja hua bjblja em limgo  

 agem e por não djzer maĩs foj perguntado se estauão o djtto  

 Andre rodriguiz ou da camara quando djxe as djttas pallauras  

 em seu siso e mais o djtto alberto carlos, djsse que ambos esta 10 

 uão em seu sjso e que não tjnhão perturbação algũa  

 e perguntado mais djsse que da ujda e costumes de alberto car  

 los não sabe nada e que o djtto andre rodriguiz alljas da camara  

 era mãoçebo trabalhador de bõns costumes, e que do djtto djogo  

 lourenco pode tambem Jnformar djogo tolledo carpjnteiro morador 15 

 na casa de Antonio da costa na freguesja de poJuca, e do cos  

 tume dixe
331

 com alberto carlos nada, e cõ andre rodriguiz que erão  

 amjgos, e Cõ djogo lourenço que são parentes e cõtudo que tem dj  

 tto a uerdade e prometeo segredo pello Juramẽto que re  

 çebeo e asignou aquj cõ o senhor vjsjtador Manoel francisco no 20 

 tarjo do santo officjo nesta ujsjtação o escreuj~            +  

   Heitor furtado de mendoça                   Manoel Correa               

   

   

  25 

            Testemunha 
gaspar fernãdez mamaluco. 

Aos ujnte e seis djas do mes de octubro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco  

 nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado gaspar fernãdez e  

 por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento 30 

 dos sanctos evangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão ue  

 lho mamaluco natural desta ujlla fjlho de mjguel fernãdez de  

 tauora homẽ branco christão uelho senhor de engenho de poJuca  

 defuncto e de Anna negra brasjlla escraua de pero rodriguiz dabreu 35 

                                                defuncto  
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 defuncto em casa de cuja molher caterjna macjel he morada 05 

 nos cajuaĩs freguesja de Sam pero martjre desta ujlla solteiro que não tem  

 offjcjo de ydade de ujnte e tres annos pouco mais ou menos  

 E Denuncjando djsse que auera tres annos que hum dja do  

 mjngo ou Sancto a tarde não lhe lembra qual Jndo elle de  

 nuncjante, e Graujel fernãdez carpjnteiro mançebo solteiro resjdente 10 

 ora nesta ujlla na Rua do rocha onde ora trabalha de emprejta  

referência tada nas casas de Jorge thomas o grande e Manoel gonçallvez torneiro  

 morador na uarzea no pasto de Manoel nunez Jndo assim todos  

 tres em companhja vjndose a fallar em cousas de molheres no  

 meou elle denuncjante hũa negra e ho djtto Graujel fernãdez djsse 15 

 que Ja elle a dormjra, então elle denuncjãte porquãto he cõpadre  

 do djtto Graujel fernãdez de cujo fjlho foj padrjnho no baptismo  

 Respondeo que não podja elle logo denuncjãte ter copula cõ a  

gabriel fernãdez djtta negra pois elle djtto seu cõpadre a tjuera Ja, e ho djtto  

 graujel fernãdez respondeo, que isso não fazja ao casso, porque Jnda 20 

 que erão compadres bem podjam Jr ambos a hũa mesma mo  

C[u]lpa. lher, e que correndo assjm na mesma pratjca djxe mais ho djtto  

 graujel fernãdez que não era peccado dormjr com molher solteira, et  

 elle denuncjante lho contradjxe, djzendo, agora meu paj não  

 he peccado, então o djtto grauiel fernãdez lhe respondeo que sete pec 25 

 cados daquelles de dormjr com molher solteira fazjam hũ pecca  

 do, mortal, e então não tractarão mais nesta materja e que  

 isto foj Jndo elles desçendo per hũa ladejra da fazenda  

 que ora he de Antonio dandrade na freguesja de santo aMaro, Jndo  

 elle denuncjante com o djtto Graujel fernãdez ambos Juntamente 30 

 em pratjca e Jndo o djtto Manoel gonçallvez adjante delles hũ pouco  

 que [.] não sabe se lhes ouvjo a djtta pratjça e por não djzer  

 mais foj perguntado se estaua o djtto Graujel fernãdez  

 bebado ou fora de seu Juizo Respondeo que não estaua fora  

 de seu Juizo, e que em seu sjso estaua e que não sabe nada de 35 

                                         sua ujda  
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 Sua vjda e costumes e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e do 05 

 costume djxe que são compadres como djtto tem e amjgos e que
332

 tem djtto  

 a uerdade e asignou cõ o senhor vjsitador aquj Manoel francisco notarjo do  

 santo officjo nesta ujsjtação do brasjl o escreuj –   

   Heitor furtado de mendoça              

        gaspar fernãdez [inint.] 10 

   

   

   

   

   Testemunha 
Domingos madeira 
Saçerdote cristão uelho 

Aos trinta e hum djas do mes de octubro de mjl e qujnhentos 15 

e nouenta e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja  

de pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo  

 officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser  

 chamado domingos madejra saçerdote e por querer denũcj  

 ar cousas tocantes ao santo offjcjo Reçebeo Juramento dos Sanctos 20 

 evangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho  

 natural da ujlla de sea filho de Antonio gomez que não tem officjo  

 e de sua molher luzia aluarez laa moradores na djtta ujlla  

 de sea do bispado de coimbra clerjgo de mjssa de ydade 25 

 de trjnta e tres annos Residente ora na Jgreja da varzea  

 E Denuncjando djxe que auera tres meses e meo pouco  

 mais ou menos que estando en santo amaro, na fazenda  

 de Antonio dandrade camjnha hum dja não lhe lembra qal  

referências a nojte em pratjca ambos e bastjam pirez abrjguejra ca 30 

 rrejro
333

 que tem carros e bois na mesma fazenda resjdẽte  

 e assjm mais francisco de andrade et Roque de andrade Jrmãos  

 do djtto Antonio de andrade e Com elle moradores e assjm  

 mais lhe pareçe estar tambem domjngos de sequejra  

 p[.]arente dos djttos andrades que tambem Cõ elles na mesma 35 

                                         fazenda  
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 fazenda resedja estando assjm todos seis pera cearem 05 

 se ueo entre elles a mouer pratjca não se affjrma sobre  

Bastião pirez abrigeiro que preposjto que o djtto bastjão pirez abriguejra djxe que  

Culpa ho estado do casado era mjlhor que ho do cllerjgo, e logo elle  

 denuncjante ho reprehendeo et elle reprendjdo, tornou a  

 djzer, que Jnda djzja que ho estado do bom casado era mjlhor 10 

 que o do clerjgo, então elle denuncjãte segunda uez o tor  

 nou a reprehender djzendolhe que aqujllo era heresja e  

 Casso do santo officjo e Com isto se encolheo então ho djtto bas  

 tjam pirez, djzendo que lhe parecja aqujllo assjm porque  

 quando elle fora casado vjuera bem e qujstto, então 15 

 o djtto Antonio de andrade Com elle denuncjante cõtjnu  

 arão aJnda em ho reprehenderem e o djtto bastjão pirez  

 então mostrando pesadume e trjsteza djxe que erra  

 ra et fallara mal e que se arependja do que tjnha djtto et  

 Con isto çessou a pratjca deste caso, e despois djsto 20 

 poucos djas foj o djtto bastjam pirez pedjr a elle denũ  

 cjante que ho confessase et elle denuncjãte o não con  

 fessou aconselhandolhe que ujesse prjmeiro accussarse  

 a esta mesa e por nao djzer mais foj pergũtado  

 se estaua o djtto bastjam pirez quando foj o djtto caso 25 

 em seu sjso ou cõ algũa perturbação do Juizo, Respõdeo  

 que em seu sjso estaua e sem perturbação e pergũtado  

 mais djsse que elle denũcjante se enfadou de lhe ouvjr  

 djzer o sobredjtto, e tãobẽ os cjrcunstantes mostra  

 rão enfadarse djsso, e que conheçe ao denũcjado 30 

 de Cõuersação e sabe que he homẽ de uerdade e de bõns  

 Costumes e lhe pareçe que djxe as djttas pallauras por não  

 entender mais e sem maljcja e do costume djsse nada  

 e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asig  

               nou 35 
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 nou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta 05 

 vjsitação do brasjl o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Domingos madeira  

   

   

  10 

      Testemunha 
Domingos de Cequeira 
cristão uelho 

Aos tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado domjngos  

 de sequejra e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo 15 

 reçebeo Juramento dos Sanctos euangelhos em que pos sua mão  

 derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e disse  

 ser christão uelho Natural da vjlla digo conselho de Cinfãnj
334  

 do bispado de laMego
335

 [[de lamego]] fjlho de Adam cardoso  

 que veuja per sua fazenda defuncto, e de sua molher Jsabel de 20 

 sequejra laa moradora solteiro de ydade de vjnte e seis annos  

 Residente na freguesja de santo aMaro na fazenda de seu prjmo  

 Antonio de andrade camjnha,   E Denuncjando djsse que  

 auera mes e meo pouco mais ou menos que hum dja não  

 lhe lembra qual a nojte antes de çea estando na mesma 25 

referências fazenda elle e o djtto seu prjmo e o padre domjngos madeira  

 que então era Cura da djtta freguesja e ora ho he da uarzea  

 e francisco de andrade, e Roque de Andrade seus prjmos
336

 Jrmãos  

 do djtto seu prjmo et bastjam pirez abrjguejro carrejro que tem  

 seus boĩs na mesma fazenda resjdente estando assjm to 30 

Bastião pirez abrigeiro. dos em pratjca não se alembra sobre que derejto preposjto  

 djxe o djtto bastjam pirez abrjguejro, que elle estjuera casa  

 do algũns seis ou sete annos, e que djzja que era tão bõ o estado  

Culpa. do casado como o do Relljgiosso, e logo o djtto Cura e os cjr  

                               Cunstantes 35 
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 Cũnstantes o reprehenderão e lhe forão a mão djzendolhe 05 

 que aqujllo era caso da sancta Jnqujsjcam, com a qual repren  

 são o djtto bastjam pirez se emcolheo logo djzendo que não sa  

 bja o que fallar<a> e que peccara e assim se mudou a pratjca  

 a outro preposjto e por não djzer mais foj perguntado  

 se estaua o djtto abrjguejro bebado ou fora de seu Juizo 10 

 respondeo que entendeo que estaua em seu sisso e pergũta  

 do mais djxe que he tjdo por christão uelho e que he homẽ  

 qujeto e que a elle denuncjãte lhe pareçerão mal as djttas  

 pallauras e do costume nada e prometeo segredo pello  

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador  15 

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtacão ho  

 escreuj~  

      Heitor furtado de mendoça  domi[gos] de [si]queira  

   

  20 

   

     Testemunha 
Jose Luis cristão uelho 

Aos tres djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de oljnda capjtanja de pernão  

 buco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser
337

 chama 25 

 do Jose luis e por querer denuncjar Cousas tocantes  

 ao sancto offjcjo reçebeo Juramento dos santos evãoge  

 lhos en que pos sua mão derejta sob cargo do qual pro  

 meteo djzer en tudo uerdade e djxe ser christão uelho  

 natural de ljxboa fjlho de Antonio luĩs corrjejro e de sua 30 

 molher caterjna Jorge defunctos de ydade de trjnta  

 annos casado em ljxboa com caterjna francisca christãa ue  

 lha laa moradora selejro de fazer
338

 sellas Resjdẽte  

 ora na freguesja da varzea na fazenda de Antonio  

 bezera,   E Denuncjando djxe que auera seis meses 35 

       pouco  
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 pouco mais ou menos que estãdo elle, e Joam antonio carpjnteiro que ora esta 05 

referência Perguntado o  
referido joao ãtonio escreueose  
| o seu dito. folha 249. verso 

em casa de pero da cunha e pero gonçallvez carpjnteiro casado no Rejno chris  

tão uelho resjdente na mesma casa de <[rasurada]> Antonio <bezera> estando assjm [.]os  

tres hum dja de trabalho não lhe lembra qual pella menhãa a oras  

 de almorço em hũa casa noua do djtto Antonio bezera em que traba  

 lhauão fallando açerca de molheres do peccado de luxurja 10 

pero gonçalvez carpiteiro 
                despachouse 

de dormjr com molheres djxe o djtto carpjnteiro pero gonçallvez, dando  

com a mão, as pallauras segujntes, nunca njmguem foj ao  

Culpa Jnferno pera mor de molheres,.  as quais pallauras djxe hũa  

 soo uez et elle testemunha e ho referjdo não no reprehenderão, mas  

 a elle testemunha lhe pareçerão mal as djttas pallauras das quais 15 

 o não reprehendeo porque lhe pareçeo que era obrjgado a ca  

 larse e vjllo denuncjar a esta mesa como ora vem e que logo  

 emtão
339

 se cõtjnuou a pratjca na mesma materja de mo  

 lheres mas não ouve mais repetjr as sobredjttas pallauras  

 e por não djzer mar
340

 foj perguntado se estaua o djtto pero 20 

 gonçallvez bebado ou fora de seu Juizo Respondeo que entendeo  

 delle que estaua em seu sjso e que não sabe se tjnha almor[ç]a  

 do, e perguntado mais djsse que o djtto pero gonçallvez nã sabe leer  

 e escreuer e que he homẽ mujto frascajro de molheres e que djsse  

 as djttas pallavras cõ hũa eficacja e maneira que elle testemunha 25 

 entendeo que ho djtto pero gonçallvez as djzja tendo pera ssj que não era  

 bastante peccado dormjr cõ as molheres pera Jr ao Jnfer  

 no, e do costume djxe que são amjgos et comẽ e bebem e prome  

 teo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou Cõ o senhor vjsjta  

 dor aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o es 30 

 creuj~               

    Heitor furtado de mendoça  Joze luis 32 

   

                                                                                     [carimbo]  
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 Aos quatro djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e no 05 

      Testemunha 
Pero de morais Sãpajo 
    cristão nouo 

uenta e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja  

de pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador  

do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo  

 sen ser chamado Pero de morais de Sampajo e por querer denũ  

 cjar Cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramento dos 10 

 santos evangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do  

 qual prometeo djzer en tudo uerdade, e disse ser christão  

 nouo natural da Cjdade de lixboa filho de Antonio rodriguiz de  

 morais e de Sua molher mecja de sampajo mercadores  

 laa moradores de Jdade
341

 de ujnte annos pouco mais ou 15 

 menos solteiro mercador Resjdente nesta vjlla na fregue  

 sja da Matrjz.   E Denuntjando djxe que avera quatro  

 annos pouco mais ou menos estaua em lixboa hum homẽ  

 pequeno de corpo, magro, barbjlouro, com bjgodes comprjdos  

Antonio da Costa chamado Antonio da costa que tjnha ydo qua do brasjl e laa 20 

 era tjdo por solteiro e estando tambem hũa molher chamada  

fillipa barbosa cristã noua phelipa barbossa christãa noua molher moça filha de fernão pinto  

 mercador defuncto a qual era casada segundo publjca uox  

 e fama em façe de Jgreja ligjttjmamente com hum homẽ  

 chamado foam thomas de que ella tjnha hum filho o qual seu 25 

 marjdo auja dez annos que era ydo pera a Jndja donde  

 dezjam que não lhe escreuera mais que ho prjmeiro anno e que nũca  

 mais tiuera delle recado e sendo isto assim o djtto Antonio da  

 costa e a djtta pheljpa barbossa se ujerão a conçertar pera  

culpa se casarem como de fejto se cassarão pubrjcamente em 30 

 face de Jgreja e elle testemunha os vjo Reçeber e se achou pre  

 sente no seu Reçebjmento que forão recebjdos mesmo  

 em lixboa na Jgreja de sam gião donde era freguesa  

 a djtta pheljpa barbossa a qual então moraua com sua  

               maj de 35 
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 maj della detras da djtta Jgreja Junto da Rua dos Saluagẽns 05 

 e lhes deu as mãos, e os Reçebeo o cura da djtta Jgreja de Sam gião  

 e elle testemunha ujo ao djtto Antonio da costa e feljpa barbossa com as mãos  

 dadas e lhes ouvjo djzer as pallauras de que a Jgreja usa no sa  

 cramento do matrj[.]monjo
342

 e forão padrjnhos no djtto Reçebjmento  

 Marja fernãdez molher parda molher de Afonso fernãdez mantua mercador 10 

 tjo da djtta nojua Jrmão de seu paj fernão pjnto   O qual despois  

 de Reçebjdos os leuou pera sua casa e os teue nella por serem  

 pobres, e assjm se achou presente no djtto Reçebjmẽto o Paj delle  

 testemunha e outras pessoas mais de que ora não esta lembrado e fo  

 rão reçebjdos na porta prjncjpal da djtta Jgreja poucos djas an 15 

 tes de hum dja de entrudo e parecelhe que foj em ho fim de feue  

 rejro do anno de mjl e qujnhentos e nouenta pera efejto do qual  

 casamento elle ouvjo djzer segundo sua lembrança mas não  

 se affjrma a quẽ que o djtto Antonio da costa negoçeara e buscara  

 quẽ soubesse que era fallescjdo na Jndja o djtto foam thomas 20 

 marido da djtta phelipa barbossa, a qual nunca se tractou como  

 veuua, e asim casados estjuerão na mesma freguesja algũns  

 meses, e ella emprenhou do djtto Antonio da costa de hum fjlho que  

 delle parjo e despois de assjm estarem algũns meses casa  

 dos e como tais ujuemdo o djtto Antonio da costa a dejxou e se ueo 25 

 pera este brasjl, e despois de isto assjm passar o djtto foam tho  

 mas, se ueo da Jndja onde djzem que foj avjsado de como a djtta  

 sua molher estaua casada e chegando a lixboa no anno de  

 nouenta e dous na Nao Sam christouão foj logo aujssada  

 a djtta phelipa barbossa como o djtto seu marjdo era chega 30 

 do, e que djziam trazer preposjto de a matar por se cassar  

 segunda uez sendo elle ujuo pello que ella logo se pos em sal=  

 uo, e se recolheo no moesteiro das Convertjdas que esta acjma das  

 chagas, e nesta ConJunção de tempo se ueo elle testemunha pera este  

 brasjl e não sabe mais o que laa se passou e segundo ora elle 35 

                          testemunha  
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 testemunha qua acha por Jnformação dizem que ho djtto Antonio da costa 05 

 he morador na Capjtanja da parayba e que tem nella hũ officjo  

 de escrjuão e que esta nella casado e que Ja era casado com  

 a Molher que ora tem na parayba antes que se fosse pera o Rejno  

 e se cassase laa cõ a djtta phelipa barbossa e por não djzer  

 mais foj perguntado se quãdo o djtto Antonio da costa casou 10 

 a djtta segunda uez em lixboa se sabja elle estarem vjvos sua  

 prjmeira molher na Parayba e o marjdo da djtta segunda na  

 Jndja e se sabja tambem isto a mesma pheljpa barbossa~ Res  

 pondeo que disto não sabe nada e do costume tambem djxe  

 nada e prometeo segredo pello Juramẽto que reçebeo e asig 15 

 nou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 vjsjtação o escreuj~    pero de morais sampa[i]o  

            Heitor furtado de mendoça  

   

  20 

 E perguntado mais o djtto denuncjante pero de moraĩs  

 da rezão per que sabja o que denũcjado tem disse que pello  

 veer como o tem declarado e ter mujta cõuersacão em ca  

 sa do djtto Afonso fernãdez mantua e cõ a djtta phelipa barbossa  

 que mujtas uezes contjnuaua na djtta casa e tornou asig 25 

 nar aquj cõ o senhor vjsjtador Manuel francis<co> Notarjo
343

 do santo officjo  

 nesta ujsjtação o escreuj ~ ~ ~ ~ ~   

            Heitor furtado de mendoça    pero de morais sampa[i]o  

   

  30 

    Testemunha  
Antonio dandrade  
     Caminha cristão uelho 

Aos noue djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor fur  

 tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

 Antonio de andrade camjnha e por querer denuncjar cousas 35 

 tocantes ao sancto offjcjo Recebeo Juramento dos Santos  

                          evangelhos 37 

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
343

 As letras „ez‟ foram suprimidas sob a letra „N‟. 



[fol.189r] 

 
 Pernãbuqo   Mendoça      

                                                                                I98  

   

 evangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 dizer ẽ tudo uerdade e disse ser christão uelho natural do cõselho de 05 

 bem ujuer do bispado do porto filho de guaspar de andrade e de  

 sua molher margayda soares dos da guouernança daquella terra  

 e nella moradores de ydade de trjnta e tres annos pouco mais ou  

 menos casado Com Ana dabreu christãa uelha, morador na sua  

 fazenda na freguesja de santo aMaro dos da guovernança desta 10 

 vjlla.   E Denuncjando djxe que auera seis meses pouco mais  

têpo ou menos não se afirma em tempo çerto que hum dja a nojte não  

 lhe lembra qual antes de cea em sua casa na djtta sua fazenda  

referências estando elle, e seu Jrmão Roque de andrade, e outro seu Jrmão  

 francisco de andrade que esta ora mujto emfermo de boubas
344

, e domjngos 15 

 madejra clerigo coadjutor que então era da djtta Jgreja et do  

 mjngos de sequejra parente delle denuncjante e na sua fazẽda  

 morador e bastião pirez abrjguejra carrejro que tem bois e carro  

 de seu que na djtta sua fazenda Resjde todos em pratjca de boa  

Bastião pirez Abrigeiro conuersação sobre hum preposjto não lhe alembra qual, djxe 20 

 o djtto bastiam pirez, que era mjlhor o estado do casado que o do sace<r>dote  

Culpa e logo despois de elle djzer estas pallauras elle denuncjante e o djtto  

 clerjgo o reprehenderão djzendo o djtto clerigo que era caso da santa  

 Jnqujsjção e o djtto bastjam pirez despois de reprehendjdo não  

 repetio as djttas pallauras, mas djxe que djzia aqujllo porque 25 

 seis ou sete annos que estjuera casado lhe fizera deos cõ sua mo  

 lher mujtas merçes e que despois de emveuvar sempre tjuera  

 trabalhos, e que não lhe lembra ora outra cousa que naquelle Jns  

 tante passasse nem que elle mais djxesse mas que segundo  

 elle denuncjante em sua Concjentia entendeo lhe pareçe que 30 

 djxe as djttas pallauras sem malitia porque he sjmplex e per  

 guntado mais djxe que não estaua bebado nẽ fora de seu Juizo  

 e que em seu sjso estaua quãdo as djxe e que he homẽ qujeto, e que ho tem que ujue  

 bem e que se tem por christão uelho e prometeo segredo pello Juramento que re  

 çebeo e do costume nada e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel 35 

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtacão o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça                

        Amtonio damdrade Caminha  

 
                   39 
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           Testemunha 
Manoel de Crasto cristão 
uelho 

Aos onze djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e nouẽta 05 

e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capitanja de pernãobuco  

 nas casas da morada do senhor ujsjtador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Manoel  

 de crasto e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo  

 reçebeo Juramento dos santos evangelhos em que pos Sua mão 10 

 derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djse  

 ser christão uelho natural da cjdade de braga fjlho de Joam gonçallvez  

 emtalhador e de sua molher barbora de crasto de ydade de trjnta  

 annos pouco mais ou menos, carpinteiro solteiro morador na bahia  

 en casa do governador geral dom francisco de sousa e ora estante nesta vjlla 15 

 onde veo con cartas suas.   E Denuncjando djxe que auera  

tẽpo ora ojto ou dez djas que vjndo da bahia Ja do Rio fermoso pera qua  

 vjndo em sua companhja Jorge daraujo mamaluco solteiro ou  

 mestjço que foj presso por ladrão que he Jrmão de Manoel doliueira  

 mestjço que foj penjtençeado no acto da fee passado nesta 20 

 vjlla vjndo assjm ambos em pratjca fallando sobre os frã  

 çesses que derão a costa no cabo em hũa lancha, pergunto<u>lhe  

 elle testemunha como era o porto onde os djttos françeses sairão de  

 Costa tam braua que não se poderão elles valler nẽ saluar  

 en terra sendo elles tan grandes ladrõis de mar, então o djtto 25 

Jorje daraujo Mistisso. Jorge de araujo, lhe respondeo as pallauras segujntes.   Sabe  

culpa que porto he,   que se se pode djzer nẽ deos os podja saluar  

 allj,. das quais pallauras elle testemunha o reprehendeo et elle lhe  

 respondeo, que dezja aqujllo se se podja djzer, e elle testemunha lhe djsse  

 que lhe pessaua de lho ouvjr porque não qujsera ter cõ que 30 

 vjesse a esta mesa, et elle ficou trjste e nisto não passou  

 mais e que estaua em seu siso e do costume djxe nada e  

 prometeo segredo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Mano=  

 el francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtação o escreuj  

        Heitor furtado de mendoça   35 

        Manoel de crasto  
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     Testemunha 
Diogo gonçalvez Pilloto 
      cristão uelho - 

Aos dezasete djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e nouenta e qua 05 

tro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco nas casas da  

morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante  

 elle pareçeo sendo chamado djogo gonçallvez pjlloto do Naujo cõçepção em que ora  

 veo do Rio de Janeiro e reçebeo Juramento dos Sanctos evangelhos sob cargo  

 do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho na 10 

 tural de vjana fos de ljma filho de goncalo eanes Marjnhejro, e de Sua molher  

 Caterjna anes defunctos de ydade de cjnquoẽta e cjmquo annos ca  

 sado com Justa pirez ora estante nesta vjlla e por ser de vjana e vjr do  

 Rio de Janeiro lhe perguntou o senhor vjsjtador sob cargo do djtto Juramẽto  

 se sabja de belchior pirez et elle djxe que conheçe ao djtto belchjor pirez 15 

 seu natural vjanes casado na djtta vjana com hũa filha do forcas  

 dalcunha molher vertuossa a qual no mes de abrjl proxjmo passa  

 do ficaua ujua e os sabe e vjo
346

 estar per mujtos annos pubrjcamente  

 de hũas portas adentro ujuendo como ligitimamente casados  

 posto que elle os não ujo receber, e por tais são notorjamente tj 20 

 dos e tem filhos et vjuendo assjm avera ora sete annos que ho djtto bel  

Belchior pirez chior pirez fugio da cadea publjca en que estaua presso por caso Crjme  

 e se ueo a este brasjl e foj ter a Capjtanja do espjrjtu sancto donde  

 leuou cõsiguo hũa mulata em hũa canoa pera a capjtanja do Rio  

Culpa. de Janeiro e ay se cassou com ella em façe de Jgreja publjcamẽte 25 

 e estiuerão casados ujuendo algum tempo ate que elle se ausentou  

 e isto corre assjm na djtta vjana em publjca fama geralmente  

 djtto per todos altos e bajxos frequentemente et Jndo elle testemunha  

 ao djtto Rio de Janeiro no mes de Julho p<ro>xjmo passado achou tambẽ  

 fama que no djtto Rio de Janeiro Corre pella djcta manejra Como o djtto bel 30 

 chjor pirez era casado em vjana, o que se soube despois de elle absen  

 tado e notorjo e publjco se no djtto Rio de Janeiro casarse elle  

 e estar ay casado com a djtta mulata a qual esta ay e he cos  

 turejra et elle testemunha fallou com ella sobre o djtto belchior pirez ser casa  

 do em vjana et ella lhe djsse que elle que lhe dizia que era veuvo e que 35 

                                                          dera testemunhas  
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 dera testemunhas de ser veuuo pera cassar com ella, e que por isso casara com ella 05 

 e forão reçebjdos a porta da Jgreja pubrjcamente da qual mulata  

 não sabe o nome e o djtto belchjor pirez diz estar ora nas Jndjas de  

 Castella et he homẽ alto do corpo de mea ydade e tem as sobreançe  

 lhas carregadas em cjma dos olhos, e do costume djxe nada  

 e prometeo segredo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel 10 

 francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

         Heitor furtado de mendoça   

        dioguo gonçalvez  

   

  15 

   

        Testemunha 
gaspar gonçalvez o Vetureiro 
        cristão velho 

Aos dezojto dias do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro  

annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco nas casas da  

morada do senhor vjsitador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante  

 elle pareçeo sendo chamado gaspar gonçallvez dalcunha o venturejro re 20 

 ferjdo no caderno das lembranças (onde domjnguj[.]anes Ro[ilegível]  

 djxe que lhe ouvjra ser cado
347

 duas vezes Antonio pirez) O qual reçebeo J[ura]  

 mento dos Sanctos evangelhos ẽ que pos Sua mão derejta sob carguo  

 do qual prometeo djzer em tudo uerdade e dixe ser christão ue  

 lho natural de Vjana fox de ljma fjlho de Joam gonçallvez vasallo mareã 25 

 te, e de sua molher Joana pirez defunctos, de ydade de quarenta  

 e cjnquo annos pouco mais ou menos, casado com Anna aluarez  

 Mareante senhorjo da Nao chamada nossa senhora da esperança es  

 tante ora nesta Capjtanja fazendose prestes pera Jr pera vjana  

 e perguntado se sabe pera que he chamado djxe que não perguntado 30 

 se sabe algũa cousa pertençente ao santo officjo dixe que não esta lem  

 brado,  Perguntado se sabe algũa pessoa que se casase duas  

 vezes djxe que agora lhe lembra que he uerdade que elle conheçe  

 a Antonio pirez alfayate doente de hũa perna O qual ha mais de noue  

 annos que casou na djtta vjana Com hũa fjlha de afonso pirez Pjlloto de 35 

 bayona, e posto que os não vjo Reçeber a porta da Jgreja os  

 vjo estar na djtta vjlla na Rua dos acougues de hũas portas  

                              adentro 38 
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 adentro fazendo vjda de legitimos casados publjcamente e por tais 05 

 serem tidos e que estando assjm vjuendo avera ora sete annos pouco  

 mais ou menos que vjerão ter a djtta vjlla de vjana hum djogo pernas mer  

referências cador, e hum Joam pinhejro mareante moradores na ponte de Ema  

 Reyno de galiza algũas quarenta legoas de vjana que vjerão allj ven  

 der peros os quaes dixerão a elle testemunha em sua casa que elles conhecjam ao djto 10 

Antonio pirez, e alias Antonio pirez que mudara o nome, que o seu proprio nome era pero fernãdez e que era  

pero fernãdez casado com hũa fjlha de afonso estejro laurador morador em Sãto  

 nha termo da djcta villa de Ponte de Ema, e que a djtta sua molher  

culpa estaua então ujua e moraua na djtta aldea de santonha, e saben  

 do isto o djtto Antonio pirez que elles dezjam foj desafjallos djzendolhe que 15 

 mentiam e que elle não tjnha outra molher mais que a con que estaua  

 em vjana casado a qual pella pascoa ẽ que elle testemunha sahio de  

 vjana ficaua laa vjua e contudo os djttos affjrmauãose que  

 sim era elle casado na djtta santonha legitjmamente em façe  

 da Jgreja na djtta santo<n>ha, e despois de isto assjm passar 20 

 de ay a algũns dous annos foj elle testemunha ter a djtta vjlla da  

 ponte de ema onde fallando com ho djtto Joam pjnhejro lhe  

 perguntou pella molher do djtto Antonio pirez et elle lhe djxe que  

 allj estaua en santonha ujua que era molher onrada e que  

 djzendolhe elle que elle vjra em vjana ao djtto seu Marjdo 25 

 Antonio pirez estar casado e que tjrase hum prelatorjo pera ho  

 mandar prender ella lhe respondera que seu peccado ho  

 accussasse, e que isto he ho que sabe do djtto Antonio pirez o qual ora dj  

 zem que esta nesta Capjtanja na varzea em casa de goncalo ferrejra  

 tauarnejro e por não djzer mais fojlhe mandado ter segre 30 

 do e asim o prometeo e do costume djxe nada e asignou cõ  

 o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjta  

 cao o escreuj~  

         Heitor furtado de mendoça   [g]uaspar g[onçalvez]   

                 uasallo 35 
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  Testemunha 
Baltezar Peixoto 
cristão uelho 

Aos dezojto dias do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e  

quatro annos nesta ujlla de oljnda Capitanja de pernãobuco nas 05 

casas da morada do senhor vjsjtador do santo offjcjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado balthasar  

 pejxoto e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo o  

 [[o]]fficjo reçebeo Juramento dos sanctos evangelhos em que pos sua  

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer em tudo uer 10 

 dade e djsse ser christão uelho de Sam saluador dj ujlla coua  

 termo da ujlla de gujmarãis fjlho de balthasar pejxoto laurador  

 e de sua molher Margarjda manoel laa moradores, de ydade  

 de vjnte annos pouco mais ou menos, solteiro morador nesta vjlla  

 Crjado de Manoel cardoso mjllão   E Denuncjando djxe que 15 

 avera algũns ojto meses que estando em hũa carauella no porto  

 de vigo aonde aRjbarão vjndo da Cjdade do Porto pera es  

 te pernãobuco hum dja não lhe lembra qual a nojte hum ho  

Balthazar dias mẽ chamado balthesar diaz Cutelejro morador e casado na Cj  

 dade do porto na Rua da baynharja que na mesma carauella 20 

 vjnha e Ja pera laa he tornado, se agastou por achar hu pão  

 de sabão menos, e pelleJando djzendo que lhe tornassem ho seu pão  

 de sabão quẽ lho tjnha djxe com collera as pallavras seguj tes  

culpa e Renegarja eu do oleo e da chrisma que reçebj se dous homẽs  

 que aquj estão me não tornão o meu pão de sabam, a qual 25 

 blasfemea elle testemunha lha ouvjo djzer duas, ou tres uezes, du  

 rando o djtto agastamento, e logo os cjrcunstantes ho reprehen  

 derão e despois de reprehendjdo não lhe lembra que as repi  

 tisse mas não se desdjxe nẽ emmendou e por não dj  

 zer mais foj perguntado se estaua o djtto balthesar djaz 30 

 bebado, djxe que elle que vjnha então de terra cõ o sabão e que lhe pa  

 reçeo que vjnha esquentado do ujnho e perguntado mais djxe  

referências que tãobẽ se acharão presentes que isto vjrão pero lopez morador em  

 casa de fernão soarez, nesta vjlla e Manoel daraujo que  

 esta no cabo não sabe em que casa, e goncalo carneiro que esta en casa de 35 

                                                                             Jorge  
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 Jorge barreto que ueo da Jndja nesta ujlla e prometeo segredo pello  

 Juramento que reçebeo e do costume djxe nada e asignou cõ o senhor 05 

 vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo offjcjo nesta ujsitacão  

 o escreuj~  

             Heitor furtado de mendoça  Balthasar Peyxoto  

   

  10 

   

   

         Testemunha 
Gaspar Ruis Cartagena 
       meo cristão nouo- 

Aos vjnte e quatro djas do mes de nouembro de mjl e qujnhentos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de oljnda capjtanja de Pernãobuco nas casas  

da morada do senhor vjsjtador do sancto officjo hejtor furtado de mendoça per 15 

 ante elle pareçeo sen ser chamado Gaspar ruis cartagena e por querer  

 denuncjar cousas tocantes as sancto offjcjo Reçebeo Juramento dos sãtos  

 euangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer em  

 tudo uerdade e djxe seer meo christão uelho fjlho de francisco rudriguiz cartagena  

 castelhano <cristão uelho> e de Sua molher vjolante rodriguiz christãa noua defunctos Natu 20 

 ral da Cjdade de lixboa de ydade de trjnta e cjnquo annos pouco mais  

 ou menos solteiro morador nesta Capjtanja na freguesja de Sam lou  

 renço laurador,   E Denuncjando djxe que auera seis, ou sete annos  

 pouco mais ou menos que bento tejxera christão nouo mestre que Jnsigna  

 ua moços casado cõ hũa molher dos ylheos morador ora no cabo 25 

 nesta Capjtanja foj a casa delle denuncjante na djtta fregue  

 sia de sam lourenço a pedirlhe hũa esmolla e despois que elle lha  

 deu se forão ambos andando ate o Rio de Guayarape, Junto  

 do qual se asentarão hum dja a tarde ou pella sesta não lhe  

 lembra em que dja nem tempo çerto, e estando allj ambos 30 

        
Bento teixeira 
 cristão nouo. 

soos pratjcando, não se affjrma sobre que preposjto lhe djxe ho  

djtto bento tejxera, que os homẽns erão fejtos a Jmagem e seme  

lhança de Deos e que por isso Deos lhes não darja no outro  

culpa. mundo penas, mas que a mesma concjentia he a que laa a  

 tormentaua,   E loguo elle Denuncjante lhe contradjxe 35 

 as djttas pallauras djzendolhe que aqujllo era mentjra porque  

 Deos daua grandes penas aos danados no Jnferno, e tão  

             bem 38 
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 bem daua penas aos que estauão no purgatorjo, então o djtto bento 05 

 tejxera se callou, e sem mais passar nada se apartarão et elle  

 denuncjante se tornou pera sua casa, e o djtto bento tejxera  

 se foj seu camjnho e nunca mais tractarão nẽ fallarão nes  

 ta materja nem em outra tal,.   Denuncjou maĩs que auera  

 tres annos pouco mais ou menos que hum dja não lhe lembra qual 10 

pero fernãdez de moribara na djtta freguesja de Sam lourenço não lhe lembra em que  

 lugar çerto stando fallando com pero fernãdez morador na morjba  

 ra solteiro de mea ydade que foj vaquejro de cristouão pais daltero cõ  

 tandolhe elle denuncjante de como o djtto seu paj fora a Roma  

 buscar hũa despensação do Papa a qual se lhe conçedera pera 15 

 poder casar com hũa sobrjnha da Sua prjmeira molher então ho  

culpa djtto pero fernãdez lhe respondeo que o Papa não podja dispessar em tio  

 com sobrjnha, as quaes pallauras elle denuncjante entendeo  

 que as dezja o djtto pero fernãdez por sua sjmpljcjdade, et reprehen  

 dendoo logo dellas, djzendolhe que era casso da Sancta Jnquj 20 

 sjcam, elle se misqujnhou djzendo que não entendja o que  

 djxera e isto aconteçeo estando tambem ambos soos.~  

tepo Denuncjou mais que auera dez ou doze annos pouco mais ou menos  

 no tempo em que nesta ujlla Resedja hum Manoel Rodriguiz vjlla  

 Real christão nouo que de Angolla ujera pera aquj com escra 25 

 uos, Natural da cjdade do porto homẽ que então poderja seer  

 segundo parecja de ydade de ujnte e cjnquo annos, o qual es  

 taua Juntamente com outro seu Jrmão mais uelho, chamado  

 francisco rodriguiz vylla
348

 Real, hum dja não lhe lembra qual pousando elle  

 denuncjante nesta ujlla na Rua de Joam eanes nas quasas 30 

 que erão de thomas nunez nas do canto, estando então ẽ casa  

 soo lhe sobjo pella escada acjma  Nuno aluarez christão nouo  

 que tjnha ujndo de San thome pera aquj e ora he senhor do enge  

 nho de sam bras da uarzea com o qual elle denuncjãte não  

 tjnha cõuersação mais que fallarense em geral quãdo se acha- 35 

 vão e antes de elle acabar de subjr a escada elle Denuncjante  

 chegou ao topo della e lhe perguntou que querja, , então ho djtto  

                                        Nuno aluarez 38 
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 Nuno aluarez lhe disse que o ditto Manoel rodriguiz vjlla Real lhe djxera, que a ley 05 

Culpa de Mojses era mjlhor que a de cristo,   e logo elle denuncjante lhe Respon  

 deo que mentia esse cam, perro, Judeu, e que se aquj estjuera o santo officjo  

 que ho ouveraõ de quejmar por isso,  então o djtto Nuno aluarez se des  

 çeo pella escada abajxo, e elle denuncjante tomou roim presump  

 ção do djtto Nuno aluarez e sospeitou delle que contarlhe elle assim 10 

 daquella manejra que ouvjra ao djtto Manoel rodriguiz que era mjlhor a lej  

 de mojses que a de cristo fora com maa Jntenção de querer tirar e enten  

 der delle denuncjante se era elle denunçjante Judeu, Pello que  

Nuno aluarez cristão nouo dallj por djante ficou sempre tendo roim suspejta dos djttos Nuno  

Manoel rodriguiz Villa Real 
            cristão nouo - 

aluarez et Manoel rodriguiz vjlla Real Mas que delles não sabe mais 15 

outra cousa, e por não djzer mais foj perguntado se estaua  

 então o djtto bento tejxera bebado ou fora de seu Juizo, ou cõ  

Pergutado o Referido Nuno 
[alua]rez . não diz Jsto, Escre= 
[ueo]se seu dito adiãte a- 
folha 266~  

algũa perturbação Respondeo que segundo elle emtendeo delle  

estaua em seu siso e em seu Juizo, e perguntado se estaua tão  

bẽ em seu Juizo o ditto pero fernãdez Respondeo que tambem estaua ẽ 20 

seu siso segundo delle entendeo, e perguntado se estaua tão  

 bem em seu siso o djtto Nuno aluarez, Respondeo que Sim estaua  

 en seu siso, perguntado se quando o djtto Nuno aluarez lhe djxe  

 as djttas pallauras na djtta escada se antes de as djzer  

 passarão algũa pratjca de cõuersação Respondeo que não 25 

 mas que logo as prjmejras pallauras que lhe djxe, forão as sobre  

 djttas, e perguntado se despois de elle denuncjante lhas cõ  

 tradjzer, se lhes respondeo algũa cousa mais o djtto Nuno al  

 varez Respondeo que não lhe lembra e que por elle suspejtar delle  

 mal logo lhe deu de mão e o despedjo e que isto foj estando am- 30 

 bos soos e que nẽ antes nẽ despois do djtto caso elle denuncjante  

 fallou nunca cõ o djtto Nuno aluarez de amjzade em partj  

 cular, e perguntado mais djxe que elle se escandaljzou de ouvjr  

 todas as djttas cousas e do costume djxe nada e prometeo segre  

 do pello Juramento que Reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco 35 

 notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj~    

          Heitor furtado de mendoça      guaspar Ruiz   

              cartagena 38 
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 Aos ujnte e ojto djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos  

       Testemunha 
Bastião dias cristão uelho  
marinheiro 

e nouenta e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjta 05 

nja de pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsjta  

dor do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo  

 sen ser chamado bastjam djaz e por querer denũciar
349

 cou  

 sas tocantes ao sancto offjcjo reçebeo Juramento dos santos  

 evangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual 10 

 prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão uelho  

 natural da Cjdade de lixboa filho de João djaz Pjlloto e de  

 sua molher Marja fernãdez laa moradores na boa ujsta de y  

 dade de ujnte e tres annos solteiro Marjnhejro que
350

 ora esta  

 pera hir pera Angolla. E denuncjando djxe que ontẽ 15 

 a tarde passando elle pella Rua onde mora o vjgario de sam  

 pedro martjr desta vjlla vjo que hũa mulata chamada  

Lianor fernãdez ljanor fernãdez vezjnha frontera do djtto padre vjgario francisco tej  

 xera estaua pellejando cõ elle de rois pallavras Jniu  

 rjossas chamãdo ao djtto padre de bebado fjlho de cornu 20 

 do e de puta e correndo no agastamento contra o djtto padre  

 vjgario lhe djxe ella maĩs as pallauras segujntes, mais  

culpa val comfessarsse ho homẽ, ou molher de seus peccados ao  

 fanona que a vos, e despois de ter djtto as djttas palla  

 vras se foj com outra companhejra sua mamaluca 25 

 que ambas morão djzendo irem fazer quejxume ao  

 senhor bispo que lancasse fora da Rua ao djtto padre vjgario  

 e fjcassem ellas nella, a qual mulata ljanor fernãdez he  

 molher do mundo publjca e allj se acharão tambẽ prẽsẽtes  

referências francisco ferras marjnhejro da Nao da Jndja sam pero que aquj 30 

 deu a costa e Antonio fernãdez alfajate vezjnho na mesma  

 Rua os quais não sabe se ouvjrão tambem as djttas  

         pallavras 33 
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 pallauras as quaes por lhe pareçerem mal as vem denun 05 

 cjar e por não djzer mais foj perguntado se estaua a djta  

 ljanor fernãdez bebada ou fora de seu Juizo Respondeo que segũdo  

 della entendeo estaua em seu sjso e do costume djxe na  

 da e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do  

 santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~ 10 

           Heitor furtado de mendoça  Bastião dias  

   

 declarou mais sendo perguntado o denuncjãte que ho fanona he hũ  

 negro que anda nas folljas nesta ujlla a que cõmummente chamão  

 bebado ao qual dalcunha chamão pello djtto aPelljdo de fanona 15 

 e
351

 asignou aquj outra uez cõ o senhor vjsjtador o sobredjtto o escreuj~  

         Heitor furtado de mendoça  Bastião dias  

   

   

  20 

     Testemunha 
pero gomez cristão uelho 
     Capateiro 

Aos ujnte e noue djas do mes de nouembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mẽdoça  

 perante elle pareceo sen ser chamado pero gomez e por querer denun  

 cjar Cousas tocantes ao santo officjo Reçebeo Juramento dos santos evão 25 

 gelhos ẽ que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 en tudo uerdade e djsse ser christão uelho natural da vjlla davejro  

 fjlho de pero martjnz e de Sua molher ljanor marques lavradores defũtos  

 capateiro casado com gujmarrõiz mamaluca morador nesta vjlla  

 na freguesja de sam pedro de ydade de trjnta annos, E Denũ 30 

 cjando djxe que avera tres annos pouco mais ou menos que sendo elle  

 solteiro morando nesta vjlla na Rua de João eanes em hũas  

 casas pegadas cõ as em que então moraua no cabo da Rua Ma  

 rja dalmejda a framenga molher do mundo moradora nesta  

 vjlla e sendo ambos vezjnhos de parede ẽ meo hum dja estando 35 

                                             elle em  
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 elle em sua casa trabalhando não lhe lembra ora tempo certo ouvjo a  

Maria dalmeida framega djtta Marja dalmejda na sua casa pellejar agastada cõ hũa sua 05 

 negra que pareçe lhe tardara e pellejando lhe ouvjo djzer as palla  

Culpa vras segujntes,   Arenegarja eu do oleo que me a mj  puserão  

 se mo tu não pagases, as quaes pallavras ouvjo djzer hũa soo uez  

 a djtta Marja dalmejda, e lhas entendeo bem e conheçeo mujto  

 bem na falla que era ella a qual as djxe em alta uoz na casa dj 10 

 antera por serem então tam vezjnhos Ja de mujto tempo serja al  

 gum ano e meo dantes a conhecja elle mujto bem na falla e a ou  

 vja de Contjno fallar e perguntado se estaua ella bebada Res  

 pondeo que lhe pareçeo estar ẽ seu sjso e perguntado mais disse  

 que elle se escandaljzou de lhas ouvjr e que quando lhas ouvjo 15 

 elle estaua soo e que não sabe se estaua alguẽ em casa della que  

 lhas ouvjsse nem elle sentio então laa mais que a ella e a djtta ne  

 gra que Jnda oje tem que se serue de mãodados e he brasjlla  

 e chamase caterjna e do costume djxe que he amjguo da djtta Ma  

 rja dalmejda em boa amjzade e tem recebjdo della boas obras 20 

 e que tem djtto a uerdade e asjgnou cõ o senhor vjsjtador aquj  

 e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo Manoel francisco no  

 tarjo do santo officjo nesta ujsjtacão o escreuj~  

 
      Heitor furtado de mendoça  + 

 

  25 

   

   

   

   

   



[fol.195r] 

 
       Mendoça    

                                                                                          204  

   

   

 PRIMEIRO AV= 05 

 to da sancta Jnquisição  

 que se çelebrou na Capitania  

 de Tamaraqa~  

 a .8. de dezebro  

 de .1594. 10 

   

   

   

   

  15 

   

 ANNO DO NASCIMENTO  

 de nosso senhor Jesu cristo de mil e quinhentos e nouenta e quatro aos  

 seis dias do mes de dezembro entrou o senhor visitador do santo officjo des  

 tas partes do brasil heitor furtado de mendoça cõ seus offjcjaĩs 20 

 nesta ujlla da cõçepção ylha e capitania de tamaraqa tendo mão  

 dado primeiro a carta de Sua magestade ha camara della que pera ella  

 trazia donde o capitão cõ os da Justiça e da guouernança  

 e principais sairão fora a reçebello e nella foj bem Recebjdo  

 de todos   e Ja no domingo atras era publjcado na Jgreja 25 

 Matriz della hum mandado delle senhor visitador em que declara  

 ua que aos ojto djas do dito
352

 mes de dezembro dia da cõçepção  

 da sempre ujrgem nossa senhora Orago da ditta Matris auja de çele  

 brarse nella o auto da publicação da sancta Jnqujsicam, e auer  

 o Sermão da fee e prohibja não ouuesse outra pregação no djtto 30 

 dia.   E Despois de o senhor visitador ser bem aposentado mão  

 dou aJuntar perante si no dia segujnte ao vigario da djtta Matrjs  

 e ao capitão Juizes e vereadores e mais offjcjais da camara  

 e lhes mostrou a comjssão de Sua alteza pera elle senhor vjsitar [rasurada]  

                                                      pello santo 35 
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 pello santo officjo este brasil a qual leo em alta uox o escriuão da  

 dicta camara e despois de lida todos (cada hum per si) a bejarão 05 

 e poserão na cabeça dizendo que en tudo a compririão e guar  

 dariam com mujta Jntejreza e dilligentia, e outrosi lhes mos  

 trou e perante elles foj ljda a proujsão e patente de sua Magestade  

 em fauor do santo officjo e de seus menistros   E logo no ditto dja  

 da festa da cõçepção da senhora que foj aos ojto dias do djtto 10 

 mes de dezembro se fez hũa solẽne procissão da hermjda  

 do bem auenturado sancto Antonjo ate a djtta Jgreja Matrĩs  

 pello ditto Reverendo padre vjgajro della Enrique nunez lobo cõ o capitão  

 e os da Justiça e guouernãça e princjpais e mujta gente e pouo  

 Na qual procissão e solemnidade leuarão debajxo de 15 

 hum palleo ao djtto senhor visitador e na ditta Matris se dixe  

 a missa cantada e despois della Pregou o Sermão da fee o Reverendo padre  

 frey damjam da fonsequa presidente do mosteiro de Sam bento  

 de olinda de pernãobuqo e acabado o sermão subjo ao pulpeto  

 o padre Rodrigo soarez coadjutor da Matriz da ditta o 20 

 linda de pernãobuco e em alta e Jntilligiuel uox leo et  

 Publicou o edicto da fee e monjtorjo geral e o edicto da  

 graça e o aluara de Sua Magestade do perdão das fazẽdas  

 No edicto da fee da o senhor vjsitador doze dias de termo  

 pera de toda a dicta Capittania de tamaraca vj rem 25 

 peramte elle denuncjar o que per qualquer modo sou  

 berem que qualquer pessoa tenha dicto feito ou come  

 tido contra nossa sancta fee cathollica e ho que tem  

 a sancta Madre Jgreja.  E no edicto da graca con  

 cede o ditto senhor doze dias de
353

 graça e perdão pera que 30 

 os que nelles vjerem de toda a ditta Capjtanja de  

 tamaraca perante elle confessar suas culpas et  

 fazer dellas Jntejra e uerdadejra comfissão serão  

 Recebjdos com mujta binignidade e não se lhes dee  

 pena corporal nem penjtencja publjca nem se lhes 35 

     Secrestẽ  
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 Secrestem nem confisquem seus bẽns etz como mjlhor e ma 05 

 is largamente se contem e declara nos dictos edictos.  

 e despois delle publiquej eu notarjo no mesmo pulpeto o  

 motu proprio do sancto Padre Papa pio quinto de gloriossa  

 memoria em fauor da sancta Jnquisiçam cõtra os que ofendẽ  

 a seus menistros Acabado isto estando o senhor visitador na 10 

 capella major Asentado em hũa cadejra e tendo diante  

 de si hum Altar portatil cõ hũa cruz aruorada no meio e cõ  

 dous liuros missais
354

 abertos sobre cada hum dos quaes estaua  

 dejtada hũa cruz. fizerão perante elle em Jntelligiuel
355

 uox  

 o Juramento da fee na forma do Regimento como eu Notarjo 15 

 lhes hia lendo postos de Joelhos com as mãos sobre os djttos  

 Missais e cruzes scilicet Pero lopez lopo
356

 Capjtão alcajde mor  

 e ouvjdor,~ Rodrigo franco Juiz mais uelho e cosmo fernãdez  

 Juiz seu parçejro, Joam gonçallvez uereador mais uelho e bal  

 thasar lopez vereador seu parçejro, domjngos loucão 20 

 procurador do conçelho Bertholomeu dalmejda escrjuão  

 da camara, Amador de matos, e domjngos dalmejda  

 almotaçeis Joam gonçallvez merjnho do ecclesiastjco, Matheus  

 rodriguiz merjnho da correjção, Mendo rodriguiz alcayde balthasar  

 dazeuedo marjnho do mar.   E Despois que os sobredjttos a 25 

 sim Jurarão, todas as mais pessoas que na Jreja estauão  

 presentes Jurarão tambem postos de Joelhos cõ os olhos nas  

 Cruzes e nos mjssaĩs que estauão no altar djzendo em  

 emtilligiuel uox as pallavras
357

 da forma do Juramento que  

 eu Notarjo lhes hia lendo, e aJnda emfim lhes perguntej se o Ju 30 

 rauão e prometião assjm Como eu lhes tjnha ljdo e Res  

 ponderão que ssim, Accabado pella djtta manejra  

 o djtto Auto forão fixados os djttos edictos da fee et  

 monjttorjo geral e edicto da graça e o traslado authentico  

 do aluara do perdão das fazendas per francisco de gouuea 35 

 Merjnho do santo officjo desta visitação do brasil e Martim do  

                                                                                        ljuejra.        [carimbo] 37 
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 ljuejra e pero martinz homẽns do ditto merjnho e dilligentias desta  

 visitação nas portas princjpais da djtta Jgreja Matris 05 

 e eu Notarjo que a tudo fuj presente Certiffico e dou mjnha fee  

 passar tudo assim na uerdade como neste auto se contem  

 O qual auto pera sempre disto constar fiz aquj per mãodado  

 do senhor vjsitador e com elle asignej de meu signal raso e  

 nelle asignarão todas as djttas pessoas como prjncjpaĩs 10 

 do para que nelle são nomeados e tambem como testemunhas  

 de toda a solemnjdade do djtto auto Manoel francisco notajro do  

 sancto officjo nesta vjsjtação do brasjl o escreuj~  

                      Heitor furtado de mendoça  Manuel francisco   

                                                                                                                                     15 

 
                                                                   

 

   pero Lopez    [Rodrigo] frãco      Cosmo fernandez     frei Damião da fõcequa  

   

                                 +                                                                                       +     

   Domingos llousão Joam gonçalvez      hen[rique] [m] lobo 20 

   

     amador de ma[tos]           [bar]tolomeu   Domyngos dalmeida  

        dalmejda  
   

                + 25 

              mateus Rodriguyz    manoel [Rodriguiz]   

                                 +  

   balltezar dazeuedo   [balthasar lopez]  25 

                                                                                                          

 p[ero] martinz                                                                        

                                 Marti do[liueir]a  francisco de gouuea [dalltero] 28 
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  05 

   

 S.EGVEM.SE.  
 os Doze dias conçedidos  
 a toda a Capitania de Ta=  
 maraqá . aos. 8. de dezebro de . i594- 10 

   

   

   

   

  15 

   

   

   

   

 Aos noue djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e qua 20 

 tro annos nesta ujlla da conçepção Capitanja de tamaraca nas casas  
 da morada do senhor ujsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  
      testemunha 
Maria gonçalvez mama- 
luqa cristã velha 

ante elle pareçeo sen ser chamada Marja gonçallvez e por querer denuncjar cou  

sas tocantes ao sancto officjo recebeo Juramẽto dos Sanctos euãoge  

lhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual
358

 prometeo djzer en 25 
 tudo uerdade, e djxe ser christãa uelha mamaluca natural de  
 Jgarasu de pernãobuco fjlha de goncalo diaz homẽ branco christão uelho  
 e de Joana fernãdez negra brasjlla defunctos de ydade de quarẽta  
 annos veuva molher que foj de Joam pjnto escripuão que foj do djtto  
 Jgarasu moradora em ararjbj desta Capjtanja de tamaraca 30 
 E Denuncjando djxe que auera noue annos não se affjrmã em  
 tempo çerto que hum dja a oras de Jantar em sua casa que ẽtão  
 era em Jgarasu trabalha[[lha]]ndo no telhado francisco martjnz dalcunha  
francisco martinz o Roxo 
pedreiro 
 

culpa 

o Roxo que serue de pedrejro e Carpjnteiro caindolhe hũ paao na  

cabeça e ferjndoo agastado djxe, que arenegaua de sam francisco, 35 

e logo ella o reprehendeo, et elle djxe que não sabja o que dizia cõ agas  
 tamento e perguntada djxe que elle estaua em seu siso mas que he  

                                            homẽ 38 
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 homẽ mujto agastado e que ella so estaua presente e do costume djxe  

 nada e prometeo segredo e declarou seer o djtto francisco martjnz morador em 05 

 Jgarasu e por não saber asjgnar eu notarjo asignej por ella a  

 seu rogo cõ o senhor vjsjtador Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vj  

 sjtação o escreuj~ –     Manoel francisco   

   Heitor furtado de mendoça                                              

  10 

   

   

 Aos noue djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e qua  

        testemunha 
Catarina da mota cristã 
velha 

tro annos nesta ujlla da conçepção capjtanja de tamaraca nas casas  

da morada do senhor ujsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendoça 15 

 perante elle pareçeo sen ser chamada Caterjna da mota e por que  

 rer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Juramento dos santos evao  

 gelhos ẽ que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 ẽ tudo uerdade e djxe ser christãa uelha natural de Jgarasu  

 fjlha de Rodrjgo ujejra e de Sua molher luisa djnjs de ydade de 20 

 trjnta annos pouco mais ou menos casada com Manoel morejra  

 christão uelho mestre de acuqueres moradores na fazenda de Antonio ca  

 ualgante nesta Capjtanja de tamaraca E Denuncjãdo  

tempo djxe que auera quatro ou cjnquo annos que morou algũns dous  

 meses na fazenda que ora he de francisco de sousa dalmejda no termo 25 

 de Jgarasu sendo vezjnha frontera de Caterjna de figueredo  

 tida e aujda por christãa noua molher de saluador de mjrã  

 da carpjnteiro que vjerão de portugal pera allj no qual tempo por se  

 rem tam uezjnhas e terem mujta cõuersação, e cõmonjcação  

 e ella denuncjante Jr mujtas uezes a casa da djtta Caterjna 30 

Catarina de figeiredo que 
dize ser cristã noua  

de figueredo que era a vista e perto da sua vjo ella denuncjãte  

em dous sabbados nos quais atentou sendo djas de semana  

 e de trabalho que a djtta Caterjna de figueredo se uestjo nelles  

 do mjlhor uestjdo que tjnha afora os vestjdos de seda vestjndose  

 de hũa saja de pano bom azul noua chãa, e de outra saja uer 35 

 melha boa tambem chãa e de camjssa lauada e de Jubão la  

 vado de olanda, ou de ljnho mujto aluo Cõ sua Cojfa la  
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 uada na cabeça e que nos outros mais djas da semana não uestia a 05 

 quelles djttos vestidos senão outros mais usados et somenos mas em al  

 gũns delles uestja tambem roupa lauada, e que nos domjngos antes de  

 Jr a mjssa lhe uja Jr mondar a orta e fazer hũ dja do espirjtu sancto  

 hum serujco que pudera escussar pella menhãa mujto cedo que  

 foj lauar hũa sua saia de pano sem neçessjdade, e tendo sete ou ojto 10 

 negras de seu e que por djzerem seer christãa noua lhe parecerão  

 mal estas cousas,   e djxe mais que não lhe ujo fazer outras nenhũas  

 cousas que perguntadas lhe forão de roim sospejta, e que soo no sobre  

 djtto Atentou mas antes a vjo ser deuota, rezadejra, et esmolar  

 e nos domjngos e djas sanctos quãdo vaj ouvjr mjssa a Jgreja uaj 15 

 mujto bem tractada cõ uestidos de seda Jubão de çetim, saja de da  

 masco e outros doutras sedas e cõ barras de velludo e que nenhũns des  

 tes uestjdos de sedas nem barrados lhe ujo nunca nos sabbados.  

 Denuncjou mais que avera dez annos pouco mais ou menos que hum moço  

referência Este referido  
Antonio man[riquez] | foi  
chamado e escreueose | seu  
testemunho adiãte folha 
.253. verso - 

chamado Antonio que serja então de Algũns qujnze annos que não sabe 20 

ora onde esta neto de margayda Coelha moradora nas olarjas  

que estão perto de Marja farjnha de seu genro Mathias gonçallvez, lhe djxe  

que seu tjo em cuja casa elle estjuera em oljnda despoĩs que seu paj  

[Referidos] 
morrera, era Judeu que despoĩs que ujnha da Jgreja se aJuntaua  

com tres, ou quatro e entrauão em hũa camara que sempre tjnha fe 25 

 chada o djtto seu tio e ay se desbarretauão e aJoelhauão e batj  

 am nos pejtos djante de hũa figura que tjnha o focjnho como boj  

 e as mãos como de pessoa e que porquanto o djtto seu tjo o não dej  

 xaua entrar nunca naquella camjrjnha ella os esprejtara  

 e vjra o sobredjtto mas não lhe declarou quẽ era o djtto seu tio 30 

 nẽ os companhejros e quẽ mais não sabe e do costume djxe nada  

 e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e por não saber asignar  

 eu notarjo a seu rogo asignej por ella cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça          Manoel francisco  35 
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 Aos noue djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e quatro 05 

 testemunha 
Paula Soares-  
cristã noua que te 
parte de cristã uelha 

annos [[annos]] nesta ujlla de concepção capitanja de tamaraca  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado  

de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada Paula so  

arez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo  

 Juramento dos sanctos euãogelhos ẽ que pos sua mão derejta 10 

 sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser na  

 tural desta ylha de tamaraca filha de simão soejro christão  

 nouo e de sua molher Marja aluarez defunta a qual não sabe se era  

 christãa noua mas antes ouvja djzer que era christãa velha de  

 ydade de vjnte e tres annos casada com saluador pjrejra meo chris 15 

 tão nouo morador nesta ylha, E denuncjando djxe que sendo ella moça  

tempo de onze annos vjo que morrendo em sua casa de seu paj e de sua maj  

 nesta ylha hũa escraua despois que a lleuarão de casa pera a  

Maria aluarez Sua mãj enterrar logo a djtta sua maj Marja aluarez mandou vazar  

 fora a agoa do pote de que bebjam que estaua na salla e por seu 20 

 mandado da djtta sua maj vazou fora a aguoa do djtto pote hũa  

 sua escraua e ysto ujo ella denũcjante fazer a djtta soo uez e des  

 pois pellos tempos en djante morrendo outros escrauos em casa  

 não ujo fazer tal e quando foj o djtto caso ouvjo ella djzer a sua  

 maj que mandaua lançar aquella agoa fora porque tinha nojo et 25 

 não por ma tenÇão, e perguntada pello senhor vjsjtador se mor  

 reo a djtta escraua na djtta salla e que causa auja pera aver nojo  

 Respondeo que da causa do nojo dagoa não sabe e que a escraua  

 que morrera em hũa cozjnha que estaua em hum qujntal apartado  

 da djtta salla e perguntada mais djxe que então não se a 30 

 chara presente o djtto seu paj e que en casa estauão então tres  

 Jrmãas della mais uelhas que não sabe se ujrão o sobredjtto~  

 Gujmar soejra molher de Rodrjgo franco e branca Ramjres  

 molher de djogo rodriguiz moradores nesta ujlla e breatjz mẽdez de  

 functa e que nenhũa outra cousa nẽ ceremonja per que foj pergũ 35 

 tada ujo nunca fazer em casa da djtta sua maj nẽ em ou  

 tra parte algũa e que nada mais sabe e do costume nada  

               mais 38 
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 mais que ser fjlha da djtta marja aluarez e prometeo segredo pello 05 

 Juramento que recebeo, e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej  

 por ella aquj cõ o senhor vjsjtador Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjta  

 ção o escreuj –   

    Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   
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 Aos noue djas do mes de dezembro de mjl e qujnhentos e nouen  

testemunha 
Micia vaz 
molher preta 
  forra. 

ta e quatro annos nesta ujlla da conçepção capjtanja de tamaraca
359  

nas cas
360

 da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de men  

doca perante elle pareçeo sen ser chamada Mjcja uaz molher preta 15 

e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramẽto  

 dos Sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual pro  

 meteo djzer en tudo uerdade e disse ser crjola de San thome que lhe pa  

 reçe ser de ydade de cjnquoenta annos moradora em tabatjnga  

 desta capjtanja que foj escraua de Manoel rodriguiz e de Sua molher 20 

 Jsabel uaz Ja defunctos moradores que forão nesta ylha os quais não  

 sabe se erão christãos nouos et elle era ferrejro e ora he forra que  

 ella mesma se forrou e Resgatou dando escrauos por sj a mj  

 guel aluarez genro dos sobredjttos ao qual ella ficou despois de  

 elles mortos   E Denuncjando djxe que a Mujtos annos sendo 25 

 ella Jnda moça não se lembra tempo çerto estando en casa dos  

 djttos seus senhores aquj na Rua prjncjpal lhes morreo em casa hũ  

 escrauo não lhe lembra se macho se femea e despois delle morto  

 não se affjrma se estaua Jnda morto en casa se leuado Ja a en  

Jsabel Vaz terrar a djtta sua senhora Jsabel uaz mãodou vazar fora a agoa 30 

Esta Jsabel Vaz he mea 
cristã noua | Segũdo sua 
filha britis mẽdez | [cõ]fessa 
no 3º Livro das cõfissõis |  
[ilegível] folha 80. verso 

dos potes que estauão na cozjnha e ella denuncjante per seu mão  

dado a lançou toda fora e tornou a buscar agoa fresca a fonte  

e que não Sabe a causa nem rezão disto, e que isto ujo fazer a djtta soo  

uez e nunca maĩs, mas antes despois disto quando lhe morreo  

o marjdo, e despoĩs hum neto ou neta não lhe ujo mãodar fazer 35 

 tal e que quando foj o djtto caso não estaua presente o djtto seu senhor  

 Manoel rodriguiz nẽ outra pessoa senão algũas escrauas mais que Ja  

                                                             são mor 38 
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 As letras „pernã‟ foram suprimidas sob as letras „tama‟. 
360

 „cas‟ por „casas‟. 
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 são mortas e que mais não sabe, e do costume djxe nada mais que foj es 05 

 craua dos sobredjttos e prometeo segredo pello Juramẽto que reçebeo  

 e por ser molher ladjna lhe mãodou o senhor vjsjtador escreuer  

 aquj esta sua denuncjação na qual asignej cõ o senhor vjsjta  

 dor a rogo della pello não saber fazer Manoel francisco notarjo do santo officjo  

 nesta ujsjtação o escreuj –  10 

   Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco   

 
                                                                                                              

 

   

   

 Aos dez dias do mes de dezembro de mjl e qujnhentos e nouẽta 15 

     Testemunha 
Domingos martinz 
Sanctos cristão velho 
testemunhou mais atras 
folha 40 – E adiãte folha 
2I6 verso –   

e quatro annos nesta ujlla da conçepção Capitanja
361

 de ta  

maraca nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo  

hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser cha  

mado domjngos martjnz santos e por querer denuncjar cousas  

tocantes ao sancto officjo reçebeo Juramẽto dos santos euãogelhos 20 

em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 en tudo uerdade e djxe ser christão uelho natural da cjdade  

 de faro do alguarue filho de Joam djaz Sanctos e de Sua molher lj  

 anor djaz de ydade de trjnta e noue annos casado com breatiz  

 da costa christãa uelha pescador de rede morador no Rio de Jagua 25 

 rjbj termo de Marjm estante ora nesta ylha   E Denuncjando  

 djxe que auera sete annos pouco mais ou menos que a pernãobuco  

Diogo gonçalvez tanoeiro veo ter djogo gonçallvez tanoejro homẽ pretelhão refejto de pouca barba  

 Natural de lagos do alguarue e segundo lhe a elle denuncjãte  

 lhe contou não lhe lembra quẽ tirou hũ estromẽto de testemunhas de 30 

 Como era solteiro e despois de o ter tjrado se foj pera a bahja et  

 despois disso uaj ora em cjnquo annos foj elle denuncjãte  

 a djtta Cjdade de faro onde lhe perguntarão pello djtto ta  

 noejro djogo gonçallvez djzendolhe que elle que era casado na djtta cjdade  

 de faro com hũa filha de foam gago mareante da qual tjnha 35 

 hum filho que ella tjnha consjguo e na djtta cjdade ujo geral  

 mente sem contradjção seer a djtta molher cujo nome não sabe  

 filha do djtto foam gago tida e aujda por legitima molher  

 do djtto tanoejro diogo gonçallvez a qual então estaua vjua na  

                                  djtta 40 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „C‟. 
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 djtta Cjdade e porque elle denuncjante djxe que ho djtto tanoejro 05 

 tjrara estromento de solteiro em pernãobuco veo a djtta sua molher fjlha  

 do djtto foam gago em busca delle denuncjante a sua casa pera se cer  

 tiffjcar do djtto e por elle não estar em casa lhe não fallou e logo pa  

 sado aqujllo elle denuncjante se tornou do alguarue pera per  

 nãobuco onde achou nouas de fama publjca e geral e frequente 10 

 et tjda por çerta que o djtto tanoejro djogo gonçallvez estaua Ja casado na ba  

culpa hia de todos os sanctos costa deste brasjl cõ hũa molher chamada fu  

 lana baldaja e que elle que tjnha aJnda a djtta sua prjmeira molher  

 vjua na djtta cjdade de faro no alguarue e despois disto antes  

 de elle senhor vjsjtador vjr da bahja pera pernãobuco correo no 15 

 djtto pernãobuco fama e Jnda corre publjca e frequentemẽte  

 que ho djtto tanoejro fugio da djtta bahia com medo do santo officjo pera  

 as Capitanjas de bajxo e dellas se passara pera Angolla e que  

 mais não sabe e do costume djxe nada e prometeo segredo pello  

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjttador aquj Manoel 20 

 francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça                                    

             Domjn[gu]os   

             martjnz Samtos  

  25 

   

   

   

 Aos dez dias do mes de dezembro de mjl e qujnhentos e nouenta e  

  Testemunha 
Vasco rodriguiz Ba= 
cellar cristão velho 

quatro annos nesta ujlla da concepção Capjtanja de tamara 30 

ca nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor fur  

tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

 vasco rodriguiz baçelar e por querer denuncjar cousas tocã  

 tes ao santo officjo reçebeo Juramento dos sanctos evangelhos  

 em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo 35 

 djzer em tudo uerdade e djsse ser christão uelho natural do  

 conselho de ualladares do Arcobjspado de braga filho de ES  

 teuão perez mercador e de Sua molher caterjna rodriguiz baçellar  

 defuntos de ydade de quarenta e seis annos pouco mais  

                 ou menos 40 
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 ou menos casado com Andresa de frejtas christãa uelha laura 05 

 dor e morador nesta ujlla,.   E Denuncjando djxe que avera seis annos  

tempo que sendo nesta capjtanja vjgario da Matriz O Padre simão de proen  

 ça hum dja a tarde não lhe lembra qual estauão nesta ujlla  

 na entrada da Rua prjncjpal defronte da Matrjz praticão  

 do o ditto padre e balthasar da fonsequa pedrejro morador nesta 10 

 vjlla tjdo por christão uelho casado com Jsabel nogeira e assjm  

 outros homẽns mais que ora não se acorda quaes erão e ho  

 djtto padre estaua em profia não sabe sobre que com ho djtto pe  

 drejro e neste ponto sajo elle denuncjante de Sua casa que  

referência era ay defronte e ouvjo djzer ao djtto padre que se aquj vjesse 15 

 a sancta Jnqujsjção que auja de accussar ao djtto pedrejro que  

 se metia em cousas que não emtendja e na djtta conJunção  

 se apartou delles o djtto pedrejro e se foj com elle denuncjante  

 camjnhando pera a banda da Jgreja e Jndo assjm ambos  

Baltazar da fonseqa 
pedreiro 

soos lhe djxe o djtto pedrejro rjndosse e sem nenhũ agasta 20 

mento as pallauras segujntes, o Padre cujda agora que tudo sabe,  

culpa Digo que nem na vjrgem nossa senhora, nem na cruz Creo, e  

 tanto que elle djxe estas pallauras elle denuncjante sem  

 lhe contradjzer nem emmendar nada voltou pera a djtta  

 Rua prjncjpal Com ho djtto pedrejro, e se tornarão a Juntar 25 

 com o djtto padre e com os mais e tractarão ẽ outras cousas  

 as quaes pallauras parecerão mal a elle denuncjãte e por  

 não djzer mais foj perguntado se estaua o djtto pedrejro  

 bebado ou fora de seu Juizo respondeo que não mas antes es  

 taua em seu sjso e perguntado mais djxe que ho djtto pedrej 30 

 ro he fallador e se preza de gracjosso e do costume djxe nada  

 e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou com  

 o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsj  

 tação o escreuj~  

    Heitor furtado de mendoça  vasquo Rodriguiz  35 
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  05 

      Testemunha 
Domingas fernãdez mo- 
lher preta forra 

Aos doze dias do mes de dezembro de mjl e qujnhentos e nouenta e quatro  

annos nesta ujlla da conçepção Capitanja de tamaraca nas casas da  

morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perãte  

 elle pareçeo sen ser chamada domjngas fernãdez molher preta e por querer  

 denuncjar cousa tocante ao santo officjo Recebeo Juramento dos santos euãoge 10 

 lhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 en tudo uerdade e djxe ser crjola do cabo uerde filha de fernão do  

 gil e de Sua molher gracja da guja pretos Ja defunctos escrauos  

 de gil sertão e de sua molher brjsjda da guja cuja escraua ella tam  

 bem foj e ora he Ja fora que ha forrou Manoel martinz homẽ branco olej 15 

 ro davejro, marjdo della denuncjante com que ora esta casada  

 de ydade de trjnta e ojto annos pouco mais ou menos moradora  

 nas olarjas que estão em termo de Jgarasu defronte desta ylha  

tempo E Denuncjando djxe que avera seis ou ojto annos pouco mais  

 ou menos não se affjrma em tempo çerto sendo ella Jnda es 20 

 craua que estando hum dja domjngo não lhe lembra qual antes  

 de Jantar estando ella em casa de Antonio aluarez callafate tido  

 por christão uelho na ujlla de Jgarasu onde elle então era mo  

 rador e ora he morador na vjlla de oljnda na freguesja de  

 sam pedro martjr perto do uaradouro, e estando ay mais pre 25 

 sente hũa negra pjtiguara que Ja he defuncta e o djtto Antonio  

 aluarez todos tres somente em hum alpendre da sua casa que  

 vaj pera ho qujntal perguntou o djtto Antonio aluarez a dita
362

 peti  

 guara por outra esCraua chamada Antonia onde era, e a djtta  

 petiguara lhe respondeo que estaua na Jgreja, então o djtto 30 

Antonio aluarez callafate. Antonio aluarez respondeo as pallauras segujntes, deos não esta qua  

culpa embaxo, deos esta no çeo, e assjm aJuntou mais que aquellas Jma  

 gẽns que estauão no altar que não era deos, as quaes pallavras  

 o djtto Antonio aluarez djxe pella ljngoa do gentio deste brasjl que ella  

 denuncjãte bem entende e que porquanto a djtta pallaura qua 35 

 embajxo não esta deos lhe pareçeo a ella mal, porque en toda  

 a parte esta deos uem ella ora fazer esta denuncjação e per  

 guntada se estaua elle então em seu sjso Respondeo que  

 sjm estaua e do costume djxe nada e prometeo segredo pello  

                         Juramento 40 
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 Há uma palavra suprimida sob a palavra „dita‟. 
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 Juramento e por não saber asignar a seu rogo asignej por ella cõ 05 

 o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtacão  

 o escreuj. e porquanto a denuncjante he molher mujto ladj  

 na e mostra bõ entendjmẽto em seu fallar mãodou o senhor vjsj  

 tador tomarlhe esta denuncjação e fazer djsso esta decla  

 ração aquj o sobredjto o escreuj~ 10 

   Heitor furtado de mendoça  Manuel francisco   

 
                                                                                                  

 

   

   

 Aos doze djas do mes de dezembro de mjl e qujnhentos e nouẽta 15 

         Testemunha 
Diogo Carneiro cristão velho 

e quatro annos nesta ujlla da conçepção Capitanja
363

 de tamaraca  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado djogo carnejro  

 e por querer denuncjar Cousas tocantes ao sancto officjo hejtor  

 furtado de mendoça pe digo reçebeo Juramẽto dos Sanctos evão 20 

 gelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dj  

 zer en tudo uerdade e djxe ser christão uelho Natural de lamego  

 filho de djogo fernãdez carneiro mercador de courama e de Sua molher An  

 tonja rodriguiz moradores na djtta cjdade de ydade de quarenta  

 annos pouco mais ou menos casado cõ francisca da Cruz laurador 25 

 de canas morador nesta ylha   E Denuncjando djxe que avera ojto  

 ou noue annos não se affjrma em tempo çerto que hum dja não  

 lhe lembra qual a tarde estando nesta vjlla na Rua Junto  

 da Jgreja matrjz em pe pratjcando cõ balthasar da fonsequa  

 pedrejro o qual não sabe se he christão nouo se uelho e cõ 30 

 outras pessoas mais não lhe lembrão quaes erão mas  

referência parecelhe que hum delles era o vjgario que então aquj era simão  

 de proença o qual tjrando palha com o djtto pedrejro não  

Baltezar da fonseqa 
pedreiro 
 

culpa 

lhe lembra sobre que prepossjto djxe o djtto pedrejro que não  

crja na cruz nem nos santos senão somente em nosso senhor 35 

e do que mais se passou se não lembra mas entendeo delle que  

 ho não dezja com maa tenção.  Denuncjou mais que ou  

referência vjo djzer a bento dagujar morador nesta Capjtanja que ho paj de  

francisco soares cristão nouo  
paj de Simã Soeiro. 

simão soejro senhor de hũ engenho de guajana
364

 christão nouo  

que Ja mujtos annos ha he fallescjdo que estando pera morrer 40 

                                       leuando  
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 Há uma letra suprimida sob a letra „C‟. 
364

 Há uma letra suprimida sob a letra „j‟. 



[fol.202r] 

 
 tamaraqa      Mendoça    2II  

   

   

   

 leuandoselhe o sanctissjmo sacramento djxera tiraj laa que não 05 

 estou pera isso, e que se mandara emterrar em terra vjrgem  

 e que mais não sabe e do costume djxe nada e prometeo segre  

 do pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça    10 

          dioguo Carn[eiro]  

    

   

   

          Testemunha 
francisco fagundez cristão 
velho 

Aos treze dias do mes de dezembro de mjl e qujnhentos e nouẽta 15 

e quatro annos nesta ujlla da concepcão capjtanja de tama  

 raca nas casas da morada do senhor vjsitador do santo officjo hejtor fur  

 tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado francisco  

 fagundes e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo  

 offjcjo Reçebeo Juramento dos Sanctos evangelhos em que pos Sua 20 

 mão derejta sob carguo do qual prometeo djzer en tudo uer  

 dade e djxe ser christão uelho natural da vjlla de vallença  

 do mjnho aRaja de portugual frontera a galljza do Arco  

 bispado de braga filho de goncalo fagundes e de Sua molher ma  

 rja rodriguiz vendedejra de porta laa moradores defuntos 25 

 de ydade de vjnte e quatro annos solteiro Crjado e emcajxa  

 dor de acuqueres de Antonio caualgante em cujo engenho  

 e fazenda cõ elle he morador em aRarjbj desta Capjta  

 nja. E Denuncjando djxe que auera dez annos pouco  

 mais ou menos que sendo elle de ydade de algũns quator 30 

 ze annos andando na escolla de francisco do souto clerjguo na  

 djtta Vallença
365

 hum dja estando na djtta escolla elle  

 denuncjante e outro moço que puderja ser então de  

 ydade de algũns doze ou treze annos que na mesma esco  

 la tambem aprendja chamado balthasar anrjques 35 

 christão nouo fjlho de branca rodriguiz christãa noua veuva  

 Cujo marjdo não sabe o nome tendejra de tenda de Mar  

 cerja na djtta vallença moradora na Rua da corredou  

      ra A Cruz 39 
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 Há uma palavra suprimida sob a palavra „Vallença‟. 



[fol.202v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 ra A Cruz da cadea e com outros mais moços da mesma es 05 

 colla todos assjm fallando não lhe lembra sobre que preposj  

Branca rodriguiz cristã noua  
tẽdeira | morador Em 
Vallença do minho 

to djxe o djtto balthasar anriquez que a djtta sua maj branca  

rodriguiz tjnha debajxo da escada hum crucjffjxo, e que ella e  

 seus tjos, e tias, nas sestas fejras acoutauão ao djtto  

[Referidos] Crucjffjxo, e despois de elle isto assjm djzer o contarão 10 

 ao djtto mestre o qual aCoutou ao djtto balthasar anrj  

 quez por isso e que mais não sabe, e que ha ora seis annos  

 que elle denuncjante partio da djtta vallença de mjnho  

 e laa fjcauão ujuos a djtta branca rodriguiz e o djtto seu filho  

 e o djtto mestre e perguntado maĩs djxe que ho djtto moco 15 

 balthasar anrjquez era sesudo e estaua em seu siso e que fa  

 lou as djttas pallauras como que fallaua de uerdade e que  

 não nomeou pellos nomes aos tios nẽ tias que a elle lhe lembre  

 e que quando elle isto fallou estauão presentes que tambẽ lho  

referências ouvjrão hieronjmo pirejra fjlho de Manoel pjrejra tabeliam 20 

 do publico e Judjcjal na djtta vallença e Joam soarez filho de  

 simão dabreu dos da guouernanca da mesma valença  

 que andauão na mesma escolla, e serjam então de ydade  

 de algũns quatorze annos e outros maĩs cujos nomes  

 lhe não lembrão, perguntado que tios e tias sabe que tj 25 

 nha o djtto balthasar anriquez na djtta vallença Res  

 pondeo que soo sabe o nome a hum que elle chamaua tjo que  

 era luis mendez christão nouo solteiro que então era ourjuez  

 e que a outras tendejras da mesma vallença chamaua  

 tambem o djtto balthasar anrjquez tjas cujos nomes 30 

 não sabe e do costume djxe que tem amjzade e cõuersa  

 ção boa com a djtta gente mas que tem djtto a uerdade  

 e prometeo segredo pello Juramento que recebeo e  

 asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do  

 sancto officjo nesta vjsjtação o escreuj~                35 

   Heitor furtado de mendoça  francisco fagundez    
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  Testemunha 
thome de gouuea. 
 cristão velho- 

Aos treze djas do mes de dezembro de mjl e qujnhentos e nouenta 05 

e quatro annos nesta ujlla da conçepção Capitanja de tamaraca  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado thome de gouuea  

 e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo  

 Juramento dos sanctos evangelhos em que pos sua mão derejta 10 

 sob carguo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser  

 christão uelho natural da cjdade de lixboa filho de pero Rebollo  

 pilloto da carrejra da Jndja e de sua molher ljanor feljpe de  

 functos de ydade de quarenta e quatro annos casado com  

 branca fernãdez christãa noua dos da gouernanca desta Ca 15 

 pjtanja de tamaraca. E Denuncjando djxe que avera sete  

 annos pouco mais ou menos que hum dja não lhe lembra qual a tar  

 de estando detras da capella da Jgreja matriz desta ujlla elle  

 e balthasar da fonsequa pedrejro não sabe se christão nouo  

 se uelho casado com Jsabel nogueira e pero ujeira christão nouo se 20 

 gundo djzem genro de Marja pirez todos moradores nesta ylha  

 todos tres em boa pratjca e não se affjrma se estaua presẽte
366  

 mais outrem alguẽ, não se acorda sobre que preposjto djxe  

Baltazar da fõseqa pedreiro 
 

culpa 
o djtto pedrejro balthasar da fonsequa dando com a mão  

as pallauras segujntes, pera que quero eu creer na Cruz 25 

nem em nossa senhora nẽ em sam pedro nem em sam paulo, nem ẽ Sam  

 Joam, nem en sancto nenhum, senão soo em Deos nosso senhor,  

 e despois que elle estas pallauras djxe logo elle denuncjante  

 escandaljzado e agastado de lhas ouvjr sem lhe responder  

 nada lhe vjrou as costas e se foj e que deste caso mais não sabe 30 

 e perguntado se estaua o djtto pedrejro bebado doudo ou  

 fora de seu Juizo, Respondeo que estaua em seu sjso e que o vjo sem per  

 turbação   E Denuncjou mais que nesta ylha he morador frutuoso pj  

fruituoso pireira rejra e nella esta casado cõ hũa mulata mestjca que foj de Marja  

Jurou o Referido pedreiro 
que | Jeronimo fernandez 
mamaluco pe | dreiro 
morador ẽ olynda lhe dixe 
Jsto - | E asinou aqui –  
   

ba[lte]sar da [fon]sequa 

pirez com a qual casou nesta vjlla publjcamẽte e que ouvjo djzer 35 

ao djtto pedrejro balthasar da fonsequa que elle que era casado  

                                    na ylha da  

  

 39 
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 Há letras suprimidas sob as letras „pr‟. 



[fol.203v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 na ylha da madejra com hũa mulata que estaua Jnda vjua e por 05 

 não djzer mais perguntado pello Costume djxe
367

 que tem enemj  

 zades e djfferenças com o djtto pedrejro, e com ho djtto fru  

 tuosso pjrejra et elles lhe não fallão mas que tem djtto a uer  

 dade e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asig-  

 nou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo nesta ujsj 10 

 tação o escreuj~ Denuncjou mais que auera noue annos pouco  

 mais ou menos que estando hum dja antes de Jantar na matrjz  

 desta ujlla o vjgario que então era della simão de proença cõ  

 os offjcjaĩs da confrarja do espjrjtu santo scilicet elle denuncjante  

referências e esteuão de bezerjl filho de marja pirez aquj morador e djogo 15 

o referido Esteuão de 
Bezerril Jurou | que não lhe 
Lembra deste caso –  

de pajua que ora he no Rejno e outros mais de que não he bem lem  

brado pera yrem buscar hum defunto fjlho do Juĩz da djtta  

Confrarja djogo fernãdez pera o enterrarem et estando o djtto vigario  

 simão de proença ora resjdente em oljnda, e tardando  

 lhe o tisourejro com a cruz que era ydo a buscalla djxe o djtto 20 

Simão de proeca clerigo vjgario pera o djtto tisourejro as pallauras segujntes que aguarda[ĩs]  

culpa [[que aguardaĩs]] daj ao djabo a cruz e vamos, e logo os cjrcunstantes o re  

 prehenderão e mais lhe não lembra e perguntado mais djxe  

 que o djtto tisourejro Ja he defunto e que o djtto vjgario estaua agasta  

 do e apressado pera Jr mjnistrar o Jantar ao bispo que então 25 

 aquj estaua vjsjtando e do costume djxe que elle e sua molher  

 tjuerão Ja grandes djferenças cõ o djtto vjgario mas que Ja se  

 corrẽ e prometeo segredo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj  

 o sobredjtto o escreuj~  

      Heitor furtado de mendoça     [tome de gouea] 30 

   

   

       Testemunha 
Jsabel de paiua cristã velha 
que te rassa de cristã noua. 

Aos quatorze djas do mes de dezembro de mjl e quj  

nhentos e nouenta e quatro annos nesta ujlla da cõ  

çepção capjtanja de tamaraca nas casas da mora 35 

 da do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendo  

 ça perante elle pareçeo sen ser chamada Jsabel de  

 pajua e por querer denuncjar cousas tocantes ao  

 sancto officjo recebeo Juramento dos santos evangelhos  

                      em que 40 
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 em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer em tu 05 

 do uerdade e djxe seer christãa uelha e ter raça de christãa noua  

 Natural desta ylha de tamaraca fjlha de Miguel aluarez christão  

 uelho dos da guouernança desta terra defunto e de Sua molher  

 breatiz mendez que tem parte de christãa noua de ydade de qua  

 renta annos pouco mais ou menos molher de pero lopez lobo Ca 10 

 pitão desta Capjtanja e que ora nella serue tambem de alcajde  

 mor e ouvjdor nesta ujlla morador. E Denuncjando djxe que  

tepo auera dous annos pouco mais ou menos que hum dja não lhe lem  

 bra qual nẽ em que tempo estando ella nesta ujlla en casa de hũa  

 sua sobrjnha branca Ramjrez filha de Sua Jrmãa Marja Aluarez 15 

 e de Simão soejro christão nouo casada com diogo rodriguiz christão no  

 uo laurador desta ylha que estaua então parjda e pousou com ella  

 aquelles dias do parto ueo ay ter gujomar soejra christãa noua maj  

 do djtto simão soejro senhor que ora he de hũ engenho de guayana A qual  

 foj ujsitar a djtta parjda branca Ramjrez Sua neta e estando 20 

 aSim na djtta vjsitacão leuarão a enterrar da mesma casa  

 hũa criança de tres
368

 annos chamada lianor bisneta da djtta  

 Gujmar soeira que fallescera na mesma casa filha de <outra> gujmar  

 soeira Jrmãa da djtta branca ramjres que tambem allj pousaua e  

 despois que leuarão a enterrar a djtta crjanca se chegou a djtta 25 

guiomar soeira mãj de 
Simão soeiro cristã noua. 

gujmar soejra maj do djtto simão soejro a ella denuncjante  

e lhe dixe que Ja que aquella crjanca fallesçera mandasse lançar fora  

Culpa aquella agoa dos potes que estaua em casa, então ella denuncjã  

 te porque nunca tal tjnha ouvjdo lhe respondeo que a djtta defunta  

 não metera as mãos nos potes nẽ era neçessarjo vazallos e a 30 

 djtta Gujmar soejra se rjo, djzendo que na Sua terra lancauão  

 agoa fora quando alguem morrja não dando outra rezão  

 senão que era por asco nogento, e cõtudo ella denuncjante não quis  

 mãodar uazar os djttos potes e que mais não sabe, e perguntada  

 se estaua a djtta gujmar soejra bebada ou fora de seu Juizo, res 35 

 pondeo que não mas antes estaua em seu sjso, e perguntada  

 mais djxe que estauão ambas soos e que ninguẽ mais as ouvjo e que  

 nenhũa outra ceremonja das que lhe forão apontadas nẽ outra  

                                        cousa 39 
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 Cousa algũa de Roim sospejta sabe da djtta Gujmar soejra nem 05 

 lhe ujo nem ouvjo, mas antes a tem por boa christãa e lhe uee Je  

 Juar os JeJũns da Jgreja e do costume djxe que Simão soejro filho  

 da djtta gujmar soejra foj casado Com Marja aluarez <Ja defũta> Jrmãa della  

 denuncjante e que Sam ambas amjgas e se conuersão e cõmonj  

 cam mas que tem djtto a uerdade e prometeo segredo pello Juramento 10 

 que reçebeo e por não saber asignar eu Notarjo a seu rogo asignej  

 por ella cõ o senhor vjsjtador aquj, djzem as entreljnhas, outra,  

 e Ja defunta, Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta ujsitação o escreuj.  

  Heitor furtado  de mendoça   Manuel francisco   

 
                                                                                                                         

15 

   

   

 Aos qujnze djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e qua  

        Testemunha 
francisco soares cristão nouo 
filho de Simão Soeiro 

tro annos nesta ujlla da Concepção
369

 Capjtanja de tamaraqa nas  

Casas da morada do senhor vjsitador do santo offjcjo hejtor furtado 20 

de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado francisco soarez e por  

 querer denuncjar cousas tocantes ao santo offjcio reçebeo Juramẽto  

 dos sanctos evangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do  

 qual prometeo djzer en tudo uerdade e djxe ser christão nouo que  

 tem algũa raça de christão uelho Natural desta ylha de tamaraqa 25 

 filho de simão soejro christão nouo, e de Sua molher Marja aluarez  

 defuncta christãa uelha que tjnha raça de christãa noua pella parte  

 de Sua maj breatiz mendez, de ydade de ujnte e quatro annos sol  

 teiro morador em guayana onde o djtto seu paj tem hum engenho desta ca  

 pjtanja.   E Denuncjando dixe que auera ojto ou noue annos 30 

 pouco mais ou menos que sendo a djtta Sua maj Marja aluarez Jn  

 da vjua e morando nesta ylha morrendolhe em casa duas ve  

 zes em tempos djfferentes não lhe lembra se escrauos se brancos  

 se quais erão elle ujo nas djttas uezes tanto que leuauão de  

 casa os djttos defuntos a enterrar logo a djtta sua maj Marja 35 

maria aluarez e parte cristã  

noua | mãj do denuçiãte 
aluarez mãodaua lancar fora a agoa dos potes que estauão  

na cantarejra da salla donde ella bebja e torn[ar] [borrada] [em]chellos  

culpa dagoa fresca da fonte as quaes duas uezes djuersa[s] lhe ujo soo  

 mente fazer o sobredjtto e hũa uez lhe lembra que lhe perguntou  

 não se acorda quem porque fazja aqujllo e ella respondeo 40 

                 que o ffazja  
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 que o ffazia por asco e noJenta.  Denuncjou maĩs que quando ora se espe 05 

 raua pella ujnda delle senhor vjsjtador nesta vjlla estando hum dja  

guiomar Soeira cristã noua fallando cõ sua Jrmãa delle denuncjante Gujmar soejra molher  

Jrmã do denuçiãte. do Juĩz Rodrjgo franco, e djzendolhe que era caso do santo officjo lancar  

 agoa fora dos potes quando avja defuntos en casa ella lhe djxe  

 que tambem ella hũa uez morrendolhe hũa sua escraua cezillja 10 

culpa mandara botar a agoa fora dos potes da salla e trazer agoa fresca  

 djzendo que ho fizera por lhe morrer na djtta salla a djtta escraua  

 e dejxar fedor e que mais não sabe e foj admoestado pello senhor vjsj  

 tador com mujta clarjdade que use de bom conselho e desCubra toda  

 a uerdade de todas as culpas assjm suas como de qualquer outra 15 

 pessoa e a tenção dellas e desemcarregue sua cõcjentia e por mais  

 não djzer fojlhe mandado ter segredo e assjm ho prometeo ter pello  

 Juramento que recebeo e do costume djxe nada maĩs seer filho e Jrmão  

 das denuncjadas e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco  

 notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~ 20 

   Heitor furtado de mendoça  francisco Soarez  

   

   

   

  25 

   

Testemunha 
Balthasar da 
fonseqa Pedreiro 
cristão velho ~ 

Aos quinze dias do mes de dezembro de mjl e qujnhentos e nouẽta  

e quatro annos nesta ujlla da concepção ylha e capjtanja de ta  

maraqa nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor  

furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado bal 30 

 thasar da fonsequa e por querer denuncjar cousas tocan  

 tes ao santo officjo Reçebeo Juramento dos sanctos evangelhos em que  

 pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dizer en tudo  

 uerdade e djsse seer christão uelho natural da cjdade de coim  

 bra filho de gaspar da fonsequa pedrejro mestre de obras e de 35 

 sua molher Marja francisca defuncta de ydade de trjnta e cjnquo annos  

 pouco mais ou menos pedrejro casado com Jsabel nogeira chris  

 tãa uelha morador nesta vjlla.   E Denuncjando djxe que  

tepo avera cjnquo ou sete annos não se affjrma em tempo certo  

                       que hum dja 40 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.205v] 

 
 Brazil  

   

   

 que hum dja não lhe lembra qual a nojte despois das aue marjas  

 estando fallando Com vasco rodriguiz barçellar christão uelho ca 05 

 sado com Andresa de frejtas na Rua princjpal desta vjlla  

 defronte da porta do mesmo vasco rodriguiz estando mais pre  

 sentes outras pessoas não lhe lembra quaes erão todos em  

 boa conuersação não lhe lembra sobre que preposjto o djtto  

Vasco rodriguiz bacellar - vasco rodriguiz barcellar djxe que deos nosso senhor não era homẽ hu 10 

            Ja he defuncto - mano senão deos e que dejxara a humanjdade na terra  

Culpa370 e logo elle denuncjante lhe contrariou as dittas pallauras  

 dizendo lhe que deos nosso senhor he uerdadejro deos e tambem he  

 uerdadejro homẽ, entao lhe djsse elle as djttas pallauras que  

 dejxara a humanjdade na terra e que Ja fora homẽ, mas que ia 15 

 não era homẽ et elle denuncjante lhe tornou Jnda a contra  

 dizer allegandolhe com as cartjlhas que Deos nosso senhor he uer  

 dadejro deos e uerdadejro homẽ e contudo o djtto vasco rodriguiz  

 barcellar aJnda sustentou seu djtto que deos nosso senhor não era Ja  

 homẽ e que dejxara a humanjdade Na terra e que Ja fora homẽ 20 

 mas que Ja não era homẽ,   e assjm ficou em seu djtto sem se disdjzer  

 nem emmendar delle e vendo elle denuncjante sua dureza  

 se foj e o dejxou.   Denuncjou mais que auera menos de anno  

tepo que hum dja domjngo ou sancto não lhe lembra qual dentro na  

 Matrjz desta ujlla saindo da mjssa tendo Antonio gonçallvez carpinteiro 25 

 christão uelho casado cõ hũa fjlha de francisco fernãdez o torto nesta  

 villa hũas djfferencas com Jacome lopez christão nouo  

Antonio gonçalvez 
carpiteiro 

laurador desta vjlla dixe o ditto Antonio gonçallvez que fallaua  

tanta uerdade como ho evangelho de Sam João e que isto  

referências lhe ouvjo tambem o djtto Jacome lopez e fernão rodriguiz chris 30 

 tão nouo mestre de moços nesta ujlla e outras mujtas  

 pessoas de que não he lembrado.   Denuncjou mais que auera  

tepo seis ou sete annos que estando hum dja na Rua prjncjpal  

 desta ujlla em hũas casas do escrjuão da Camara que  

 ora estão caydas em pratjca com pero ujejra que lhe pare 35 

 çe ser notado de christão nouo laurador gen[r]o de Ma  

 rja pirez que ora esta em oljnda preso na cadea publjca  

           e com 38 
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 e com outras mais pessoas não lhe lembra quaes não lhe lembra 05 

Pero Vieira sobre que preposjto djxe o djtto pero ujejra que estando hum Jnfiel  

 com hum punhal sobre hum christão pera ho matar que arenegasse  

 que se o tal christão aRenegasse cõ a boca e não com o coração que  

Culpa aJnda que despois de elle assjm aRenegar ho Jnfiel ho matasse  

 que não Jria ao Jnferno e logo elle denuncjãte lhe contradjxe 10 

 djzendo que todo christão era obrigado a morrer pella fee sendo  

 necessarjo Confessandoa tambem pella boca, e o djtto pero vj  

 ejra tornou a Repitir que como a não negaua a fee do coração  

 senão com a boca por medo da morte que deos sabja sua tenção  

 e não Jria ao Jnferno e elle denuncjante o tornou aJnda 15 

 a reprehender e elle
371

 ficou aJnda em seu djtto sem se disdjzer et  

 por não djzer mais foj perguntado se estauão as djttas pe  

 soas ou algũa dellas nos djttos casos fora de seu Juizo com  

 vjnho, ou cõ algũa outra perturbação Respondeo que não sal  

 uo o djtto vasco rodriguiz barçellar o qual elle sospejta e lhe pareçe 20 

 que estarja toruado de algum vjnho pello modo com que então   

 pratjcou perguntado que modo era esse djxe que fallaua as palla  

 vras como cerradas e não bẽ cõçertadas como de homẽ que  

 estaua meo tomado de vjnho posto que não fallou nenhũ des  

 varjo nẽ despreposjto mais que o que djtto tem e não sabe se 25 

 tjnha elle Ja çeado ou não, e perguntado mais djxe que  

 se escandaljzou das djttas cousas e que cõtudo tem aos sobre  

 djttos por bõns christãos e lhes <vee> fazer exterjores djsso e do cos  

 tume djxe nada e que posto que os djttos vasco rodriguiz e pero vjejra  

 se quejxão delle denuncjante djzendo que elle que testemu 30 

 nhou contra elles na demanda que contra elles tras o Padre si  

 mão de proença contudo se fallão et cõmonjcão e que  

 tem djtto a uerdade e prometeo segredo pello Jura  

 mẽto que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj~  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~ 35 

      Heitor furtado de mendoça       ballthesar da fonsequa   

                                                                                   [carimbo]  
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 Aos quĩze dias do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

   Testemunha 
Jullião de freitas 
mamalluqo cristão velho 

e quatro annos nesta ujlla da cõçepção ylha e capjtanja de 05 

tamaraqua nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo  

hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser  

 chamado Juljão de frejtas e por querer denuncjar cou  

 sas tocantes ao santo officjo Recebeo Juramento dos santos evangelhos  

 em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo 10 

 djzer en tudo uerdade e djxe ser mamaluco filho de gaspar  

 de frejtas homẽ branco christão uelho taballjão nesta ylha de  

 funto e de hũa negra brasjlla forra chamada Caterjna tam  

 bem defunta de ydade de quarenta e cjnquo annos pouco  

 mais ou menos, casado com Antonia fernãdez tambem mamaluca 15 

 e christãa uelha celorgiam e morador nesta ujlla e della natural  

 E Denuncjando djxe que avera quatro ou cjnquo annos pou  

 co mais ou menos que nestas casas em que ora elle senhor vjsjtador  

 Resjde, fallesçeo o fernão soejro christão nouo celorgiam don[o]  

 que foj destas mesmas casas marjdo de hieronjma gonçallvez que ora he don[o] 20 

 dellas o qual fernão soejro era homẽ de mea ydade e que em es  

tepo paço de algũns doze annos antes de sua morte elle denuncjãte  

 per mujtas uezes estando na Jgreja Matriz desta ujlla a mjssa  

 quando o saçerdote alcaua a deos alçando a ostia cõsagrada  

fernão soeiro cristão nouo 
defuto. 

vjo o djtto fernão soejro estar de Joelhos batendo nos pejtos et 25 

lhe ouvjo djzer as pallauras segujntes, eu creo o que creo, eu creo  

culpa o que creo, eu creo o que creo, repetjndo assjm estas pallauras  

 duas e tres uezes sem mais djzer outra nenhũa cousa e isto  

 lhe ouvjo em mujtos e djuersos djas pello mesmo modo por  

 que despois que lho ouvjo a prjmeira uez sempre dallj por djante de 30 

 prepossjto e açjnte se asentaua na Jgreja a par delle  

 e o escutaua com a orelha pronta pera uer se djzia mais  

 outra pallaura ou se djzia sempre o mesmo e sempre lhe  

 ouvjo djzer nas conJunçõis de se leuantar a ostj[a] et o [calix]  

 as djttas pallauras somente, eu creo o que creo, e despois de 35 

 elle lhe ter ouvjdo isto mujtos djas lhe djxe hum dja sajndo  

 da Jgreja que pera que djzia elle; eu creo o que creo, quando alcauão  

                                                      o sanctj 38 
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[ilegível] o Referido na marje abaixo 
Marcos | martinz Jurou que auera trĩta 
ãnos que se | [ilegível]ou no hospital 
desta villa, E que nã se | [lem]bra que 
nelle estiuesse francisco soares, nẽ | 
[v]io, nem sabe, nẽ Ouuio nada que 
lhe | [le]mbre do Referimẽto. E do 
costume | [n]ada  E prometeo segredo,   
E assignou | [a]qui em olỹda . a I5. 
junho. 1595 –  

                    + 
referência 

o sanctissjmo sacramento na mjssa estando de Joelhos e batendo 05 

nos pejtos, e o djtto fernão soejro pos a mão na boca como que lhe dj  

zia que se callase sem mais lhe fallar nada e despois disto teue  

Jnda tento nelle mujtos djas e lhe ouvjo sempre dizer o mesmo  

pello mesmo modo, e que despois de elle assjm lhe perguntar o so  

bredjtto lhe fez o djtto fernão soejro mujtos fauores e elle sospejta 10 

ua que lhos fazja por se elle callar mas nunca o djtto fernão soej  

ro lhe fallou nada acerca djsso o qual esta emterrado na  

Jgreja matrjz desta ujlla.   Denuncjou mais que francisco mẽdez do  

porto mercador christão que ora esta na mesma Cjdade do porto  

francisco Soares cristão nouo defũcto | 
paj de Simão Soeiro – 
  

lhe djxe avera qujnze annos que francisco soarez christão nouo paj de 15 

simão soejro que mujtos annos ha fallesçeo em oljnda de per  

 nãobuco estando pera morrer mostrandoselhe hum crucj  

culpa  fixo djxera que lho tirassem de djamte que lhe fazja mal e que outro  

referência  sim lhe djxe tambem bento dagujar lavrador desta Ca  

Culpa  
 

Perguntado o referido Bẽto daguiar. 
Jurou | que francisco gonçalvez casado 
cõ hũa sobrinha da | molher do torres 
desta Jlha,   E | marcos martinz 
morador ẽ casa de cristouã pais | ẽ 
capibaribi carpĩteiro lhe cõtárão | que 
francisco soares pai de Simão Soeiro | 
cristão nouo (que morreu no Esprital 
de | olinda onde elles ẽtã se cura | uão.) 
leuãdoselhe o santissimo sacramẽto | 
dixera  tiraj o La que não me | cabe na 
boca.   E que se mãdára | ẽterrar ẽ 
terra virgẽ, E que nã | sabe mais.  E do 
costume nada | E asinou aqui a 20 . 
dezembro i594. | E prometeo segredo 
etc. | O Referido he cristão uelho de 76. 
anos.  
                    

                   
       [bento] aguyar 
 

[Perguntado] o referido francisco 

gonçalvez Jurou que Jsto Ouuio | dizer a 
pessoas que ja são mortas E não si= | 
nou aqui por ser muito velho e não ver 
– 
 

          Testemunha  
fernão rodriguiz cristão nouo  
mestre de moços 

pjtanja que o djtto francisco soares se mandara emterrar em terra 20 

vjrgem O qual esta emterrado na Matrjz de oljnda e  

por não djzer mais perguntado mais djxe que o djtto fer  

não soejro quando dezia as djttas pallavras estaua sẽ  

pre en todo seu sjso e que ellas lhe pareçerão mal a elle de  

nuncjãte e suspejtou delle seer Judeu e do costume djxe 25 

nada mas antes que o djtto fernão soejro foj seu cõpadre  

do baptismo de hũ seu filho delle denuncjãte e que tem djtto  

a uerdade e prometeo segredo pello Juramẽto que reçebeo  

asignou Cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo  

officjo nesta vjsjtação o escreuj~    30 

 Heitor furtado de mendoça  jullião de freitas  

  

  

Aos dezaseis djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos  

e nouenta e quatro annos nesta ujlla da conçepção ylha 35 

e Capjtanja de tamaraca nas casas da morada do  

     senhor  

  

  

  40 
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 senhor vjsitador do sancto offjcjo hejtor furtado de mendoça per 05 

 ante elle pareçeo sen ser chamado fernão rodriguiz e por querer  

 denuncjar Cousas tocantes ao santo offjcjo Reçebeo Juramẽ  

 to dos Sanctos evangelhos em que pos Sua mão derejta sob  

 cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse  

 ser christão nouo Natural da Cjdade do porto filho de 10 

 Manoel aluarez de barros e de Sua molher lianor rodriguiz de  

 funtos de ydade de trjnta e cjnquo annos solteiro mestre de  

 Jnsignar moços nesta ujlla   E denuncjando djxe que  

 avera
372

 mais de hum anno que hum domjngo antes de mjssa es  

 tando Junto da porta da Matris desta ujlla elle e balthasar 15 

Antonio gonçalvez 
carpinteiro - 

da fonsequa pedrejro e Jacome lopez e Antonio gonçallvez carpinteiro  

genro de francisco fernãdez todos moradores nesta ujlla vjerão a  

referência  Perguntado este  
referido Jacome Lopez  | 
meo cristão nouo Jurou que 
não se alembra deste caso . 
E asinou aqui | ẽ 
thamaraqa - a I7. 
dezembro . I594 . 

ter djfferenças o djtto Antonio gonçallvez com o djtto Jacome lopez nas  

quaes djzendo Antonio gonçallvez que fallaua uerdade lhe respondeo ho  

Jacome lopẽz que elle que não era avangelista, então o djtto 20 

Antonio gonçallvez carpjnteiro djxe que fallaua tanta uerdade como  

o evangelljsta sam Joam, e não lhe lembra que ho reprehende  

                jacome  
                  lopes 

sem nem quaes pessoas mais estauão presentes et elle  

se escandaljzou de lhe ouvjr tal e por não djzer mais foj  

                   perguntado se estaua o djtto Antonio gonçallvez bebado ou fora de 25 

 seu Juizo Respondeo que não mas antes estaua em seu siso  

 e do costume djxe nada e prometeo segredo pello Jura  

 mento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj  

  Heitor furtado de mendoça  fernã Rodriguiz 30 

   

   

   

     Testemunha 
Domingos martinz Sãtos 
cristão uelho ~ que testemu 
nhou mais atras 
folha 40 –   E folha 208 
verso 

Aos dezasete djas do mes de dezembro de mjl e qujnhentos e nouẽ  

ta e quatro annos nesta ujlla da conçepção ylha e capjtanja de 35 

tamaraqa nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo  

                                                    hejtor 37 

  

   

   

   

   

                                                 
372
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  05 

 hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sem ser chamado  

 domjngos martinz sanctos christão uelho natural do alguarue que Ja tes  

 temunhou mais atras folhas dozentas e ojto verso E Denuncjãdo  

 mais djxe sob cargo do Juramento que reçebjdo tem que avera doze annos  

 pouco mais ou menos que morando elle em pernãobuco veo ter com elle 10 

 e fallou com elle hum Aluaro rodriguiz natural do termo da Cjdade de faro  

 o qual [.]vinha da Capjtanja de sam vjçente do campo costa deste  

 brasjl e segundo elle denuncjante tjnha sabjdo de mujtas pesso  

 as naturais e que ujnhão de Sam vjcente o djtto Aluaro rodriguiz avja muitos  

 annos que estaua no djtto sam vjcente casado publjcamente cõ hũa mo 15 

 lher do mesmo sam vjçente tendo filhos e filhas della casadas e  

 vjnha então pera se tornar pera o alguarue Como foj e despoĩs  

 disto avera quatro anos foj elle denuncjante ter a djtta Cjdade  

 de faro onde outras mujtas pessoas tambem lhe djxerão que quã  

Aluaro rodriguiz do Algarue do o djtto Aluaro rodriguiz fora do djtto Alguarue pera sam vjcẽ 20 

 te era casado no termo de faro e dejxara sua molher vjva e que  

 quando então tornara de Sam viçente achara a djtta sua mo  

Sua molher do dito alua 
ro rodriguiz no termo de 
farão 

lher no termo de faro casada Com outro homẽ e que achandoa a  

ssim casada a não qujsera tomar e se fora fazer hũa vjagem pera  

 fora e que quando tornara achara morto o marjdo segundo cõ 25 

 que a djtta sua molher se casara na ausentia delle e que então a to  

 mara e que estauão fazendo ambos vjda e que não sabe mais cõ  

 frõtaçõis e que não lhe lembrão as pessoas certas que destes casa  

casados duas vezes mentos segundos assjm delle como della lhe cõtarão nẽ dos  

 prjmeiros casamẽtos e que os padres da companhia que cõtjnuão na 30 

 Companhja de sam vicente djgo na Capjtanja deuem saber  

 djsto porque tem conhecjmento delle porque quãdo elle veo a pernão  

 buco pousou en casa delles e que as pessoas que disto lhe fallarão  

 fallauão como Cousa çerta e do costume djxe nada e prometeo se  

 gredo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo 35 

 nesta vjsjtação o esCreuj~             

  Heitor furtado de mendoça                   Domjnguos   

                 martinz Sam[tos] 38 
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 Aos dezanoue djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta 05 

          Testemunha 
Cosmo fernãdez cristão 
uelho 

e quatro annos nesta vjlla da Cõcepcão
373

 dygo da cõcepcão ylha e ca  

pjtanja de tamaraqa nas casas da morada do senhor vjsjtador  

 do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser  

 chamado Cosmo fernãdez e por querer denuncjar Cousas tocantes ao  

 sancto offjcjo reçebeo Juramento dos santos evaogelhos ẽ que 10 

 pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer em tudo  

 verdade e djsse ser christão velho natural de yguarasu de
374

 Jgara  

 su de pernãobuco filho de hieronjmo fernãdez carpjnteiro que Ja não usa et  

 de sua molher Jnes fernãdez defuncta de ydade de trjnta e quatro annos 15 

 pouco mais ou menos Juiz ordjnarjo nesta vjlla Casado cõ Jsa  

 bel do ualle que djzem ter parte de christãa noua   E nella mora  

 dor,.   E Denuncjando djxe que auera dezaseis djas que hũ dja de  

 semana a nojte estando fallando com breatiz castanha
375

 vende  

 dejra que não tem aquj marjdo a porta della defronte da matriz 20 

referência Pergutada folii 
sequeti uerso –  

e com mais Marja fernãdez dalcunha a fjandejra praticando sobre  

o vjgario desta Matriz Anrjque nunez lobo que baptizou poucos djas a  

 vja hũa Crjança que parjo hũa negra do mesmo vjgario que
376

 dj  

briatis Castanha zem fora sua mançeba djxe a djtta breatiz castanha que ho  

 djtto vjgario Jnda que baptizou a djtta crjança não ficaua sẽdo cõpa 25 

culpa dre porquanto baptizaua por rezão de seu officjo que era vjgario  

 e era obrjgado a baptizar e que despois de djzer estas pallavras  

 passarão por djante sem lho contradjzerem e que lhe pareçe que ella  

 que fallou isto sjmplexmẽte sem maljcja e que estaua em seu siso  

 e que he Ja molher uelha e do costume djxe nada e prometeo 30 

 segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjta  

 dor aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtacão o escreuj  

  Heitor furtado de mendoça     

        Cosmo fernandez 34 
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374
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  Testemunha 
Maria da fõseqa 
mea cristã noua - 

Aos dezanoue djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e 05 

quatro annos nesta vjlla da conçepção ylha e capjtanja de tamara  

qa nas casas da morada do senhor vjsitador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada Marja da fonseq  

 ua e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo recebeo Jur[a]  

 mento dos sanctos evangelhos em que pos Sua mão derejta sob 10 

 cargo do qual prometeo djzer em tudo uerdade e djxe ser natural  

 de oljnda de pernãobuco mea christãa noua filha de domjngos  

 da fonsequa que djzjam seer christão uelho que foj almoxarjffe nesta  

 vjlla e de Sua molher Joana mendez christãa noua defunctos de  

 ydade de vjnte e dous annos casado com bartholomeu rodriguiz <meo> chris 15 

 tão nouo mercador morador nesta vjlla e denuncjando djxe que sendo  

 ella moça menor não sabe de que ydade fallesçeo sua maj que Ja era  

tẽpo veuva e per Sua morte a leuou pera sua casa Sua tja breatiz  

 soares Jrmaa Jnteira da djtta sua maj molher de Esteuão rjbeiro que então  

 moraua em Jgarasu e ora mora em oljnda e tendoa asim ẽ sua 20 

 casa Jnsinandoa a coser ẽ todo espaço de tempo que ẽ sũa casa esteue  

 lhe não vja
377

 morrer ẽ casa pesso<a> nenhũa senão somẽte hũa negra ta  

 panhua, e despois que a mãodou enterrar djxe a djtta sua tja bre  

Briatis Soares cristã noua atiz soares que lancassem fora a agoa dos potes que estauão na cã  

culpa tarejra djzendo que tjnha nojo de beber aquella agoa morrendo 25 

 lhe aquella negra em casa e que por isso a mãodaua botar fora.  

 Denuncjou mais que fallando ella poucos djas despois de estar  

guiomar Soeira cristã noua Ja aquj esta vjsjtação do santo officjo com gujomar soejra christãa  

 noua sua prjma fjlha de simão soejro senhor de hũ engenho de gua  

 yana Jrmão Jnteiro da djtta sua maj Joana mendez, vjndo a fallar 30 

 no edjcto da fee que djzja seer cousa de Judeus lancar agoa fora  

 quando avja mortos en casa djxe a djtta sua prjma gujmar  

 soejra molher do Juiz Rodrjgo franco que era uerdade que hũa soo  

lancar agoa fora veez mandara lancar agoa fora dos potes morrendolhe  

 hũa sua negra en casa mas que o ffjzera por ter nojo do fedor da 35 

 negra morta e por não djzer mais foj perguntado que pessoas  

                                  mais 37 
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 mais estauão presentes nos djttos casos Respondeo que não lhe 05 

 lembra, perguntada se ujo ella morrer algũas pessoas nas  

 casas da djtta sua prjma e tja e que ellas então não botasem  

 nẽ mãodasem botar agoa fora Respondeo que não lhes ujo  

 morrer njmguem nunca en casa nẽ lhes ujo lancar nunca  

 agoa fora mais que somente morrer a djtta negra en casa de 10 

 sua tja breatiz soares, et ella mãdara botar agoa fora Como  

 tem djtto perguntada mais por outras ceremonjas que lhe fo  

 rão declaradas djxe que nenhũa ceremonja nẽ outra cousa  

 algũa de Roim suspejta ujo nunca fazer a ellas nẽ a outra algũa  

 pessoa e do costume djxe nada mais que o djtto parentesco e que tem 15 

 djtto a uerdade e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e per  

 guntada mais djxe que ella e seu paj e sua maj e parentes seus  

 nunca forão pressos nẽ penjtençeados pello santo officjo que ella sajba  

 nẽ ouvjsse e por
378

 não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej por  

 ella a seu rogo aquj e perguntada mais djxe que a djtta Gujmar 20 

 soejra lhe djxe o sobredjtto estando em seu sjso en casa de  

 branca ramjres prjma della denuncjante nesta vjlla~  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

  Heitor furtado de mendoça  Manuel francisco   

 
                                                                                                                       

25 

   

     Testemunha 
Maria fernãdez a fiãdeira 
mamaluca cristã uelha – 
 
Referida atras folio .2i7. 
verso 

Aos vjnte djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e qua  

tro annos nesta ujlla da cõcepção ylha e capjtanja de tamaraca  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de  

mendoça perante elle pareçeo sendo chamada Marja fernãdez dal 30 

 Cunha a fjandejra e reçebeo Juramẽto dos santos euãogelhos ẽ que pos  

 sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer uerdade e dj  

 xe ser christãa uelha mamaluca fjlha de Antonio fernãdez carpjnteiro ho  

 mẽ branco e de sua escraua francisca negra brasjlla defunctos de  

 ydade de cjnquoenta annos veuva molher que foj de gasp[a]r 35 

 fernãdez fjandejro partejra moradora nesta vjlla e pergũtada  

 se sabe ou sospejta pera que he chamada djxe que não, pergunta  

 da se sabe algũa cousa pertencente ao santo officjo djxe que não lhe  

                                                           lembra 39 
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 Lembra, pergũtada a quem ouvjo ella fallar açerca do saçerdote que bap 05 

 tiza, se fica, ou não fjca compadre do paj ou maj do baptizado djxe que  

 he uerdade que ora lhe lembra que auera hum anno pouco mais ou menos que  

 hum dja não lhe lembra qual nem a que ora estando en casa de Ma  

 noel uaz laurador nesta vjlla fallando com elle e cõ sua molher que  

 então era ujua domjngas fernãdez todos tres somente vjndose a fallar 10 

Manoel Vaz nos Compadres dixe o djtto Manoel uaz que o padre que baptizaua não ficaua  

 sendo Compadre porquanto era seu offjcjo baptizar assjm como tam  

 bem ella denuncjante não ficaua sendo comadre leuando a crj  

 anca porquanto era seu officjo de partejra leualla e logo a djtta sua  

 molher Jaa defuncta lho cõtradjxe, et elle djzendo que assjm o deziam fi 15 

 cou em seu djtto.   E que outrossjm mais lhe lembra que avera algũns  

 vjnte djas que estando ella en casa de breatiz castanha vendedejra  

 que não tem marjdo que ella sajba defronte da Matrjz desta vjlla pratj  

 cando ambas não lhe lembra sobre que preposjto entando
379

 soos lhe  

 djxe a djtta breatiz castanha que djziam que o padre que baptizaua não 20 

 ficaua sendo compadre porque era seu officjo baptizar e que não tocam  

 do cõ a mão na cabeça dos baptizado
380

 como he costume dos padrjnhos  

 tocar não ficaua sendo compadre mas que ella [.] breatiz casta  

 nha não sabja se era assjm isto que dezjam e que djsto somẽte  

 esta ella lembrada e por não djzer mais foj perguntada 25 

 se estaua algum homẽ ay presente djxe que não lhe lembra, per  

 guntada se estaua presente o Juĩz cosmo fernãdez djxe que não lhe  

 lembra perguntada se foj a pratjca sobre hũa crjança que  

 ho vjgario desta Matrjz baptizou de hũa sua negra Respondeo  

 que não lhe lembra, perguntada se estaua ẽ seu siso o djtto 30 

 Manoel vaz, e a djtta castanha Respondeo que sim e dos
381

 costu  

 me djxe nada e prometeo segredo e por não saber asignar  

 eu notarjo asignej por ella a seu rogo aquj Manoel francisco notarjo do  

 santo officjo nesta vjsjtação o escreuj  

  Heitor furtado de mendoça  Manuel francisco  35 

 
                                                                                                  

 

   

   

   

   

                                                 
379

 „entando‟ por „estando‟. 
380

 „dos baptizado‟ por „dos baptizados‟. 
381

 „dos costume‟ por „do costume‟. 
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 Brazil  

   

   

 Aos vjnte djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e quatro an  

 Testemunha Referida 
Pero mendez cristão velho 

nos nesta vjlla da cõçepção ylha e capitanja de tamaraca nas casas 05 

da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

 ante elle pareçeo sendo chamado por ser referjdo no caderno das lem  

 braças, pero mendez e Recebeo Juramento dos sanctos evangelhos  

 em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer ẽ tudo  

 verdade e djxe ser christão uelho natural desta ylha filho de francisco mẽ 10 

 dez e de sua molher Caterjna fernãdez lauradores defũtos de ydade de  

 quarenta annos pouco mais ou menos, pescador casado com Anna  

 gonçallvez mamaluca christãa uelha morador nesta ylha e perguntado se sabe ou  

 sospejta pera que he chamado respondeo que não, perguntado se sabe al  

 gũa Cousa pertencente ao santo officjo djsse que não lhe lembra perguntado 15 

 se sabe de algũa pessoa casada duas vezes djxe que agora lhe lembra  

 que avera seis annos que ouvjo djzer a Manoel do basto Ja defũto que goncalo djas  

goncalo dias esta casado em oljnda Com Marja gonçallvez mamaluca sogra delle testemunha  

 era casado no Reyno e tjnha laa sua legittjma molher ujua da qual  

 vjnhão cartas ao djtto goncalo djaz e que elle o negaua e que tambem isto mes 20 

 mo lhe contou a elle testemunha o djtto seu paj francisco mendez Ja defuncto, e des  

 pois de o ouvjr a elles o ouvjo tambem geralmente em publjca fama  

 djtto per todos Altos e bajxos, bõns, e honrados, e mjlhores da terra  

 na vjlla de Jgarrasu onde o djtto goncalo djaz casou cõ a djtta Marja  

 gonçallvez e Residja e que isto soo he o que sabe, e perguntado mais djsse que 25 

 elle não vjo Reçeber ao djtto goncalo djaz cõ a djtta sua sogra mas que não  

 ha duvjda serem casados, e que são casados avera dezojto annos  

 e do costume djxe nada mais que a djtta rezão mas que tem djtto  

 a verdade e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou  

 cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação 30 

 o escreuj~  

 
 Heitor furtado de mendoça  + 

 

   

   

       Testemunha 
Joanna mendez cristã velha 
   E cristã noua. 

Aos ujnte djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta [e] qua 35 

tro annos nesta ujlla da comçepcão ylha e capjtanja de tamaraca  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada Joana mẽ  

                               dez 39 
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 dez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramẽto 05 

 dos santos evangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 djzer ẽ tudo uerdade e djxe christãa noua que tem parte de christãa ve  

 lha natural desta ujlla filha de simão soejro que tem hum engenho em  

 guayana christão nouo e de sua prjmeira molher Marja aluarez de  

 funta a qual era christãa uelha pella parte de seu paj e tjnha ra 10 

 ça de christãa noua pella parte de sua maj breatiz mendez de  

 ydade de vjnte e dous annos solteira moradora en casa do djtto seu paj em gua  

 yana desta Capjtanja, e denuncjando djxe que avera sete annos  

 que morando seu paj em tapecjma desta Capjtanja lhe fallesçeo em  

 casa hũa Jrmãa Jnteira della denuncjante chamada breatiz mẽ 15 

 dez casada que era cõ boaventura djaz homẽ pardo e despois que  

Maria aluarez Mãy da 
denũciãte em parte cristã 
noua 

a lleuarão a enterrar mãodou a djtta sua maj Marja aluarez lã  

çar fora a agoa dos potes que estauão na cantarejra e por mãoda  

 do da djtta sua maj se uazarão os djttos potes fora, e se tornarão  

Lancar agoa fora a trazer da agoa fresca da fonte, e que quando a djtta sua maj 20 

 mãodou uazar a djtta agoa não declarou a causa djsso e so  

 ella denuncjãte foj presente e algũas negras e que nada mais sa  

 be, e perguntada mais djxe que despois disto morrerão tabem  

 em casa do djtto seu paj hũa sua Jrmãa della denũcjãte chamada  

 ljanor e Algũns escrauos mas que nas suas mortes não lhe lembra 25 

 que vjsse mandar sua maj tambem vazar agoa fora e que se a djtta sua  

 maj a mandou botar tambẽ nas djttas mortes dos que fallecerão  

 em casa despois da djtta breatiz mendez ella o não vjo nem  

 atentou e que antes de a djtta breatiz mẽdez sua Jrmãa fallescer  

 não lhe lembra que outra pessoa algũa morresse en casa e per 30 

 guntada mais por outras Ceremonjas que lhe forão declara  

 das, djxe que nada mais vjo nem sabe do que tem djtto e do cos  

 tume nada mais que ser fjlha de Marja aluarez e que tem djtto uerda  

 de e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e declarou que  

 nẽ ella nẽ seu paj nem maj nẽ parente outro algum foj 35 

           nunca  
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 nunca preso nẽ sentençeado que ella sajba pello sancto officjo ẽ parte 05 

 algũa e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asignej aquj  

 por ella cõ o senhor vjsjtador Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjta  

 ção o escreuj–   

  Heitor furtado de mendoça  Manuel francisco   

 
                                                                                                              

10 

   

   

   

 Aos ujnte djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e qua  

       Testemunha 
Luisa Lourenco cristã velha 

tro annos nesta ujlla da Conçepção
382

 e capjtanja de tamaraqa 15 

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada luzia lourẽço  

 e por querer denuncjar Cousas tocãtes ao santo officjo recebeo Juramento dos  

 sanctos evangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual  

 prometeo djzer en tudo uerdade e djxe ser christãa uelha natural 20 

 da freguesja da fanga da fee entre  torres vedras e mafra filha  

 de Aluaro pirez djaz e de sua molher breatiz fernãdez lavradores defũtos de  

 ydade de trjnta annos pouco mais ou mẽnos casada cõ agostjnho  

 lourenço barbejro christão uelho morador nesta ylha.  E Denũcjããndo  

 djxe que auera treze ou quatorze annos que ella sahio de casa de breatiz 25 

 mendez molher de duarte rodriguiz calcetejro christãos nouos aos quaes  

 ella denũcjãte comecou de serujr sendo moca de onze pera doze  

 annos e os serujo de porta adentro e de recados de fora quatro annos  

 menos quatro annos no qual espaco de tempo que assjm o serujo or  

Biatis mendez cristã noua ẽ  
lixboa 

djnarjamente vjo ter a djtta breatiz mẽdez este costume, que to 30 

da a carne de carneiro ou de uaca que ujnha do acougue pera  

 Comer lhe tjraua prjmeiro o seuo e as vezes o mãodaua a tjrar por ella  

 denuncjante que lho tjraua  e adubaua na panella com azejte e a  

 carne que mais Costumaua comer era de carnejro no qual algũ[as]  

 vezes lancaua tambem grãos com seus adubos na panella, e tam 35 

 bem algũas vezes que comjão galjnha a temperauão tãobem na  

 panella cõ azejte e cõ hũa pequenjna de cebolla, e desta manejra  

 Costumavão comer a djta cozjnha ella e o djtto seu marjdo du  

Duarte rodriguiz cristão 
nouo em Lixboa 

arte rodriguiz e que ella djxe algũas vezes
383

 a ella denuncjãte que não  

djxesse a njnguẽ que ella cozjnhaua daquella manejra a carne cõ azej[te] 40 

                                                                    e por não  

   

   

   

   

   

                                                 
382

 Há letras suprimidas sob as palavras „da Concepção‟. 
383

 Há um „p‟ suprimido sob a letra „v‟. 



[fol.212r] 

 
 Tamaraqa        Mendoça  22I  

   

   

   

 e por não saber ella então mujto não sospejtou djsto mal senão quado 05 

 ella a avjsou que o não djxesse e que algũas uezes foj cõ elles a casa de Aluaro  

Aluaro fernãdez384    cristãos  
E sua molher        nouos e  
                                   lixboa  

fernãdez confejtejro no cabo averdopeso em lixboa tio da djtta breatiz mẽ  

dez e Jantando todos na mesa scilicet o djtto Aluaro fernãdez e sua molher e a dj  

ta breatiz mendez e seu marjdo ujo ella denuncjante que tambem comj  

 ão a carne com azejte cozinhada pello djtto modo e que tambem avera 10 

 noue annos pouco mais ou menos que ella esteue mais de hũ anno por ama  

 en casa de fernão rodriguiz deluas mercador morador em lixboa na cõçepção no  

 qual tempo ujo mandar sua molher Jnes lopez christãa noua cozjnhar  

 per hũa sua negra a carne de carneiro ou vaqua quãdo era magra pera  

Jnes Lopes cristã noua e 
lixboa mo= | lher de fernão 
rodriguiz deluas | E hũa sua 
filha casada-  

ella djtta Jnes lopez comer na mesa com seu marjdo da manejra se 15 

gujnte afogauão prjmeiro a çebolla no azejte em hũa tejella separa  

da e despois lancauão aquella cebolla e azejte na panella da car  

 ne e por não djzer mais, perguntada mais per cerjmonjas que  

 lhe forão declaradas djxe que nada mais ujo nẽ sabe, e dixe
385

 que  

 tambem foy algũas vez[es] a casa de hũa filha do djtto fernão rodriguiz 20 

 deluas casada cõ hum mercador de sobrado cujos nomes não  

 sabe moradores defronte de Sam Jorge em lixboa e lhe derão [rasgada]  

 Comer tambem carne cozjnhada pello djtto modo,   e pergunta  

 da mais djxe que auera anno e meo que ueo de ljxboa e Jnda laa  

 ficaua vjua a djtta breatiz mẽdez casada Com Antonio rodriguiz tambẽ 25 

 calçetejro cõ o qual casou despois de lhe morrer o prjmeiro marjdo  

 duarte rodriguiz e fjcauão morando no meo da Rua dal Calçetarja  

 da banda da moeda e djxe mais que lhes ujo fazer exterjores de  

 boa christandade e do costume djxe nada mais que ser a djtta  

 breatiz mẽdez sua Comadre e tella serujdo o djtto tempo e que tem 30 

 djtto a verdade e prometeo segredo e por não saber asignar eu  

 notarjo a seu rogo asignej por ella Manoel francisco notarjo do santo officjo nes  

 ta vjsjtação o escreuj~  

  Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco  34 

 
                                                                                                              

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
384

 Há letras suprimidas sob a palavra „fernandez‟. 
385

 Há um „q‟ suprimido sob a letra „d‟. 
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 Desfixacão dos Edictos, etc.  

   

  05 

 Aos ujnte e hum djas do mes de dezembro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro  

 annos nesta ujlla da cõçepção ylha e capjtanja de tamaraca a qual capita  

 nja he hũa soo freguesja da Jgreja matriz da cõçepção e Nella não ha ou  

 tra freguesja nenhũa. -Mandou o senhor vjsitador do santo officjo destas partes do  

 brasil hejtor furtado de mendoça desfixar e per seu mãodado se desfixa 10 

 rão o edicto da fee e Monjtorjo geral e o edicto da graça e o traslado au  

 tentico do aluara do perdão das fazendas que nas portas prjncjpais da  

 dicta Matriz estauão fixados per quãto o dja de ontem Jnclusiue  

 que forão vjnte deste djtto mes se acabarão os doze diaas que elle senhor deu de gra  

 ca e termo pera de toda esta Capjtanja vjrem perante elle cõfessar Suas 15 

 Culpas e denuncjar as que soubessem, de quaesquer pessoas.   Os quaes  

 papeis estiuerão fixados nas djttas portas todos os djttos doze djas.  

 O que tudo eu Notarjo dou mjnha fee passar assim na uerdade e pera sẽ  

 pre constar mãodou o djtto senhor fazer este termo que cõ elle asignej de  

 meu signal raso e nelle asignarão tambem Como testemunhas de todo o con 20 

 teudo nelle o Padre Enrique nunez lobo vjgario da dicta Matriz e pero lo  

 pez lobo Capjtão, alcajde mor,   e ouvjdor desta djcta Capitanja  

 e Reverendo franco, e cosmo fernãdez Juizes ordjnarjos nella Manoel francisco notarjo  

 do santo officjo nesta vjsjtação do brasjl o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Manuel francisco  25 

                                                                                                                                                                       
 

                                                                                         + 
 

 pero [Lopez]  henrique nunez lobo   [Reverendo] franco  

                    

                                                                            Cosmo fernãdez 30 

   

   

   

   

 Fim dos Doze dias de 35 

 toda a Capitania de  

 Tamaraqa -  
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  05 

   

 PRIMEIRO  

 Auto da Sancta Jnquisi=  

 ção que se çelebrou na Capita=  

 nia da Parayba - aos . 8 . de Ja= 10 

 neiro de . I595 –   

   

   

   

  15 

   

   

 ANNO  

 do nacjmento de nosso senhor Jesu cristo de mjl e qujnhẽtos e noventa e cjnquo  

 aos seis djas do mes de Janeiro dja da festa dos Reĩs entrou o senhor vjsjta 20 

 dor do santo officjo destas partes do brasjl hejtor furtado de mendoça com  

 seus offjcjaĩs nesta Cjdade phelipea Capjtanja da parayba ten  

 do mandado prjmeiro a carta de Sua Magestade ao Capjtão e gouerna  

 dor della per Sua Magestade felljcjano coelho de carualho O qual (Por  

 quanto ora nella não ha, ouvjdor, nem Juĩz, nem vereador, nem ca 25 

 mara,) administra tudo o da Gouernança e da Justjça.   Donde  

 o djtto Capjtão e gouernador   Com os prjncjpaĩs e mujtos de a Ca  

 uallo e de pee Sahio fora a Recebello e nella foj bem reçebjdo de todos  

 e No mesmo dja se publjcou a mjssa na estação na Jgreja Matrjz della  

 hum mandado delle senhor vjsjtador em que declaraua que aos ojto 30 

 djas do mes de Janeiro no domjngo proxjmo sequjnte avja de  

 celebrarse nella o acto da publjcação da santa Jnqujsjçam e aver ho  

 sermão da fee et prohebja não ouvesse outra pregação no djtto  

 dja   E Despois de o senhor vjsjtador ser bem aposentado se aJun  

 tarão perante elle no dja segujnte – o djtto Capjtão e gouernador 35 

                              e o vjgario  
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 e o vjgario da djtta Matrjz Joam vaaz Salem e lhes mostrou a cõmj  

 ssam de Sua alteza pera elle senhor vjsjtar pello Sancto offjcjo 05 

 este brasjl a qual leo em emtelljgiuel uox o djtto Capjtão  

 Gouernador e Despois de lljda ambos (Cada hum per si) a beja  

 rão e puserão na cabeça djzendo que em tudo a Comprerjam e guar  

 darjam  Com mujta dilljgentja et Jntejreza., e outrossjm lhes  

 mostrou, e perante elles foj ljda a proujssão e patente de 10 

 sua magestade em fauor do sancto offjcjo, e de seus menis=  

 tros.   E logo no djtto domjngo segujnte que foj aos ojto djas  

 do djtto mes de Janeiro se fez hũa solemne procissão da Jgreja da  

 mjsirjcordja ate a djtta Jgreja  Matrjz Pello djtto Reuerendo  

 padre vjgario Joam vaz salem com o capitão Gouernador e prjncj 15 

 pais e mujta gente e pouo Na qual procjssão et Solemnidade le  

 varão debaixo de hum palleo ao djtto senhor vjsjtador.   E Na  

 djtta Matrjz. (Na qual se acharão tambem presentes ojto frades  

 Capuchos da ordem de Sam francisco da Custodja de samto Antonio deste  

 brasjl) se djxe a mjssa cantada e despois della pregou o ser 20 

 mão da fee o Reuerendo padre frej damjão da fonsequa pre  

 sidente do moesteiro de sam bento de oljnda de pernãobuco.  

 e acabado o sermão sobjo ao pulpeto o djtto padre vjgario e em  

 alta et Jntelljgiuel uox leo e publjcou o edjCto da fee et  

 monjttorjo geral et o edjcto da graça et o Aluara de Sua 25 

 Magestade do perdão das fazendas. No edjcto da ffe da o senhor vjsj  

 tador qujnze djas de termo pera de toda a djtta Capjtanja  

 da parayba vjrem perante elle <denuncjar> o que per qualquer modo  

 souberem que qualquer pessoa tenha djtto, fejto, ou cometido,  

 Contra nossa Sancta fee catholjca e o que tem a santa Madre Jgreja 30 

 E No edjtto da graça conçede o djtto senhor qujnze djas de graça  

 e perdão pera que os que nelles vjerem de toda a djtta Capj  

 tanja da parayba perante elle confessar suas Culpas e fazer  

 dellas Jntejra e uerdadejra confissão sejão reçebjdos com  

 mujta benignidade e não se lhes de pena corporal nem penj 35 

 tentia publjca, nem se lhes secrestem nem confisquem seus bẽns  

                                           Como 37 
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 Como mjlhor e mais largamente se contem e declara nos djttos edjttos. 05 

 E despois delle publjquej eu notarjo no mesmo pulpetto o motu proprjo  

 do Sancto padre pio qujnto de Glorjossa memorja em fauor da santa  

 Jnqujsjçam contra os que offendem a seus menistros. Acaba  

 do isto estando o senhor vjsjtador na Capella major asentado  

 em hũa cadejra, e tendo djante de si hum altar portatil com 10 

 hũa Cruz aruorada no meo, e com dous ljuros mjssaĩs aber  

 tos sobre cada hum dos quaes estaua dejtada hũa Cruz fizerão  

 perante elle o Juramẽto da fee em Jntelljgiuel uox na forma  

 do Regimento Como eu Notarjo lhes hia leendo postos de Joelhos  

 Com as mãos sobre os djttos mjssais e cruzes Scilicet O Capjtão 15 

 Gouernador felljcjano Coelho de carualho per sj soo, e despoĩs  

 delle Andre fernãdez vallasques escrjuão da Camara, e Antonio fernãdez  

 merjnho da Correjção, e Antonio francisco alcajde, e djogo dabreu me  

 rjnho do campo Juntamente.   E Despois que os sobredjttos  

 assjm Jurarão todas as mais pessoas que na Igreja estauão 20 

 presentes Jurarão tambem postas de Joelhos com os olhos  

 nas Cruzes e nos mjssaes que estauão no altar djzendo em  

 Jntelljgiuel uox as pallauras da forma do Juramento que  

 eu Notarjo lhes hia leendo, e aJnda emfim lhes perguntej se  

 o Jurauão e prometião assjm Como eu lhes tjnha ljdo, e res 25 

 ponderão que sim.   ACabado pella djtta manejra o djtto auto  

 forão fixados os djttos edicto da fee e monjtorjo geral  

 e edjcto da graça e hum traslado autentjco do Aluara do  

 perdão das fazendas por francisco de gouvea daltero merj  

 nho do santo officjo desta vjsitação do brasjl, e Martjm doljueira 30 

 e pero martinz homẽns do djtto Merjnho e djlljgentias desta vjsjta  

 ção nas portas prjncjpaĩs da djtta Igreja Matrjz de nossa  

 senhora das Neues Cuja freguesja he toda a djtta Capjtanja  

 da parayba Na qual não ha ora outra freguesja nenhũa.  

 E eu Notarjo que a tudo fuj presente Certeffjco e dou mjnha 35 

                                fee  
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 fee passar tudo assjm na uerdade como neste auto se contem  

 o qual auto pera sempre djsto Constar fiz aquj per mãoda 05 

 do do djtto senhor vjsjtador e com elle o asignej de meu signal  

 rasso, e nelle asignarão todas as djttas pessoas como prjn  

 cjpais do pera que nelle são nomeadas e tambem como  

 testemunhas de toda a solemnjdade do djtto auto. Manoel francisco  

 Notarjo do santo officjo nesta vjsjtação do brasjl o esCreuj~ 10 

  Heitor furtado de mendoça      Manuel francisco   

        +                                                                             

         feliciano Coelho de carualho  frei Damião da fonçequa  

     

  João vaaz salem         15 

           A[nd]re [fernande]z velasque[s]   

  Amtonio fernãdez  

   

                       +                                                             

 
             dioguo dabreo     + 

 

          20 

     francisco de gouuea [dalltero]  

   

  pero martinz    Marti doliueira 23 
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  05 

 SEGVEMSE  

 os Quinze Dias Conçedidos.  

 a toda a Capitania da Pa=  

 rayba . aos. 8 . de  

 Janeiro de . I595- 10 

   

   

   

   

  15 

   

   

   

 Aos noue djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e cjn  

 quo annos nesta Cjdade pheljpea Capjtanja da parayba partes do 20 

 brasjl nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor   

    testemunha 
Joana afonso preta 
forra Ladina 

furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada  

Joana afonso molher preta a qual reçebeo Juramento dos santos e  

vangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prome  

 teo djzer en tudo uerdade e dixe seer Crjola de Sam thome, fjlha 25 

 de Antonio afonso, e de Sua molher Marja afonso, gente preta, forra  

 Crjola da mesma ylha de san thome de ydade de quarenta  

 annos casada Com Andre fernãdez mulato Alfayate morador na djtta  

 ylha o qual accusou a ella de adulterjo pello que esta degra  

 dada neste brasil e ora resjde nesta cjdade. E Denun 30 

 cjando djxe que avera dezojto annos que ella veo da djtta ylha  

tempo e que estando ella nella avera ora algũns vjnte e cjnquo  

 annos vjo e conheçeo laa a saluador Romejro que laa nome  

Saluador Romeiro cristão 
nouo 

avão por christão nouo homẽ bajxo grosso, e manco, que anda  

                                Com 35 
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casado e Sã thome Com hum bordão e vio que elle se cassou na djtta ylha com hũa mo 05 

 ca parda chamada Anna fernãdez fjlha de hũa negra crjola cha  

 mada Marja fernãdez e de hum mulato cujo nome lhe não lembra  

 Jrmão de luzja fernãdez mãj de dona Sjmoa que esta em lixboa mo  

 lher que foj de luis dalmejda, e ella denuncjante os ujo reçe  

 ber na Jgreja de nossa senhora da cõçepção aonde forão cõ mujto 10 

 aCompanhamento de gente, e os reçebeo o Cura que era da djtta  

 Jgreja Cujo nome lhe não lembra e hum dos padrjnhos delle  

 foj o djtto luis dalmejda e não lhe lembra ora mais nenhũ  

 dos que presentes se acharão e despois de reçebjdos o djtto  

 saluador Romejro com a djtta Anna fernãdez fjcarão agasalha 15 

 dos e vjuendo em casa da djtta Marja fernãdez sogra delle to  

 dos de hũa porta a dentro na rua de Çesjlia bota onde  

 ella denuncjante tambem moraua, e despois de assjm es  

 tarem algũns tres ou quatro annos fazendo Roim vjda  

 e quejxandose a sogra que elle que não dormja com a djtta 20 

 sua molher e que lhe gastara o dote, estando então laa  

 por Justjça major foam salema se prenderão mujtos homẽs  

 por somjttjgos e mujtos forão quejmados por isso e outros  

 degradados a qual conJunção foj tambem presso o djtto  

 saluador Romejro o qual Ja antes de Sua prjssão corrja fa 25 

culpa ma publjca djtto geralmente por todos na djtta ylha que  

 era somjtigo, e que não dormja Con sua molher e dormja com  

 os homẽns e assjm se djzia tambem publjcamente, quãdo o djto  

 foam salema ho mandou presso pera o Rejno que o djtto sal  

culpa vador Romejro djxera que tjnha enterrado hum Crucjfixo 30 

 em portugal e que por isso o não quejmauão na djtta ylha  

 e o mandauão presso ao Rejno pera se desenterrar prj  

 meiro aquelle Crucjffixo e despois de elle seer leuado para  

 o Rejno veo ella denuncjante pera este brasjl Como  

 djtto tem fjcando laa vjua a djtta sua molher Anna fernãdez 35 

 Com a djtta sua maj e avera ora poucos annos que ho djtto  

 saluador Romejro ueo a esta Cjdade e fallou cõ ella de  

 nũcjan[te] 38 
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 nũcjante e lhe perguntou pella djtta sua sogra Marja fernãdez mocamba 05 

 djzendolhe se conhecja ella em san thome Marja fernãdez mocamba et ella lhe  

 respondeo que sim conhecja que era sua sogra delle e então elle Como agas  

 tado lhe respondeo que não fallasse njsso que pera que era agora fallar  

 nisso, então ella denuncjante se callou e sabendo ella poucos djas  

 ha que ho djtto saluador Romejro vjera a pernãobuco casado Com outra 10 

[ca]sado cõ outra molher molher branca se espantou por elle ser casado em san thome Como tem  

 djtto, e por não djzer mais foj perguntada se despois que ella veo de  

 san thome se ouvjo djzer se era Jnda vjua ou era Ja morta a djtta An  

 na fernãdez Respondeo que não ouvjo isso e perguntada mais djxe que não  

 conheçe nestas partes pessoa algũa que deste casso sajba, e do cos 15 

 tume djxe nada e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e por  

 ella djzer que costuma asignar per sua mão e fazer por signal hũa  

 Cruz, asignou aquj per sua mão e eu tambem Cõ ella e com o  

 senhor vjsjtador Manoel francisco Notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o es  

 creuj~ 20 

 
          Heitor furtado de mendoça    +       Manuel francisco  

 

                                                                                                         +  

   

 E Porquanto a djtta denuncjante acjma Joana afonso he molher mujto  

 ladjna e de bom entendjmento segundo mostra em suas pallavras 25 

 e rezois lhe mãodou o senhor vjsjtador tomar aquj esta djtta sua de  

 nuncjação e fazer aquj djsso esta declaração a qual com elle  

 tornej asignar Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj  

             Mendoça     Manuel francisco   

 
                                                                                         

30 

                                                                                  [carimbo]            

   

  Testemunha 
Antonio thomas. 
méo cristão nouo 

Aos noue djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽ-  

ta e cjnquo annos nesta cjdade pheljpea Capitanja  

da parayba partes do brasjl nas casas da morada do 35 

 senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendoça per  

                                                 ante 37 
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 ante elle pareçeo sen ser chamado Antonio thomas e por 05 

 querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Jura  

 mento dos sanctos evangelhos em que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer em tudo uerdade, e  

 djsse seer meo christão nouo Natural de mejão frio do  

 bispado de lamego fjlho de [[de]] francisco
386

 thomas djgo filho 10 

 de francisco thomas mercador que esta em pernãobuco christão  

 nouo e de hũa sua amjga Jsabel gonçallvez christãa uelha moradora  

 no djtto mejjão frjo de ydade de vjnte e cjnquo annos  

 solteiro morador nesta cjdade   E denuncjando djxe que avera  

tempo dez meses pouco mais ou menos que estando na aldea do 15 

 braço hum dja não lhe lembra qual nem a que ora pra  

 ticando com Manoel gonçallvez mestre de fazer engenhos que ora  

 anda em pernãobuco, e com bras francisco carpjnteiro tjdo por chris  

 tão uelho que ora esta na frontera na fazenda de alvaro neto  

 desta Capjtanja homẽ que não pareçe seer Jnda de mea 20 

 ydade de
387

 pouca barba e preta e casado que consigo tem  

 a morlher
388

 chamada Margay<da> fallejra que então andauão fa  

 zendo a Jgreja da djtta aldea do braço do pejxe onde  

 os [[os]] frades Capuchos
389

 doutrjnam o gentio e a proposjto  

 de allj andarem os djttos capuchos djxe elle denuncj 25 

 ante que não avja Cousa mjlhor que meterse hum homẽ fra  

 de que isso era o bom e que o estado dos Relljgiossos era ho mj  

Bras francisco Carpinteiro lhor estado que podja seer então o djtto Carpjnteiro bras  

 francisco lhe respondeo, que outro estado avja mjlhor ou tam  

 bom e perguntãdolhe elle denuncjãte qual era, e o 30 

 djtto carpjnteiro bras francisco respondeo que era, o estado do  

culpa casado que deos ordenara e llogo elle denuncjãte  

referência e o djtto Manoel gonçallvez logo o reprehenderão et lhe djxerão  

 que não dezia bem,   e na djtta conJunção chegou a elles hũ  

 dos djttos capuchos chamado frej pheliphe mançebo que 35 

 Jnda não tem ordẽns sacras et elles lhe referjrão ho  

 que o djtto carpjnteiro djxera que he o sobredjtto, então ho  

                            djtt[o] 38 

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
386

 Há letras suprimidas sob a palavra „francisco‟. 
387

 Há letras suprimidas sob a palavra „de‟. 
388

 „morlher‟ por „molher‟. 
389

 Há uma letra suprimida sob a letra „C‟. 
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 djtto frade perguntou ao djtto carpjnteiro bras francisco se affjrmaua 05 

 elle aquellas pallauras, et elle lhe respondeo que elle as não affjrmaua  

 porque não no entendja   e despois disto elle denuncjante segun  

 do lhe pareçe posto que nisso se não affjrma djxe perante o djtto  

 bras francisco que era casso da santa Jnqujsjção aquellas pallavras que elle dj  

 xera, de ser mjlhor o estado do casado que o do Relljgiosso ou tão 10 

 bõ como elle, e que não ouve maĩs altercação nem elle Respon  

 deo mais nada e se mudou a pratjca e por não djzer maĩs  

 foj perguntado se estaua o djtto bras francisco bebado ou fora de  

 seu Juizo Com algũa perturbação djxe que segundo entendeo  

 elle estaua em seu sjso e sem perturbação e do costume djxe 15 

 nada e fojlhe mandado ter segredo e assjm ho prometeo pello  

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Ma  

 noel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj e pergunta  

 do mais o djtto denuncjãte djxe que não sabe que parente seu algum  

 fosse preso nẽ sentenceado pello santo officjo nẽ elle o ffoj e que somente 20 

 sabe de francisco mendez Jrmão de duarte mendez christão nouo  

 seu parente pouco que sahjo no acto que se fez em oljnda o so  

 bredjtto o escreuj~  

       Heitor furtado de mendoça        Amtonio thomas  

  25 

   

   

         Testemunha 
João fernãdez Capateiro  
cristão uelho  

Aos nove
390

 djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e  

cjnquo annos nesta cjdade phelipea Capitanja
391

 da para  

yba nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor 30 

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chama  

 do João fernãdez e por querer denuncjar Cousas tocantes ao  

 santo officjo reçebeo Juramento dos sanctos evangelhos em que  

 pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer ẽ  

 tudo uerdade, e djxe[.] ser christão uelho natural da 35 

 vjlla da Rjbejra grande da ylha de sam mjguel fjlho  

 de gaspar fernãdez capateiro e de sua molher caterjna eanes  

                               defunta 38 
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 defunta de ydade de vjnte e ojto annos pouco mais ou menos  

 Capateiro casado com Marta nunez morador nesta Cjdade. E Denun 05 

 cjando djxe que ha dez annos que mora nesta cjdade e logo des  

 pois de elle aquj chegar ueo aquj tambem de morada Antonio  

Antonio da Costa da costa escrjuão da fazenda del rej nesta capjtanja  

 trazendo consigo Sua molher Marja simõis con que ora esta  

 fazendo ujda de uerdadejros casados e por tais São tidos 10 

 e auera ora cjnquo annos pouco mais ou menos que morãdo  

 assjm aquj o djtto Antonio da costa se foj daquj pera o Rejno sobre  

 a conffjrmação do djtto offjcjo e dejxou nesta Cjdade a djtta  

 sua molher ujua e despois de elle estar em lixboa Correo nes  

 ta Capjtanja fama publjca geralmente djtto por todos a 15 

 sjm honrrados e mjlhores  como os do pouo que o djtto Antonio da  

 Costa se cassara em ljxboa Com outra molher e despois de  

culpa o djtto Antonio da costa tornar a esta Cjdade que avera ora dous  

 annos pouco mais ou menos, se comfjrmou mais a djtta fa  

 ma, e que mais não sabe e do costume djxe nada e prometeo 20 

 segredo pello Juramento que reçebeo e asignou aquj cõ o senhor vjsjtador  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

  Heitor furtado de mendoça  [joã]o [fernandez]  

   

  25 

   

 Aos onze djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e  

      Testemunha 
   Antonio gomez 
marinheiro cristão uelho 

cjnquo annos nesta Cjdade phelipea Capjtanja da parayba  

partes do brasjl nas casas da morada do senhor vjsjtador do  

sancto officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pa 30 

 reçeo sen ser chamado Antonio gomez e por querer denuncjar  

 Cousas tocantes ao santo officjo recebeo Juramento dos sanctos evão  

 gelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual pro  

 meteo djzer en tudo uerdade e djsse seer christão uelho  

 natural de macarellos termo da cjdade do porto fjlho de 35 

 Antonio rodriguiz defunto marjnhejro e de Sua molher Antonia gomez  

                                                            Laa mor[a] 37 
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 Laa moradora de ydade de vjnte e quatro annos solteiro marjnhejro 05 

 morador ora nesta cjdade   E Denuncjando djxe que avera hum mes pouco  

 mais ou menos que hum dja a tarde não lhe lembra qual ujndo do va  

 radouro desta cjdade pera ella pratjcando pello camjnho cõ  

 goncalo francisco marjnhejro solteiro mançebo que lhe começa a barba estante nes  

 ta cjdade que com elle amda em hum barco barqueando daquj para 10 

 oljnda e de oljnda pera aquj aconteçeo que no djtto camjnho do  

 varadouro pegou o djtto goncalo francisco de hũa negra brasjlla et elle denun  

goncalo francisco 
marinheiro 

cjante lhe djxe que dejxasse a negra então o djtto goncalo francisco lhe respõdeo  

o segujnte, calajuos que quem nao dorme cõ molher neste mundo,  

culpa dormem cõ elle os djabos no outro, e logo elle denuncjante 15 

 o reprehendeo que tal não djxesse, et elle lhe respondeo que ouvjra  

 Ja aqujllo a outros homẽns, e elle denuncjãte lhe repljcou que  

 posto que elle isso ouvjsse era mujto mal djtto e assjm ficarão sẽ  

 aver mais profja, e despois passados algũns djas lhe djsse  

 o djtto goncalo francisco que se hia cõfessar pera ueer que lhe djzja o cõfessor 20 

 neste casso e elle denuncjãte o vjo estar no mosteiro de Sam francisco  

 desta cjdade aos peis de hũ frade confessor mas nunca mais  

 Cõ elle fallou nesta caso nẽ mais passou  e por não djzer mais  

 foj perguntado se estaua o djtto goncalo francisco bebado ou fora de seu  

 Juizo quando djxe as djttas pallauras respondeo que em 25 

 seu siso estaua e perguntado mais djxe que njmguem mais  

 se achou presente que elles ambos soos no djtto casso e que tem ao  

 djtto goncalo francisco por homẽ simp[.]lex e fojlhe mandado ter se  

 gredo e assjm o prometeo ter pello Juramento que recebeo e do  

 costume djxe que são amjgos e companhejros em hum barco 30 

 mas que tem djtto a verdade e asignou cõ o senhor vjsjtador a  

 quj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj  

         Heitor furtado de mendoça  

       Antonio gomes 34 
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 Testemunha 
  Marcal vaz 
cristão uelho 

Aos doze djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e 05 

cjnquo annos nesta cjdade phelipea capjtanja da parayba  

partes do brasjl nas casas da morada do senhor vjsjtador do  

 sancto offjcjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo  

 se ser chamado MarCal
392

 vaz e por querer denuncjar cousas to  

 cantes ao sancto officjo reçebeo Juramento dos sanctos evãogelhos 10 

 em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 en tudo uerdade e djxe seer christão uelho natural de Samtes  

 teuão de ponte de ljma da correjcão de ponte de ljma filho de  

 Joam uaz mercador e de Sua molher Margayda gonçallvez laa mo  

 radores, de ydade de trjnta e quatro annos casado com Anna 15 

 djnĩs christãa uelha laurador e morador na frontera desta cjdade  

tempo E Denuncjando djxe que Sendo elle moco de ydade de dez pera  

 onze annos ouvjo que hum seu vezjnho natural da freguesja de betorj  

 nho dos piaĩs a qual freguesja com a delle denuncjãte sam am  

Pedraluarez Carpiteiro bas conJuntas chamado pedraluarez que ora he carpjnteiro e mora 20 

 dor nas fronteras desta cjdade que então serja moco de noue para  

 dez annos estaua presso por querelar delle hũa crjada de Sua maj  

 demandandolhe casamento e elle denuncjãte o ujo estar preso  

 e fallou com elle na cadea de braçellos e porquanto o djtto moco  

 pedraluarez era orfão e não tjnha naquelle tempo quem por 25 

 elle fizesse e a querelossa chamada dalcunha a cavallejra
393

 ne  

 goçeou de manejra con que o djtto moço emfadado djxe que querja re  

 çebella por molher, como defejto segundo ouvjo laa djzer e  

 Contar a mujtas pessoas então o leuarão presso a Jgreja e a  

 reçebeo estando presso em ferros e elle denuncjante se a 30 

 firma que no djto tempo em que assjm a reçebeo era elle djtto pe  

 draluarez moço de nove pera dez, e quando mujto ate Õze
394  

 annos e sabe que nunca com ella Coabjtou mas antes ella pu  

 bljcamente fez mal de sj e nunca a Justjça ecclesjastjca  

 o obrjgou a fazer vjda com ella e despois se ueo elle pera este 35 

 brasjl e avera ora quatro ou cjnquo annos que se cassou aquj  

                            Cõ Ana [da] 37 
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 Há letras suprimidas sob a palavra „Marcal‟. 
393

 Há uma letra suprimida sob a letra „v‟. 
394

 Há uma letra suprimida sob a letra „Õ‟. 
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 Cõ Anna da costa em Jgarasu com que ora esta casada e ujue na frõ 05 

 tera desta Cjdade e pera efejto do qual casamento deu testemunhas de não aver  

 nouas da djtta Cauallejra ou do que cõstar pellos djttos testemunhos que testemunha  

 rão perante o vjgario de Jgarasu que os reçebeo, Mas elle denunCjante  

 perguntou a vn seu Jrmão Antonio uaz e a outros que vjerão da terra avera  

 tres ou quatro annos e lhe djxerão que não avja laa nouas de ella 10 

 ser ujua nem morta e se absentara com hũns castelhanos,.  Denun  

referência Perguntada a referida  
micia doliueira | Dixe que frei João 
defũcto | [lh]e dixe que Reprehendendo 
elle a Esta | britis Luis Ella lhe respõdia 
Estas pa | [lau]ras,  Mas que ella 
referida lhas | não Ouuio a ella - 

cjou mais que Mecja doljuejra molher de mjguel gonçallvez vjejra de per  

nãobuco lhe djxe que reprendendo ella algũas vezes a breatiz luis  

que tem hũa mão menos moradora em olinda lhe djxera a djtta  

breatiz luis, que neste mundo a vjssem andar que no outro que a não avjão 15 

Briatis Luis aleijada.395 de uer penar.   Denuncjou mais que cosmo anrulho, e seu genro domjn  

referências gos da costa moradores em Jgarasu lhe djxerão que vjrão estar fazẽ  

Antonio do o peccado nefando em guayana a Antonio crjado do djtto pedral  

[ilegível] o referido Cosmo Anrulho - 
Jurou que Elle | [ilegível] vio a Estes 
fazer o peccado, mas que Ou- | 
[ilegível] dizer a seu genro domingos 
da costa E a francisco | [ilegível] criado 
de pero aluarez Ramalho fernandez | 
[ilegível] de santo antonio que elles os 
virão, E | [do] costume nada e assinou 
E prometeo | [S]egredo. 
 

Cosmo Rodriguiz Amrrulhos 

varez, e outro moco enteado de hum Jndjo chamado andre gonçallvez de Jga  

rasu e por não djzer mais fojlhe mãodado ter segredo e assjm 20 

o prometeo pello Juramento que reçebeo e do Costume djxe nada mais  

que ser natural e da Crjação e amjgo do djtto pedraluarez  

mas que tem djtto a verdade e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj  

Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtacão o escreuj~  

 Heitor furtado de mendoça     25 

[Perguntado] o referido francisco  
gonçalvez não cõclue E | [Escr]eueose 
seu testemunho adiãte folha 262. | 
verso 

           marcal vaz  

  

  

[Perguntado] o referido domingos da 
costa.  Es= | [creueo]se seu testemunho 
adiãte folha 247- 

  

Aos doze djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhentos e nouenta e cjn 30 

     Testemunha  
francisco barbosa ma= | maluco 

quo annos nesta Cjdade phelipea capjtanja da parayba  

partes do brasil nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo  

 officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareceo sem  

 ser chamado francisco barbossa e por querer denuncjar Cousas to  

 cantes ao sancto officjo reçebeo Juramento dos sanctos evão 35 

 gelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer  

 em tudo uerdade e djxe seer christão uelho mamaluco na  

                                   tural  

   

  40 

   

   

   

                                                 
395

 A nota foi escrita na margem da linha 15. 
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 tural de pernãobuco fjlho de Antonjo barbossa homẽ branco  

 e de Jllena Jndja fora deste brasjl de ydade de quarẽta e 05 

 dous annos casado con francisca de frejtas mamaluca morador no aRabal  

 de desta cjdade. E Denuncjando djxe que elle ouvjo djzer a  

Baltazar da Lomba mujtos Jndjos das aldeas que balthasar da lomba fazia o pecca  

 do nefando com outros Jndjos o qual he hum homẽ solteiro Ja velho  

 de algũns cjnquoenta annos que costuma coser, fiar, e amasar 10 

 como molher e ate ora andou pellas fazendas e aldeas desta  

 parayba et ora he ydo pera pernãobuco e que avera ora tres ou  

 quatro annos que o djtto balthasar da lomba se agasalhaua em hũa  

 casa Junto delle denuncjante em hũa roça de duarte gomez cujo  

 crjado então era e hum dja a nojte Jndo elle denuncjante des 15 

 ta cjdade pera casa chegando a ella lhe djxe hũa Sua negra Jo  

 ana brasjlla escraua que Ja he defunta que ella vjra estar o djtto  

 balthasar da lomba com hum negro fazendo o peccado nefando  

Declarou esta testemunha 
que não se affir | ma se dixe 
a negra que vira a este | Reo 
fazer o peccado em cima 
das | Eruas fora de casa ou 
se dixe | que o vira fazer o 
dito peccado dẽ | tro em 
casa . E que por tirar escru | 
pulo torna a declarar Jsto E- 
| asinou aqui a 24 de janeiro 
. 95.       
                   +       
     francisco barbossa 
[Referido]396               

en cjma de hũas eruas fora de casa pello que elle denuncjãte  

se foj dallj a pouco manso a porta do djtto balthasar da lomba et 20 

o achou Ja recolhjdo as escuras e per hũa abertura da porta  

pos a orelha e aplicou o sentjdo e ouvjo fallar dentro ao djtto  

balthasar da lomba e a hum negro brasjl que então era pagão  

e ora he christão e casado na aldea do garamame, e chama  

vase sendo pagão acahuy que quer djzer agua de cayu mãoçe 25 

bo de algũns vjnte annos o qual então trabalhaua em hũa ca  

sa que elle denuncjante fazia e na falla os conheçeo e os sentio  

que estauão ambos em hũa rede e sentio a rede rugir e a elles  

 ofegarem Como que estauão no trabalho nefando e assjm em  

 tendeo estarem elles fazendo o djtto peccado e ouvjo ao 30 

 djtto negro hũas pallavras na ljngoa que querjão djzer queres  

 mais, como cousa que acabauão de fazer o peccado, e o djtto  

 balthasar da lomba dixe então que sayssem fora a ourjnar  

 então elle denuncjante se recolheo pera casa e despois pasa  

 dos algũns djas elle denuncjante reprehendeo o djtto lomba 35 

 estando ambos soos no garamame e lhe djxe de como elle o vjra  

 na djtta nojte estar com o djtto negro o djtto peccado  

      nef[ando] 38 
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 nefando e lhe deu os signais do que elles fallarão e ho admoes 05 

 tou mujto que se apartasse do djtto peccado, e o djtto balthasar da lom  

 ba se calou totalmente e lhe não respondeo nada e assjm se aparta  

 rão e tambem em outro dja tomou ao djtto negro soo e o reprehen  

 deo et elle lhe respondeo que o djtto balthasar da lomba era o que ho não  

 queria dejxar confessandolhe que era uerdade djzendo que elle o bus 10 

 caua et leuaua a sua casa e despoĩs disto ouvjo elle aJnda a outros  

 negros djzer como o djtto balthasar da lomba era Somjtigo que seruja de  

 molher.  Denuncjou mais que ouvjo geralmente djzer nesta terra que  

Antonio da Costa dalmeida Antonio da costa dalmejda que aquj esta casado com Marja simõis, Jndo  

 daquj pera o Rejno dejxandoa qua vjua avera quatro ou cjnquo 15 

 annos, se casou em lixboa com outra molher e a algũas pessoas ou  

 vjo djzer que elle que se casara laa por lhe escreuerẽ que esta molher de qua era  

 morta e por não djzer mais fojlhe mandado ter segredo e assjm ho  

 prometeo e do costume djxe nada e asignou cõ o senhor vjsjtador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~ 20 

          Heitor furtado de mendoça                +  

        francisco barbossa  

   

   

  25 

   

  Testemunha 
Baltazar de ma= 
çedo cristão uelho - 

Aos quatorze djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e cjnquo annos nesta Cjdade phelipea Capjtanja da parayba  

partes do brasjl nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo  

 officjo hejtor furtado de mendoca perante elle pareçeo sen ser 30 

 chamado balthasar de maçedo e por querer denuncjar Cou  

 sas tocantes ao sancto officjo reçebeo Juramento dos Sanctos evange  

 lhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prome  

 teo djzer en tudo uerdade e djsse seer christão uelho natu  

 ral de Gujmarais fjlho de valentim de maçedo dos da guo 35 

 vernanca de Gujmarais e de Sua molher Anna damjl de  

    functa 37 
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 Brazil  

   

 defuncta de ydade de trjnta e noue annos casado com breatis  

 aluarez morador nesta cjdade.   E Denuncjando djxe que avera cjnquo  

 ou seis annos pouco mais ou menos que estando nesta Cjdade hum 05 

 dja não lhe lembra qual e parecelhe que antes de Jantar en casa de  

referência  Perguntado o 
referido diogo da | costa 
mamaluco Ju- | rou que não 
se lêbra deste | caso nẽ que tal 
perãte elle | nẽ cõ elle passasse 
este Le- | onis de pina nẽ outrẽ 
al | guẽ. E do costume dixe 
nada | E prometeo segredo   E 
asinou aqui | na Paraiba . a i9 
. Janeiro . 95 –         
    [Diogo] da Costa 
 

Leonis de pyna cristão nouo 

djogo da costa mamaluco em pratjca com elle e com lionis de pjna  

Christão nouo morador na frontera desta cjdade solteiro home alto do cor  

po e Aluo do rosto barbjlouro filho de Manoel uaz colaco morador em  

oljnda djxe o djtto djogo da costa aquj morador pera o djtto lionis 10 

de pjna que Manoel dazeuedo a quẽ elle djtto lionis de pjna vjnha  

executar por çertas djujdas era sindjco dos frades capu  

chos e não podjão as Justjcas da terra entender cõ elle porque  

era preuelljgiado e tjnha seu Juiz então o djtto ljonis de  

pjna respondeo as pallauras segujntes; tambem eu djrej 15 

 logo que tenha
397

 meu Juiz em gulfo as quaes pallavras lhe pare  

 çerão mal e tambem as notou o djtto djogo da costa.   Denun  

 cjou mais que auera trs annos que no garamame ouvjo djzer a francisco  

francisco Lopez mamaluco  
cristão nouo  

lopez mamaluco morador nesta Cjdade casado com Isabel fernandez  

mamaluca que bom fora dejxar aos gentios ujuer como veujã 20 

 e não lhes Insjnar a doutrjna e que era por demais Insignalos  

 as quaes pallavras lhe ouvjo estando ambos soos e por elle  

 seer filho de christão nouo lhe pareçerão mal.  Denuncjou  

Antonio da Costa dalmeida mais que auera cjnquo ou seis annos que Antonio da costa dalmeda  

 escrjuão da fazenda morador nesta Cjdade se foj pera lixboa 25 

 dejxando aquj vjua sua molher marja simõis com a qual  

 elle ora aquj ujue e corre fama publjca Geralmẽte djtta  

 por todos nesta parayba que elle se cassou em lixboa segun  

culpa da vez com outra molher,   Denuncjou mais que ouvjo djzer  

referência    Ja he defũcto este  
Referido –  
 

Diogo lopez da rosa cristão 
nouo  

a Jorge tejxera morador ora em oljnda que djogo lopez da rosa chris 30 

tão nouo paj do djtto francisco lopez estando pera morrer lhe  

mostrauão hum crucjffixo et elle vjraua a cabeça e berra  

 va,. e por não djzer mais fojlhe mandado ter segredo e assjm ho pro  

 meteo ter pello Juramento que reçebeo e do costume dixe nada mais  

 que 35 
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 que não ter boa vontade ao djtto francisco lopez posto que se cõmonjcam e asig 05 

 nou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o es  

 creuj~         +  

  Heitor furtado de mendoça  baltasa[r] de macedo  

   

  10 

   

   

 Aos quatorze djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e cjnquo  

   Testemunha 
 Maria Saluador 
  cristã uelha 
[t]ãbem denũciou mais 
[a]diãte folha 233 – 

annos nesta Cjdade do saluador digo nesta Cjdade pheljpea Capjtanja  

da parayba partes do brasil nas casas da morada do senhor vjsjtador do 15 

santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada  

Maria saluador e por querer denuncjar Cousas tocantes ao Sancto offjcjo  

reçebeo Juramento dos sanctos evangelhos em que pos Sua mão derejta sob  

 cargo do qual
398

 prometeo djzer en tudo uerdade e djsse seer christãa  

 velha natural da Cjdade do porto fjlha de saluador gonçallvez olejro, e de Sua 20 

 molher çezilia fernãdez moradores nesta Cjdade de ydade de quarenta e cjn  

 quoenta annos pouco mais ou menos casada com hieronjmo monteiro que  

 não tem offjcjo morador nesta Cjdade  E Denuncjando djxe que avera ojto  

 meses que sendo ella veuuva casou publjcamente em façe de Jgreja  

 com o djtto hieronjmo monteiro e forão reçebjdos na matriz desta cjdade 25 

 pello vjgario della João vaz salem dizendo ambos as pallavras de presẽte  

 de que a sancta madre Jgreja usa nos sacramentos do matrjmonjo em hũ  

 dja da semana pella menhãa sendo presente mujta gente e delle  

 foj padrjnho Manoel barbossa,  e Manoel homẽ da silua, e Madrjnha  

 della foj a molher do ortega pera efejto do qual casamento elle deu fiança 30 

 apresentar os pregois corrjdos na
399

 sua terra que he oeiras termo de  

 lixboa perante o ouvjdor ecclesjastjco de oljnda perante o qual  

 tambem deu testemunhas Como era solteiro e logo Jnda antes de se receberem  

 ouvjo ella ao djtto hieronjmo monteiro dizer que se prouarja em oljnda  

 quanto qujsesem e que as testemunhas que elle dera não erão da sua terra 35 

referências e fructuosso de moura e sua molher dona Antonia lhe djxerão que tjnhão ouvj  

 do djzer que o djtto hieronjmo monteiro era casado em portugal e o mes  

                                                                      mo lhe 38 
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 mo lhe djxe domjngos Manuel moradores [e]m oljnda, e sabendo isto  

referência o djtto hieronjmo monteiro que dezjam delle fez grandes Juramentos que não era 05 

 tal e emfim se reçeberão, e despois de estarem nesta cjdade fazẽ  

 do vjda de casados veo hum negro brasjl a sua casa que ujnha de olinda  

 e lhe deu hũa carta fechada e lacreada com o sobre escripto que diz  

 pera hieronjmo monteiro, a qual ella arecadou por elle não estar pre  

 sente, e a mandou leer e por ella ujo nomearselhe a que a escreue por sua 10 

 molher vjçençea Jorge em Oejras e vendo ella isto apertou com  

 o djtto hieronjmo monteiro que fizesse ujr os pregois da sua terra ao que  

 lhe elle respondeo que o ffjador que se hia pera portugual e que elle  

 tiuera em oejras filhos de hũa moça vjçentia Jorge a qual djxera  

 ao seu cura que elle que era seu marjdo e que por isso não querja mãodar 15 

 buscar pregois porque lhe avjão de sair com isto e sabendo elle da  

 djtta carta apertou cõ ella que lha desse et ella contudo lha não quis dar  

 djzendo que a quejmara e lhe respondja açerca da carta que era verda  

 de que tjnha fjlhos daquella molher mas que não erão recebjdos nem  

 passarão pallauras algũas de casamẽto, et poucos djas ha lhe mãod[ou] 20 

referência djzer de oljnda a ella Matheus djas torto de hum olho morador na Rua de  

 sam pero que hũns homẽns que vjerão na Nao da Jndja que se perdeo djxerão  

Jeronimo mõteiro. seu 
marido   

que conhecjão o djtto hieronjmo monteiro de oejras que era laa casado  

e tjnha sua molher ujua com fjlhos delle e que quãdo ora se soube que  

 elle senhor vjsjtador vjnha vjsjtar esta capitanja elle djtto hieronjmo 25 

 monteiro se foj pera pernãobuco e antes de se ir djxe a ella denuncjãte  

 que quando aquj estiuesse Esta
400

 mesa do santo officjo ella não vjesse  

 a ella e fechasse sua porta e não fallase com njmguẽ Jurandolhe  

 pella ostja deujna que se ella vjesse a esta mesa que avja de acabar  

 nas suas mãos e fizesse conta que tjnha sua era acabada, e que outrosj 30 

 quando ella denuncjante a nojte na cama se benze e djz tornome  

 serua e serujdora e amjga de meu senhor Jesu cristo elle zomba della  

 djzendolhe que quer djzer serujdora e assjm quando ella reza outras  

 oraçõis zomba della e lhe mãoda que se aleuante de rezar porque a não  

 quer veer chorar mas ella não sabe a tenção delle nẽ de que nação 35 

 elle he e logo apresentou perante elle senhor vjsjtador a djtta carta  

 a qual não era asignada por njnguẽ e nella se djz ser fejta  

 aos qujnze de feuerejro de nouenta e quatro de OEiras, e mostra  

                                         seer de 39 
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  05 

 Seer de vjçentia Jorge que nella se nomea por sua molher a qual carta o senhor  

 vjsjtador mãodou que ficasse nesta mesa pera mais Jnformação. Denun  

tempo Ciou mais que avera ujnte annos pouco mais ou menos que na Cjdade  

 do porto ella tjnha amjzade e conuersação em casa de Anrjque  

henriquez gomez          
Jsabel nunez sua molher cristãos    
Duarte dias Enriquez         nouos 
filho  
Antonia anriquez filha      

gomez e de sua molher Jsabel nunez mercadores Ricos christãos novos 10 

com elles e con seus fjlhos duarte djaz Enriquez que esta ora em olin  

da e Antonia emrjquez que ora esta casada com foam coronel em me  

djna del campo e outras fjlhas pello que hia mujtas vezes a sua casa  

 fallar com ellas e hũa uez lhe djxe e contou a djtta Antonia emrjquez  

 que então lhe pareçe serja de dez pera onze annos pouco mais ou me 15 

 nos de como sendo moradores em galljza fugira da santa Jnqujsjcam pera  

 gulfo o djtto seu paj emrjque gomez e leuara consigo a djtta sua maj Jsa  

[Referidos] bel nunez e a ella e a todos os mais seus Jrmãos e que todos forão a cauallo  

 e que despois de Jrem a gulfo se tornarão pera a djtta Cjdade do porto  

 onde então estauão e na mesma cjdade ouvjo ella denuncjante 20 

referência djzer hũa vez a Gujmar nunez Jrmãa da djtta Jsabel nunez mofando  

 della que ella que nunCa Correra a carejra pera gulfo Como a djtta   

 sua Jrmãa Jsabel nunez Correra e isto mesmo ouvjo tambem djzer a  

referência Gracja gomez filha da djtta gujmar nunez que a djtta Sua tja Jsabel nu  

 nez Correra a carrejra de gulfo e que Jnda fallaua e por não dj 25 

 zer mais foj lhe mandado ter segredo e assjm o prometeo pello  

 Juramento que reçebeo e do costume djxe nada e prometeo segredo  

 e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo asinej por ella cõ o senhor  

 vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo vjsjtação o escreuj  

       Manuel francisco  30 

  Heitor furtado de mendoça                                             

   

   

   

       Testemunha 
[J]sabel fernãdez cristã velha 

Aos quatorze dias do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e noventa e cjn 35 

quo annos nesta Cjdade phelipea Capitanja da parayba partes  

 do brasjl nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hej  

                                                               tor 38 
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 tor furtado de mendoça perante e[lle] pareçeo sen ser chamada 05 

 Jsabel fernãdez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçe  

 beo Juramento dos Sanctos evangelhos en que pos Sua mão derejta  

 sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse seer chris  

 tãa uelha natural de pernãobuco filha de Jorge fernãdez carpjnteiro homẽ  

 branco e do costanca
401

 rodriguiz mamaluca sua molher defunctos 10 

 de ydade de trjnta e tres annos casada com francisco lopez da rosa ta  

 baljam desta cjdade christão nouo mamaluco filho de djogo lopez  

 da rosa christão nouo homẽ branco, e de hũa negra brasjla fora  

 E Denuncjando djsse que avera dez annos que sendo moradores en  

 tão em peratibj de pernãobuco hum dja pella menhãa o djtto seu 15 

francisco lopez da rosa seu  
marido cristão nouo  

marjdo agastandosse porque os bois lhe comerão hum pouco de  

mantimento djxe que arenegaua de quantos sanctos avja no  

 paraiso a qual blasfemea djxe hũa soo uez estando em seu siso  

 sem perturbação de ujnho nem elle o bebja mas con furja e agas  

 tamento pello djtto dano e logo ella e reprehendeo porque ambos soos 20 

 estauão et elle respondeo que estaua agastado mostrando a  

referência Rependjmento. Denuncjou mais que ho djtto seu marjdo lhe  

Branca dias cristã noua djxe que elle conheçera branca djaz christãa noua em pernãobuco  

 a qual adoraua hũa toura e por não djzer mais fojlhe mandado  

Perguntado o referido 
francisco Lopez de jdade de | 
42 . anos. Jurou que auera 
uĩte | anõs E ãtes E despois 
disso que Ou= | uio Em 
pernãbuco dizer ẽ comũ | dito 
geral não lhe Lẽbra a que | 
pessoas certas que Brãca dias 
molher | de diogo fernãdez de 
camaragibi cristãos nouos | E 
jorje dias do caja cristão nouo 
defũtos | tinhão hũa toura 
que dorauã. | E asinou aqui 
na Paraiba . a | 2I. de Janeiro 
de i595 –      
                   ÷                   
÷ francisco lopez d[a rosa] 
 

   Testemunha 
João aluarez mul= 
lato Escrauo . de 
bom Entendimẽto. 
cristão nouo -402 

ter segredo e assjm o prometeo pello Juramẽto que reçebeo e do costu 25 

me djxe nada mais que ser molher do djtto francisco lopez mas que tem dj  

to a uerdade e por não saber asignar eu notarjo a seu rogo a  

signej por ella cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  

nesta vjsjtação o escreuj~   Manuel francisco   

  Heitor furtado de mendoça                                                      30 

  

  

  

  

Aos dezaseis djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta 35 

e cjnquo annos nesta Cjdade phelipea Capjtanja da pa  

rayba partes do brasjl nas casas da morada do senhor vjsjta  

dor do santo offjcjo hejtor furtado de mendoça perante elle pa  

reçeo sen ser chamado Joam aluarez homẽ pardo o qual re  

                           cebeo 40 
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[ilegível] o referido pero 
gonçalvez Jurou não lhe a | 
[le]mbra de nada deste  
referimento | Somente sabe que 
Diogo Lopez he homẽ a- | 
gastado.  E asinou aqui na Para 
| iba . a 23. Janeiro de I595 – 

                  + 
[Perguntado] o referido 
francisco rudriguiz Jurou que 
muitas uezes | pescou ja cõ 
diogo Lopez sẽdo presẽtes ou | 
tras mais pessoas mas que não 
se Lẽbra que | esta blasfemia nẽ 
outra lhe Ouuisse | que elle 
atẽtasse, e somente lhe ouuio 
algũas | uezes quãdo se lhe hia o 
peixe, pellos cir | custãtes, Esta 
gẽte fara aos homẽs arene | gar 
dos sãctos.   E asinou aqui.    
                    + 
referências  Perguntado o  
referido Antonio mosqueira | 
Jurou que não se alẽbra | deste 
caso deste referimento | E asinou 
aqui –   403 
      Antonjo mosqueira 

cebeo Juramento dos Sanctos evangelhos em que pos Sua mão derejta 05 

sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djxe seer natu  

ral da cjdade deluas filho de Joam rodriguiz homẽ branco ourjuez e de hũa ne  

gra escraua chamada breatiz enriquez defunctos de ydade de  

trjnta e quatro annos solteiro escrauo de Jsabel caldejra veuva molher  

que foj de manoel dazeuedo morador no garamame E Denuncjando djxe 10 

que avera cjnquo meses que estando no cabedello pescando djogo lopez  

pescador casado com hũa escraua de Jorge tejxera morador em oljnda  

em casa do djtto Jorge tejxera estando mais presentes francisco rudriguis  

e pero gonçallvez soldados do forte do cabedello e Antonio mosquejra sol  

dado que esta em aldea do braco, e seu sobrjnho chamado o Noua 15 

que cõ elle esta na mesma aldea do braço Aconteçendo fugir  

hum pouco de pejxe da rede, o djtto djogo lopez se agastou, e agas  

tado djxe que arenegaua de todos os sanctos do paraisso  

e logo e reprehenderão et elle respondeo que cõ collera fallara  

mas não estaua bebado nem fora de seu Juizo, e do costume 20 

djxe nada e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asig  

nou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  

nesta vjsitação o escreuj~ e declarou ser seu paj João rodriguiz ou  

rjuez christão nouo, o sobredjtto o escreuj       

Diogo Lopez pescador.404   Heitor furtado de mendoça               25 

[ilegível] referido antonio de  
noua Jurou que se Lẽbra | neste  
caso, que diogo lopez arrene |  
gou mas que não se afirma da  
subs | tãtia da blasfemea, E que  
lhe pare- | ce que falou ẽ sactos  
mas nã sabe | Em que forma .   
E que lhe Lẽbra que des | pois 
de elle dizer o que dixe,  Lo- | go 
dixe que se arrepẽdia do que 
mal fallara dizẽdo que deus lhe 
perdoasse.  E asinou aqui – 405  
       [Antoni]o no[u]a 

  

  

  

Aos dezaseis djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta  

e Cjnquo
406

 [[e cjnquo]] annos nesta cjdade phelipea capitanja
407 30 

da parayba partes do brasjl nas casas da morada do senhor vjsj  

tador do sancto offjcjo hejtor furtado de mendoca perante  

elle pareçeo sen ser chamada Anna ferreira e por querer denun  

cjar cousas tocantes ao sancto officjo reçebeo Juramento  

    Testemunha  
  Ana ferreira.408 

                         dos santos 35 
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 dos santos euangelhos ẽ que pos sua mão derejta sob cargo do qual prome  

 teo djzer em tudo uerdade e djxe ser segundo lhe parece christãa 05 

 velha natural da Cjdade de lixboa filha de Gujlerme de colonja
409  

 mercador segundo tem ouvjdo e de Sua maj não sabe o nome nẽ  

 quẽ foj nẽ nunca conheçeo o djtto seu paj de ydade de trjnta anno[s]  

 pouco mais ou menos casada com bartholomeu djaz pedrejro morador  

 na Rua noua desta cjdade. E Denuncjando dixe que avera hum 10 

 anno pouco mais ou menos que hum dja não lhe lembra qual  

 nẽ se pella menhãa se a tarde nẽ a que ora entrou ella em casa  

 de João afonso tisourejro dos defuntos desta Cjdade a fallar cõ  

 sua molher Gracja luis christãa noua et mamaluca filha de  

 djogo luis christão nouo e de hũa negra brasjlla por serem vezjnhas 15 

 e amjgas e comadres e se costumarem vjsjtar e fallar mujtas vezes  

 e estando fallando ambas entrou de fora hum soldado de aquj  

 castelhano chamado domjngos ortega tambem seu vezjnho e trazia  

 na mão hum çruçjffixo com nossa senhora e Sam João ao pe da cruz  

 Jmagẽns de uulto pequenas e a Cruz era de paao de comprj 20 

 mento de hum palmo pouco mais ou menos fejtio de frandes  

 e deu o djtto Crucjffixo assjm com as djttas Jmagẽns da senhora  

 e sam Joam a hũa moça de ydade de noue pera dez annos filha  

 da djtta Gracja luis e do djtto seu marjdo João afonso, et Dizen  

 dolhe ella denuncjante que como daua assjm aqujllo aquella me 25 

 njna elle lhe respondeo, que aqujllo que não era Sagrado que bem po  

 dja folgar com elle, mas que contudo que bom serja pollo a djtta gracja  

 na parede ẽ hũa taboa pregada ẽ oratorjo, e djzendo isto se tornou para  

 fora e a djtta moça chamada Marja tomou o djtto Crucjffixo cõ as  

 djttas Jmagens pegadas no pee da Cruz e o leuou pera a camara 30 

 de dentro e por então não vjo ella denuncjãte nada maĩs  

 e despois dallj a cjnquo ou seis djas tornou ella denuncjãte  

 a casa da mesma gracja luĩs e entrou na sua camara que he casa  

 terrea e vjo estar detras da porta da camara o djtto Crucjffixo  

 com as djttas Jmagẽns no pe da cruz dejtado no chão recosta 35 

gracia Luis mamaluca 
cristã noua  

do a parede, e logo ella estranhou a djtta gracja luis estar allj  

assim no chão o crucjffjxo et ella lhe respondeo pelloJando com  

 a djtta Sua fjlha marja djzendo que o que lhe dauão na mão lanca[ua]  

                                                       no chão 39 
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 no chão e quando estas pallauras djxe et ella lhe estranhou o sobredjtto 05 

 era Saindo Ja da camara pera a casa djantejra então a djtta filha Marja  

 quando a djtta Sua maj assjm com ella pelleJou entrou pera dentro da  

 djtta camara e não sabe ella denuncjante se a djtta marja laa dentro ho  

 aleuantou do chão ou não, e vjo que a djtta Gracja luĩs quãdo ella denun  

 cjante a reprehendeo não foj leuantar o djtto crucjfixo e somẽte pelleJou 10 

 como tem djtto et ella denuncjante se foj logo pera Sua casa e não sabe  

 nẽ ujo maĩs e por não djzer maĩs foj perguntada se mais lhe ujo algũa cousa  

 de roim sospejta respondeo que não mais que hũa uez djzendose perante
410

 ella  

 que se dauão dous tostois por hũa mjssa respondeo a gracja luĩs, como de  

 espanto as pallauras segujntes, por hũa misazinha leuão dous tostõis 15 

 e reprendendoa djxe que não dezia portanto e perguntada mais djxe  

 que todas as djtas coussas <lhe parece que> passarão pella djtta gracja luĩs mais por simplj  

 cjdade que por maljcja e que o djtto João afonso he tido por christão uelho e do cos  

 tume djxe o que tem djtto e prometeo segredo e por não Saber asignar  

 eu Notarjo a seu rogo aSignej por ella com o senhor vjsjtador aquj djzja o ris 20 

 cado a djtta Gratia, Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj  

 cõ a entreljnha que djz, lhe pareçe que~  

   Heitor furtado de mendoça   Manuel francisco   

 
                                                                                                              

 

  25 

   

   

  testemunha 
Maria Salua= 
dora cristã velha 
[t]abẽ denũciou mais 
[ilegível] tras folha 230 –  

Aos dezojto djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e quatro
411

 djguo e  

cjnquo annos nesta Cjdade do saluador digno nesta cjdade pheljpea  

Capjtanja da parayba partes do brasjl nas casas da morada do 30 

senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pa  

reçeo sen ser chamada Marja saluadora molher de hieronjmo mon  

 teiro a qual testemunhou mais Ja neste ljuro a folhas dozentas e trjnta  

 e por djzer ter mais que djzer tornou a reçeber Juramẽto dos santos evangelhos  

 em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer ẽ tudo 35 

 verdade e djxe que avera quatorze annos pouco mais ou menos que vjndo  

 de portugal pera este brasjl em hũa Nao de que era mestre e senhorjo  

 Jane rodriguiz setuuel e vjnhão na mesma Nao tambem por pasagej  

                                                           ros 39 
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 ros della e por moradores pera esta parayba Antonio da costa dalmej 05 

 da e Sua molher. Marja simõis ora aquj moradores, e Na djtta Nao  

 se agasalhauão em hum gasalhado Junto della denuncjante e hũ  

 dja ouvjo ella djzer a djtta Marja simois pera o djtto Antonio da costa  

 dalmenda que se agasalhase que fazja frjo, então o djtto Antonio da costa  

Antonio da Costa dalmeida djxe a djtta Marja simois o segujnte, Se agora ujesse voso marjdo 10 

 dafrjca pera quem uos acolherieĩs pera elle ou pera mj . então  

Maria simois ella lhe respondeo que pera elle djtto Antonio da costa, e que quanto era  

 o outro que nunca deos lho mostrasse, as quaes pallavras passarão  

 estando todos tres Juntamente em pratjca,   Denuncjou mais que  

 ouvjo djzer a mujtas pessoas não lhe lembra quaes que o djtto Antonio da 15 

 costa estando avera algũns cjnquo annos em lixboa se qujsera  

 casar com hũa mulata e que Ja estauão pera se reçeber se não estor  

referências varão isso o Patrão do arecjfe Manoel gonçallvez e hum Jrmão de djogo rodriguiz  

 lagartixa de tamaraca que laa estauão, e descobrjrão de como  

 elle era casado e tjnha qua vjua a djtta Sua molher Marja si 20 

 mõis.   Denuncjou mais que no tempo que esteue na cjdade do porto  

henriquez gomez cristão 
nouo 
Jsabel nunes sua molher 
cristã noua  
 

[Referidos] seus filhos e 
filhas412 

e tjnha cõuersação e amjzade em casa de Enrjque gomez  

e de Sua molher Jsabel nunez cõ elles e com seus fjlhos e filhas de que  

Ja tem djtto na denuncjação atras lhes ouvjo a cada hum de  

les e dellas per mujtas vezes Jurar, por deos dos çeos e pello senhor 25 

do mundo todo e que nunca lhes ujo fazer outro nenhum Juramẽto  

 que lhe a ella lembre senão sempre este e o mesmo Juramẽto ujo f[a]  

Belchior saraiua cristão 
nouo 

zer tambem mujtas vezes a belchior serajua Jrmão da djtta Jsa  

bel nunez en cuja casa na cjdade do porto então estaua  

 e não lhe lembra que Juramento outro algum lhe ujsse fazer se 30 

 não da djtta manejra por deos do çeo, ou pello senhor de todo o  

 mundo e que estas cousas lhe lembrarão mais despois que  

 desta mesa foj e por isso as torna ora a denuncjar e de  

 clarar e do costume djxe nada e por não saber asignar  

 eu Notarjo a seu rogo asignej por ella a seu rogo cõ o senhor vjsj 35 

 tador aquj et ella prometeo assjm pello Juramento que reçebeo ter  

 segredo Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreu[j]  

   Heitor furtado de mendoça     Manuel francisco  38 
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  Testemunha 
Manoel dalbo= 
querque cristão velho 

Aos dezojto djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e cjnquo  

annos nesta Cjdade phelipea Capjtanja da parayba partes do brasjl 05 

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Manoel dalbuquer  

 que e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo recebeo Ju  

 ramento dos sanctos evangelhos em que pos Sua mão derejta sob  

 cargo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djsse ser christão 10 

 velho e se crjara em lixboa fjlho de Antonio dalbuquerque e de Sua mo  

 lher ljanor de quejros defuncta de ydade de trjnta e tres annos casa  

 do com Marja de moura dos da guouernança desta cjdade e nella  

 morador  E Denuncjando djxe que avera hum anno que hum dja  

 não lhe lembra qual nem se pella menhãa se a tarde estando 15 

 na Rua da mjsjricordja em pratjca Com francisco lopez da rossa chris  

 tão nouo mamaluco tabaljão desta Cjdade lhe djxe o djtto  

francisco lopez mamaluco  
cristão nouo  

francisco lopez que era tambem christão Como os frades capuchos e que tão  

bõ era o seu estado como o delles e que estas pallauras lhe djxe  

 a preposjto de lhe fazer quejxume dos djttos padres capuchos 20 

 que aquj doutrjnão nas aldeas os gentios que tjuerão com elle  

 pallavras agastadas e segundo elle testemunha entende foj por  

 os djttos capuchos o reprehenderẽ por estar amancebado  

 com hũa negra pagãa e por não djzer mais foj pergun  

 tado que quando o djtto francisco lopez djxe ser mjlhor ou tão 25 

 bõ o seu estado como o dos djttos relljgiossos se se decla  

 rou claramente entender isso do seu estado do casado  

 e do estado de reljgiosso dos djttos capuchos e Respondeo  

 que lhe não ouvjo mais do que djtto tem sem fazer esta decla  

 ração expresa segundo sua lembranca e pergũtado 30 

 mais djxe que estaua em seu sjso e que njnguẽ mais foj pre  

 sente a isto que elles ambos e do costume djxe nada e prome  

 teo segredo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel  

 francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Manoel Dalbuq[uer]que 35 
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 Testemunha 
frei Simão frade de 
missa Capucho. 

Aos dezanoue djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e cjn  

quo annos nesta cjdade phelipea capjtanja da parayba partes 05 

do brasjl nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado o Padre  

 frej simão daSumpcão saçerdote da ordem de Sam francisco da custodja  

 de santo Antonio deste brasjl resjdente nas doutrjnas do gentio nesta  

 capjtanja Natural da gollegam do Arcobispado de lixboa 10 

 filho de João rodriguiz e de Sua molher Antonia fernãdez defuntos de ydade de vjnte  

 e sete annos e por querer denuncjar Cousa pertençente ao santo officjo  

 reçebeo Juramento dos santos euangelhos ẽ que pos sua mão derejta sob cargo do  

 qual prometeo dizer en tudo uerdade   E Denuncjando djxe que  

 avera doze ou treze annos que estando em portugal na cardiga dos 15 

 frades de tomar termo da djtta gollegam hum dja a nojte despois de  

 çea na qual não ouve ujnho estãdo ao fogo os serujdores da casa dos  

 djttos frades estando tabem elle denuncjante presente que então serja m[oco]  

 de algũns quatorze annos e seruja aos frades da porta adentro aJudan  

 dolhes as mjssas pratjcando assjm todos djxe hum dos djttos serujdores 20 

Manoel. chamado Manoel do bispado de ujseu mançebo comprjdo de cabello sobre  

 o rujuo que serja então de ate ujnte e quatro annos, que não era peccado  

culpa mortal dormjr carnalmente com molher solteira pagandolhe seu trabalho  

 as quaes pallauras djxe não lhe lembra sobre qual preposjto et elle denun  

 cjante lho contradjxe logo e contudo o djtto Manoel repetio, e sustentou 25 

 a djtta sua openjão heretica repetindoa e affjrmandoa per uezes affjr  

 mando que dezia uerdade contradjzendolho elle denuncjante sempre  

 e que algũns dos djttos circunstantes se pusserão da banda do djtto Manoel  

 sustentando e affjrmando Com elle a djtta openjão heretjca djzendo  

 que era uerdade que não era peccado mortal dormjr
413

 carnalmente com mo 30 

 lher soltejra pagandolhe seu trabalho e os que isto com elle assjm sustenta  

Bastião Luis- rão forão segundo ora Sua lembrança hũ bastjão luis que então era  

 solteiro de ydade de ujnte e sete annos que seruja de lauoura e despois cas[ou]  

 na mouta Junto datalaya, e Jnda ora serue na djtta cardjga bajxo  

 do corpo refejto e barbjpreto natural dagolegam fjlho segundo lhe pa 35 

Antonio marqes - reçe do fjdalgo dalcunha,  e assjm mais antonio Marques que tambem  

 seruja de lauoura tambem então solteiro e da djtta ydade de pouco mais  

 ou menos de  redor de vjnte e seis annos de meam estatura e aluo  

 que tambem casou na mouta e ora lhe pareçe estar veuvo na djtta  

                                                 Gollegam 40 
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 gollegam donde tambem he natural, e que uendo elle denuncjante como elles 05 

 tres sobredjttos sustentauão a djtta heresja aprofiando com elle que sempre lhe  

 contradjzia se foj a djzello ao frade frej Anselmo saçerdote da mesma  

 ordem de tomar companhejro de frej basjljo que então era fejtor da djtta  

 cardjga na qual então estauão  e logo o djtto frej anselmo que Ja ora he  

 defunto ueo ter com elles e os reprehendeo de fallarem tais pallauras 10 

 et elles aJnda affjrmarão seu dyto e aprofjarão cõ o djtto frade que dj  

 zjam bem sustentado a djtta openjão heretjca e repetindoa per uezes  

 e por mais que ho djtto frade lhes contradjxe djzendolhes que se fossem accu  

 ssar a Jnqujsjçam de tal erro Contudo elles nunca se desdjxerão nem  

 emmendarão de seu djtto heretjco e nelle se fjcarão e que então se foj o frade 15 

 ficando elles na conffjrmação de seu djtto <heretico> e Juntamente elle denuncjãte  

 se foj então com ho djtto frade e os dejxarão. e não sabe o que mais se passou, e  

 por não djzer mais foj perguntado se estauão os djttos, Manoel, e bas  

 tiam luis, e Antonio marques, bebados ou fora de seu Juizo Respondeo que esta  

 uão em seu siso e que não avja allj ujnho nẽ lho dauão a beber,
414

 e per 20 

 guntado mais djxe que ao djtto Manoel não nomeavão então sobre  

 nome, . e que delle não Sabe mais cõfrontação nem onde ora esteja mas que  

 os da djtta cardjga darão lugo rezão delle sendo perguntados o qual  

 tambem seruja na lauoura e que este caso aconteçeo em hũa logea on  

 de todos os serujdores dormjão, e que se acharão tãobem presentes que 25 

referências todo o sobredjtto vjrão mais algũns seis serujdores dos quaes lhe  

 pareçe que forão Joane gallego moco de algũns dezaseis annos, e fer  

 nando tambem moço da mesma ydade e dos mais lhe não lembram  

 os nomes mas vendose o Rol da despessa dos serujdores daquelle tem  

 po dos djttos frades se sabera logo quaes erão os djttos cjrcunstãtes 30 

 o qual rol ou ljuro da despessa se achara no cõuento de tomar e to  

 dos os serujdores que se acharem daquelle tempo São os circunstãtes  

 que se acharão então presentes no djtto casso o qual aconteçeo perãte  

 elle denuncjante como tem djtto que tambem se achou presente quãdo o  

 djtto frej Anselmo que elle foj chamar passou cõ elles e elles passarão com 35 

 elle o sobredjtto e do Costume djxe nada e prometeo segredo pello Jura  

 mento que reçebeo e asignou Cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  

 nesta vjsjtação o escreuj con ẽtreljnha, heretjco                        +       

       Heitor furtado de mendoça      frey Simão daSumpção 39 
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 Testemunha 
Domingos fer 
reira cristão uelho 

Aos ujnte e tres djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e cjn 05 

quo annos nesta cjdade pheljpea capjtanja da parayba partes  

do brasjl nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

 domjngos ferrejra e por querer denuncjar cousas tocantes  

 ao santo officjo recebeo Juramento dos sanctos evãogelhos ẽ que pos Sua 10 

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer ẽ tudo uerdade  

 e djxe seer segundo lhe pareçe christão uelho natural do conselho  

 de vnhão do Arcobispado de braga filho de Bras eanes e de  

 Sua molher senhorjnha eanes lauradores defunctos de ydade de  

 trjnta e cjnquo annos pouco mais ou menos solteiro soldado e morador 15 

 nesta Cjdade,   E Denuncjando djxe que auera dous meses pouco  

 mais ou menos que estando hum dja não lhe lembra qual nem  

 a que ora nesta cjdade ẽ casa de Simão mendez rendejro pratj  

Jsto cõtra ãtonio thomas  
Emen= | dou a testemunha 
na sua Rati | ficação  

cando com Antonio thomas christão nouo fjlho de francisco thomas morador em  

pernãobuco vjerão a fallar nos pitiguares que erão enemj 20 

gos e crueĩs,  não se affjrma bem sobre que mais prepossjto djxe  

 o djtto Antonio thomas que os djttos petjguares não tẽ alma et lo  

 go elle denuncjãte lhe contradjxe djzendo que sim tem Almã
415  

 entam elle Respondeo que serja assjm que não querja porffjar  

 e assjm não fallarão mais nesta materja.   Denuncjou 25 

 mais que despois deste caso pouco tempo em outro dja não  

 lhe lembra qual nem a que ora estando na Rua noua desta  

 Cjdade fallando com francisco luĩs capateiro soldado que era nesta  

 Cjdade e ora he ydo pera marjm e djzem que se uaj pera o Rejno  

 fallarão tambem que os pjtiguares erão crueĩs enemjgos djxe 30 

 então o djtto francisco luĩs que os pjtiguares não tjnhão alma, e isto  

 djxe rjndose como que zombaua et elle denuncjante lho cõ  

 tradjxe djzendo que sjm tjnhão alma e não lhe lembra se quando  

 aconteçerão estes dous cassos que pessoas mais estauão pre  

 sentes e somente lhe lembra que ẽ hum destes cassos não se 35 

                    affjrma  
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Perguntado o referido 
gaspar gonçalvez Jurou | 
[ilegível] auera hu mes 
que na Rua noua | [de]sta 
Cidade dixe francisco luis 
que os | [p]itiguares nã 
tinhão alma | [m]ais que 
hu porqo,  E que segudo | 

elle entendeo a sua tecão | 

[n]ão Era negar tere alma 
por | [ilegível] bem 
Entende que o sabe elle | 
[b]em mas que dixe Jsto 
per mo | do de fallar por 
os pitigares | Sere maos E 
crueis que não perdo | ão 
a nigem   E come a gente. 

| E que dixe tabe Jsto 
zõbãdo que | he gracioso 
E costumado a | gracejar.  
mas porquãto | Domingos 
ferreira que prezete 
Estaua | tomou as ditas 
pallauras em | mal  Dixe 
elle Referido que | todos os 
que erão feitos a Jma- | 
gem de deus tinhã alma 
Ra- | cional dando a 
eteder que be | Entedia 
Jsto o dito francisco luis. | 
tere os pitigares almas, 
mas | que dizia aquillo 
pella sua | [m]aldade 
delles .   E que neste | 
[se]ntido tomou Elle o 
sobre | dito.   E do costume 
dixe | nada E asinou aqui 
na Paraiba | aos 25 . de 
Janeiro de I595 –         
        gaspar [gonçalvez] 
      Testemunha 
o Padre Joao Vaz salle  
Vigario da Paraýba. 
    cristão velho 

affjrma se no prjmeiro se no segundo lhe pareçe que se achou presente 05 

gaspar gonçallvez morador aquj no cabo da Rua noua filho de gaspar manoel  

machado O qual djxe que os petiguares e todos os homẽns tjnhão alma  

racjonal, e que quãto era os brutos e aljmarjas tinhão alma Jratio  

nal, isto se affjrma que elle djxe djzendo mais que o gentio que tambem no  

so senhor se pusera na Cruz per amor delle.   Denuncjou que ha quatro ou 10 

cjnquo annos que estão em lixboa Antonio da costa dalmejda escrjuão da  

fazenda delRej nesta cjdade Correo nella fama que ouvjo a algũas  

pessoas djzer que elle laa ou se cara
416

, ou estjuera pera isso temdo ca  

Sua molher vjua, e que isto he o que ouvjo djzer delle a algũas pessoas  

assjm então como agora despois de elle della vjr e por não djzer 15 

mais foj perguntado se estauão os djttos francisco luis, e Antonio thomas  

bebados, ou fora de seu Juizo, respondeo que teue pera si e entendeo  

delles que estauão então em seu sjso, e que lhe pareçe que elles djxerão  

as djttas pallauras sjmplexmente e do costume djxe nada e pro  

meteo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador 20 

aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

  Heitor furtado de mendoça      

       doming[os] f[erreira]  

  

 25 

  

  

Aos ujnte e tres djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhẽtos e nouenta e [rasurada]  

cjnquo annos nesta Cjdade pheljpea capjtanja da parayba par  

tes do brasjl nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo 30 

hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

o Reverendo padre vigario João uaz salem o qual reçebeo Juramento dos santos evão  

gelhos <ẽ que pos sua mão derejta> por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo sob cargo  

do qual prometo djzer uerdade en tudo e djxe seer christão  

velho sem ter raça de christão nouo natural da vjlla de loule do 35 

Rejno do alguarue filho de francisco gonçallvez neto escrjuão das sissas e derej  

tos Reaĩs da djcta vjlla, e De Sua molher Metia aluarez Salem  

                               defunctos 38 
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 „cara‟ por „casara‟. 
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 Brazil  

   

   

   

 defunctos de ydade de quarenta e hum annos pouco mais ou 05 

 menos vjgario da Jgreja Matrjz de Nossa senhora das Neues desta Capj=  

 tanja nesta Cjdade.  E Denuncjando djxe que auera dez  

 annos pouco mais ou menos que residjndo elle em a vjlla de Oljnda  

 de Pernãobuco serujndo de vjgario da Matriz della chegarão  

 Naos de portugual que derão por nouas que na mesma cõserua a 10 

 tras vjnha o Padre Antonio de saa   Proujdo e apresentado por ell Rej por  

 vjgario de proprjedade da djcta Matrjz de oljnda com A qual nova  

 os beneffjcjados da djcta Jgreja se cõmeçarão a motjnar cõtra  

 elle denuncjante não lhe obedeçendo como dantes remocando  

 lhe a lhe durar Ja pouco o tempo pois vjnha proprjaterjo na qua[l] 15 

 ConJunção de tempo em que assjm andauão aconteceo que  

 hum dja pella menhãa das ojtauas de Natal estando elle de  

 nuncjante na sacrestja Mandou a Manoel djaz beneffjcjado  

 da djtta Matrjz que então seruja hum beneffjcjo nella tido por chris  

 tão em parte nouo, que se ujstesse pera subdjacono pera a mjssa 20 

 do dja que elle auja de djzer O qual lhe respondeo que mandasse vestjr  

 a outro e não se querja uestjr djzendolhe que Ja não avja de mandar  

 tanto que se lhe acabaua o tempo, então elle denuncjante lhe djxe  

 as pallauras segujntes, agora me tenho eu por mais seguro nesta  

 Jgreja que nunca, e agora ej de mandar mjlhor, porque se uos espe 25 

manoel dias clerigo e parte  
cristão nouo  

rais aJnda pello mexjas sabej que Ja ueo,  ao que o djtto Manoel djaz  

lhe respondeo agastado,  as pallauras segujntes, ora sajba  

 vossa merce que aJnda o Mexjas não ueo, e djzendo as djttas pallavras  

 se sayo fora da Samcrestja, e nesta materja não passarão mai s  

 ao que se acharão presentes outras pessoas não lhe lembra ora quaes 30 

 nẽ se erão dos Clerjgos se dos cantores, E Declarou que como quer  

 que Jntjrjormente quãdo elle denuncjante djxe que se o djtto Manoel  

 djaz esperaua pello Mexjas entendja per modo de Alusam que  

 esperaua pello vjgario nouo que ujnha, e quando djxe que Ja era vjn  

 do o Mexjas entendja por sj mesmo que estaua Ja allj por vigario 35 

 quando o djtto Manoel djaz djxe tambem que aJnda não era o  

 Mexjas vjndo entendeo elle denuntjante que querja elle dj  

 zer que Jnda não era chegado o vjgario Antonio de saa, e como quer  

                                                     que 39 
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 que neste sentido djxe elle denuntiante estas pallauras que tem djtto  

 e no djtto sentido reçebeo as que djxe o djtto Manoel djaz não ficou elle 05 

 Denuncjante tendo roim suspejta da djcta resposta de Manoel djaz  

 que Jnda não era vjndo o Mexjas nẽ a tomou a mal,  Mas ora por lhe  

 lembrarem estas pallauras e se tjrar de escrupullo as denuncja
417

 nes  

 ta mesa.  E Declarou elle denuncjante que quando as djttas pallauras  

 se passarão de parte a parte não se declarou exterjormente a djtta Jn 10 

 terpetação  e Alusão,  de aJnda não ser chegado o vjgario Antonio de Saa e  

 de elle denuncjante seer o vjgario que Ja allj estaua, nem de se esperar  

 pelo djtto vjgario mas sem se declarar nem especjffjcar nada disto forão  

Antonio da Costa dalmeida. djttas as djttas pallauras por elles ambos de parte a parte:  Denun  

 cjou mais que avera cjnquo annos pouco mais ou menos que Antonio da costa 15 

 dalmejda escrjuão da fazenda de Rey aquj foj pera ljxboa e por  

 elle denuncjante ter ouvjdo a pessoas não lhe lembra quaes que Marja  

 simois cõ quẽ elle esta casado que de ljxboa tjnha trazjdo não era Sua  

 molher legjtjma nem
418

 erão reçebjdos lhe djxe que lhe trouxesse çertidã  

 de como era Recebjdo cõ ella o qual lhe respondeo que era recebjdo 20 

 em sam paulo de lixboa e que trarja çertidam e se foj e despois de  

 estar em lixboa algũns annos tornou pera esta cjdade e lhe djxe  

 que não trazja a çertidão porque avja Ja então ẽ sam paulo outro Cura  

 e que se embarcara doente, e lhe djxe mais que no djtto tempo que elle es  

 tiuera em lixboa constrangjdo dos parentes de hũa molher cõ quẽ 25 

culpa. elle cõuersaua se fizera solteiro e se reçebera cõ ella cõ medo dos parẽ  

 tes que o acharão com ella, e chamarão a hum clerjgo que os reçebeo  

referência e tambem o paj do djtto Antonio da costa morador em oljnda djxe a elle  

 denuncjante que elle fora a ljxboa por lhe djzerẽ que o djtto seu fjlho  

 Antonio da costa estaua laa amançebado e que o trouxera pera sua 30 

 molher Marja simõis que qua estaua e do costume djxe que nunca  

 teue boa vontade nem a tem ao djtto Manoel djaz e que hum do outro  

 fallão pallauras afrontossas e de odjo, e declarou que quãdo passou  

 o djtto casso o djtto Manoel djaz estaua ẽ seu Juizo e prometeo segre  

 do pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel 35 

 francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj com a entreljnha que djz  

 e que pos Sua mão derejta –  

   Heitor furtado de mendoça  João vaaz salem 38 
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 „As denuncja‟ por „as denuncjas‟. 
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 Há letras suprimidas sob a palavra „nem‟. 
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 Brazil  

   

 Desfixação dos Edictos etc.  

   

  05 

 Aos ujnte e quatro djas do mes de Janeiro de mjl e qujnhentos e nouẽ  

 ta e cjnquo annos nesta cjdade pheljpea Capjtanja da parayba  

 a qual Capjtanja toda he hũa soo freguesja da Jgreja Matrjs  

 de nossa senhora das Neues e nella não ha outra freguesja nenhũa  

 Mandou o senhor vjsjtador do santo officjo destas partes do brasjl hejtor 10 

 furtado de mendoça disfixar e per seu mandado se desfixarão  

 o edicto da graça et o edjcto da fee e monjtorjo geral e o tras  

 lado autentjco do Aluara de perdão das fazendas que nas portas  

 prjncjpaĩs da djcta Matrjz estauão fjxados porquanto no  

 dja de ontem Jnclusjue que forão vjnte e tres deste djtto mes de 15 

 Janeiro se acabarão os qujnze djas que elle senhor deu e conçedeo de  

 graça e termo pera de toda esta djcta Capjtanja vjrem per  

 ante elle Confessar suas Culpas e denuncjar as que soubessem  

 de quaesquer pessoas os quaes papeis estjuerão fjxados  

 nas djttas portas todos os djttos qujnze djas o que tudo eu Notarjo 20 

 dou mjnha fee passar assjm na uerdade e pera sempre Cõstar  

 mandou o djtto senhor fazer este termo que cõ elle asignej de meu  

 signal rasso e nelle asignarão tãobem Como testemunhas de todo  

 o conteudo nelle o Capjtão gouernador felljcjano coelho  

 de carualho e o padre vjgario da djtta Matrjz João vas salem, e Andre 25 

 fernãdez vallasques escrjuão da camara Manoel francisco notarjo do santo  

 officjo nesta vjsjtação do brasjl o escreuj~  

        Heitor furtado de mendoça      Manoel francisco  

                                                                                                      +  

        + 30 

        feliciano Coelho de carvalho  João vaaz Salem  

   

           +  

             [Andre fernandez] velasquez  

  35 

   

 Fim dos qvinze Dias de  

 toda a Parayba –  38 
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  05 

   

   

   

   

   Testemunha 
Antonio ozores pereira 
 cristão velho 

Aos quatro djas do mes de Marco de mjl e qujnhentos e nouenta e cjnquo 10 

annos nesta vjlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco nas casas da  

morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendoça perãte  

 elle pareçeo sen ser chamado Antonio ozores pirejra e por querer denun  

 cjar Cousas tocantes ao santo officjo Reçebeo Juramento dos Sanctos e  

 vangelhos em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo 15 

 djzer en tudo uerdade e dj
419

 ser christão uelho Natural de moncão do  

 Arcobispado de braga filho de garcja uaz dabreu e de sua molher costan  

 ça nouais ozores gente prjncjpal e da guouernança da terra de yda  

 de de ujnte e cjnquo annos pouco mais ou menos solteiro ora estante  

 neste pernãobuco,   E Denuncjando djxe que na entrada 20 

[t]empo do mes proxjmo passado de feuereiro pouco mais ou menos estãdo  

 elle a hũa Janella de sua casa onde pousaua na Rua do rocha  

 desta vjlla asentado Com sebastião pjrejra que não sabe se he  

 christão nouo se uelho mercador que veo de Angolla Com peças  

 vezjnho seu frontero na mesma Rua estando Junto cõ elles 25 

referência Perguntado folii  
sequeti.  

em pe Antonio pjrejra trancoso parente delle testemunha e Com elle  

morador todos tres pratjcando hum dja a tarde vjerão  

 a fallar em hũa moça casada Cujo marjdo he absente de  

 Como ella era desaluta e deshonesta, e usaua mal de seu corpo  

 dormjndo Con quem lho pedja e fallando assjm isto elle testemunha 30 

Bastião pireira e o djtto seu parente lhes Respondeo o djtto bastjão pjrejra as  

        despachouse pallauras segujntes, faz mujto bem que a que qua se não far  

[c]ulpa. ta djsso não pode Jr ao paraisso e logo elle testemunha e seu parẽte  

 o reprehendeo e o djtto bastjam pjrejra se callou sorjndosse  

 sem se disdjzer nem emmendar de seu djtto então sem mais 35 

                            neste caso  
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 „dj‟ por „djsse‟. 



[fol.229v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 neste caso tractarem mudarão [a] pratica e por não djzer ma[is] 05 

 perguntado se estaua o djtto bastião pirejr<a> bebado ou fora de  

 seu Juizo Com algũa perturbação respondeo que não estaua  

 bebado nem Com perturbação e que em seu JuJ[z]o estaua e pergũ  

 tado mais djxe que ho djtto bastjão pirejra he afejcoado ao pecca  

 do da carne e que njnguem mais estaua presente no djtto caso 10 

 que ho ouvjsse porque outros homẽns que lhe não lembrão que na ca  

 sa estauão Jugando e fallando em seus negocjos ficauão a  

 fastados e parecelhe que não podjão ouvjllo e do costume  

 djxe nada e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou  

 Cõ o senhor vjsjtador aquj   Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjta 15 

 ção o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Antonio o[zores pereira] ÷  

   

   

  20 

   

   

testemunha Referida Aos quatro djas do mes de Março de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e cjn  

 quo annos nesta vjlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco nas  

Antonio pireira trãcoso 
cristão velho 

casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendo 25 

ça perante elle pareçeo sendo chamado Antonjo pjrejra trancoso  

 o qual reçebeo Juramento dos sanctos evangelhos ẽ que pos Sua  

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo uerda  

 de e djsse seer christão uelho natural da ujlla de moncão do  

 Arcobispado de braga fjlho de Ruj trancoso de ljra e de Sua molher 30 

 Ana vaz pjrejra da gente prjncjpal e gouernanca da terra  

 de ydade de vjnte e quatro annos solteiro estudante no collejo da  

 Companhja desta vjlla e perguntado se sabe pera que he chamado  

 djsse que presume que sera pera hum caso en que se achou presente  

 avera vjnte djas pouco mais ou menos em casa onde elle e hum 35 

 seu parente Antoniozores e Cosmo rodriguiz pjtta pousarão na Rua do  

 rocha nesta ujlla perguntado que caso he esse djxe que elle tra  

                                           zja 38 
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 zia en determjnacão de se aconselhar com hum letrado pera ho ujr denun 05 

 cjar a esta mesa e que se lhe pasou pella memorja e se descujdou fazelho et  

 que ho caso he que estando na djtta casa hum dja pella sesta despois de Jantar  

 elles tres e bastjão pjrejra que não sabe se he christão nouo se uelho que veo de  

 Angola com pecas de leonardo froĩs mercador de lixboa Cujo fejtor  

 elle he morador na djtta Rua todos em pratjca na Janella e Junto della 10 

 dixe hum dos Circunstantes vendo defronte em hũa casa terrejra estar  

 hũa moça casada que tem ho marjdo ausente fjlha do contramestre, que  

 aquella moça era bem asombrada mas que era mujto desoluta e deshonesta  

Bastião pireira de dar o seu corpo a quem lho pedja, então o djtto bastjão pjrejra  

 djxe as pallauras segujntes dexemna, dejxemna
420

 que faz mujto bem que se 15 

culpa [[se]] qua não fartar não yra bem ao paraisso, e logo elle testemunha o reprehen  

 deo das djttas pallauras as quaes segundo ora sua lembranca forã  

 na djtta forma ou em outra semelhante da mesma substantia et elle  

 não respondeo nada nem se desdjsse nem emmendou do djtto e por  

 não djzer mais foj perguntado se estaua o djtto bastião pjrejra 20 

 bebado ou Com algũa perturbação fora de seu Juizo Respondeo  

 que não mas antes estaua ẽ seu sjso, e perguntado mais djxe  

 que ho tem por homẽ Jnconsiderado algũas vezes no seu modo de fallar  

 e que se gaba de frascajro et sensual,  e do costume djxe nada et  

 prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjta 25 

 dor aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o esCreuj  

   Heitor furtado de mendoça   Antonio pereira   

   

   

  30 

   

Testemunha Referida 
Arnao de Olãda. 

Aos dezasete djas do mes de Marco de mjl e qujnhentos e no  

venta e cjnquo annos nesta vjlla de oljnda Capjtanja de  

 pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo  

 hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sendo 35 

 chamado Arnal de olanda referjdo no cadeno das  

 lembranças da vjsjtação da Capjtanja de tamaraca  

 e recebo 38 
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 e reçebeo Juramento dos sanctos evangelhos em que pos Sua 05 

 mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer en tudo  

 uerdade e djxe seer christão uelho Natural desta vjlla  

 filho de cristouão lĩns alemão e de Sua molher Adrjana de  

 olanda moradores no seu engenho no cabo de sancto agos  

 tjnho e que esta debajxo do poder dos djttos seu paj e maj, 10 

 solteiro de ydade de dezanoue annos que os faz perfejtos a cjn  

 quo djas do mes proxjmo que uem de abrjl,   E Perguntado  

 se sabe pera que he chamado dixe que não, perguntado se ueo  

 algũa uez a esta mesa, Respondeo que não, por não ter a que,  

 perguntado se ouvjo djzer al
421

 algũa pessoa algũas pallauras 15 

 Contra nossa sancta fee djxe que não esta lembrado, pergũ  

 tado se ouvjo djzer a algũa pessoa algũas pallauras cõtra  

 o sanctissimo sacramento [[sacramento]], respondeo que não esta lembra  

 do perguntado a quem ouvjo elle djzer que pera que adorauão a  

 ostia que aqujllo que era hũa pouca de farjnha de portugal 20 

 Respondeo que agora lhe lembra que he uerdade que ouvjo isto  

 a Antonio diaz mulato forro mançebo que lhe pareçe sera de ujnte e  

 cjnquo annos casado que tem a molher na parayba et elle resjde  

 no cabo na fazenda de seu paj christouão lĩns onde serue de  

 tachejro e de escumadejro no engenho o qual mulato he fjlho 25 

 de outro mulato que foj escrauo de cibaldo lĩns avoo delle [.]es  

 testemunha, e perguntado que djga o caso como foj cõ suas circuns  

 tacjas assim como passou na uerdade em que elle bem se  

 affjrmar djxe que no tempo que o prouedor da fazenda del  

 Rej balthasar rodriguiz de sora esteue no porto do caluo alem do 30 

 cabo de sancto Agostjnho nesta Capjtanja que avera ora  

tempo quatro pera cjnquo annos em hũa sesta fejra não lhe lembra  

Antonio dias mullato. qual a tarde foj elle testemunha com ho djtto mulato Antonio djaz a  

             despachouse Jgreja da fazenda do djtto seu paj onde então resjdião  

 no djtto porto do caluo pera tjrarem do altar as toalhas 35 

 e o sobreçeo pera se lauarem e emxaboarem estando tj  

 rando do altar as djttas toalhas vjo elle testemunha que estaua ro[ta]  

                                                   a fronha 38 
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 a fronha da pedra dara e que pella rotura aparecja a pedra pello 05 

 que djxe ao djtto mulato que atentase não tocase cõ os dedos na pedra  

 de ara então o djtto mulato acjnte e de preposjto tomou a pedra de  

 ara, e pello buraco e rotura da fronha tocou nella
422

 cõ o dedo bãtẽ  

culpa do nella com o dedo per uezes, djzendo per uezes, isto que he, isto que he,  

 então elle testemunha lhe djxe que não buljse allj porque era peccado, e o djtto 10 

 mulato lhe respondeo que tjnha ordẽns pera aqujllo, e na djtta sesta  

 fejra não pasou mais,  e que logo no sabbado segujnte antes de  

 Jantar tornarão elle e o djtto mulato a Jgreja sobredjtta pera  

 concertarem ho altar com outras toalhas lauadas e outro sobre  

 ceo e Jndo ambos pello camjnho antes de chegarem a djtta Jgreja 15 

 tornou elle testemunha a fallarlhe na djtta pedra de ara que peccara en tocar  

 nella na sesta fejra atras,  então o djtto mulato Antonio djaz lhe  

 respondeo as pallauras segujntes. Porque aqujllo que he eu te  

 nho ordẽns pera isso, e mais quando aleuantão a ostia que  

Culpa batem nos peitos, aqujllo que he, he hũa pequena de farjnha 20 

 de Portugual,./. E que despois de o djtto mulato lhe djzer as dj  

 tas pallauras elle testemunha se não lembra ho que mais passarão nem  

 se ho reprehendeo dellas e que isto soo he ho que sabe e maĩs  

 não sabe que ora lhe lembre, e foj loguo tornado a perguntar  

 se se affjrma elle bem nas pallauras que ho djtto mulato djxe 25 

 açerca da ostia,  e se declarou mais algũa cousa, fallando  

 no altar, ou na mjssa, e que não diga senão ho em que bem  

 se affjrmar por que nesta mesa he necessarjo dizer a uerdade  

 çerta Respondeo que não se lembra de mais do que tem djtto, e que  

                                    x bem se affjrma que ho djtto mulato djxe as djttas pallauras 30 

 (e mais quãdo aleuãotão a ostja que batem nos pejtos, aqujllo  

 que he, he hũa pequena de farjnha de portugal), e pergunta  

 do se estaua ho djtto mulato bebado ou fora de seu u<iu>Jzo
423

, Respon  

 deo que não esta ora bem lembrado disso mas que lhe pareçe  

 que não estaua bebado mas que em seu siso estaua, e que nunca 35 

 ate então o tjnha uisto bebado vez nenhũa e que despois  

                           de aquelle 37 
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 „u<iu>Izo‟ por „iuIzo‟. 
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 de aquelle caso se foj o djtto mulato pera a parayba e que des  

 pois que elle ora tornou da parayba de dous meses pera ca 05 

 que elle esta no cabo na fazenda de seu paj o ujo algũas ve  

 zes bebado e perguntado mais djxe que nos djttos casos elles  

 soos estauão ambos e não lhe lembra que outrẽ mais se achase  

 presente e que nada mais lhe lembra que ouvjse ao djtto mula  

 to que mal lhe pareçesse e que não lhe lembra tambem a quem 10 

 elle contou este caso, e perguntado mais dixe que despois que  

 ho djtto mulato ueo da Parayba o vio algũas vezes na  

 Jgreja alcando o sacerdote a ostia cõsagrada na mjssa  

 bater tambem nos pejtos Como a mais gente batia mas que  

 no outro tempo passado antes e despois do djtto caso elle 15 

 testemunha não aduertjo nẽ atentou nelle se batia tambem nos  

 pejtos, ou não quando aleuantauão a ostia na mjssa  

 nem lhe lembra djsso, e perguntado mais djxe que lhe pare  

 çerão mal as djttas pallauras que ho djtto Antonjo djaz fallou  

 e que não sabe se tem elle algũa raça de christão nouo ou 20 

 mouro, e do costume djxe nada mais que ter elle serujdo  

 Ja a seu paj Como tem declarado e que tem aquj djtto a  

 verdade e fojlhe encarregado que tenha segredo o qual  

 prometeo ter pello Juramento que reçebeo e asignou cõ  

 o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo offjcjo nesta 25 

 vjsjtação o escreuj~  

       Heitor furtado de mendoça  Arnao dol[an]da  

   

   

  30 

   

      Testemunha 
Antonio fernãdez oleiro 
  cristão uelho 

Aos cjnquo dias do mes de maio de mil e qujnhẽtos e nouẽta  

e cjnquo annos nesta vjlla de Olinda Capitanja de per  

nãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo  

 hejtor furtado de mendoca perante elle pareçeo 35 

 sen ser chamado Antonio fernãdez e por querer denuncjar cous  

                                                  as to 37 
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 as tocantes ao santo officjo reçebeo Iuramento dos santos euãogelhos en que 05 

 pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dizer en tudo  

 verdade, e djxe ser christão uelho natural do conselho de Rega  

 lados termo da Cydade de Braga filho de Antonio eanes defũto  

 e de Sua molher Jsabel fernãdez lauradores laa moradores,  de  

 ydade de vinte annos pouco mais, ou menos solteiro que 10 

 ora aprende pera olejro cõ Antonio aluarez mestre olejro no  

 trapiche de Bastião coelho em poiuca freguesja de Sam  

 Miguel desta Capitanja.   E Denuncjando dixe que em hum  

tempo dia Domjnguo ou dia santo da quarresma proxjma passa=  

 da, não se affirma qual dia, mas pareçelhe que era andado 15 

 mais de a metade da quarresma sendo pella menhãa a tempo  

referência que estauão a missa na Jgreja, Estaua elle testemunha e pero Joam ca  

Luis mendez  rejro do djtto trapiche e luis mendez, o qual não sabe se he chris  

    despachouse tão nouo mancebo da sua ydade pouco mais ou menos desbar  

 bado aluo, sequo, comprjdo, que he banquejro de asentar as formas 20 

 de açucar no ditto trapiche, todos tres em pratica e cõuersação  

 na pousada do djtto carrejro na djtta fazenda, e vierão a fallar  

 nas bulas da Cruzada que então laa erão mãodadas a dicta  

 freguesja et dixe então o djtto Luis mendez, que as djttas bulas  

Culpa não vjnhão senão a leuar dinheiro, e que então loguo elle 25 

 Denuncjante o reprehendeo que não dixesse tal, djzendolhe  

 mais que o que o Padre santo conçedja nas djttas bullas, era  

 concedjdo diante de Deos, e que então lhe tornou em Resposta  

 o djtto   Luis mendez, o segujnte, eu sei b[.]em se me perdoara  

 Deos, ou eu não sei se me perdoara Deos, então elle Denun 30 

 ciante ho tornou Jnda a Reprehender, djzendolhe que era obri  

 gado a ter por çerto aqujllo que se conçedja e dezja nas djttas  

 bullas  Pello Sancto Padre, e que djzer elle aqujllo que era caso  

 do santo officjo e que se ujesse accussar a esta mesa porque elle de  

 nuncjante ho auja de vir accussar disso,  e o djtto luis mẽdez 35 
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 respondeo que se auja de confessar e que se o confessor lhe dixesse que  

 Se ujesse accusar o ffarja, e cõ isto se calou e não se affjrma 05 

 se pasou mais outra cousa, e por mais não dizer senão que  

 elle Denuncjante se Confessou ao vigarjo de Poiuca, O qual  

 lhe dixe que vjesse denuncjar este caso a esta mesa, e lhe  

 declarou que elle não podja aduertir ao djtto Reo que  

 ho auja de ujr accussar da qual culpa de elle denuncjãte 10 

 djzer ao Reo que ho auja de ujr accussar dixe que pedja per  

 dão, porque simplexmente lho djxera não entendendo que  

 nisso lhe fazia mal foj loguo pergũtado pello senhor vjsitador  

 se estaua o ditto luis mendez bebado quãdo dixe as dj  

 ttas pallauras, ou fora de seu Juizo cõ algũa outra perturba 15 

 ção Respondeo que entendeo delle não estar bebado, e estar  

 em seu Juizo, e perguntado mais dixe que se escandalizou  

 de lhe ouvjr as djttas pallauras, e que não sabe se algũa uez tomou  

 elle algũa outra bulla, mas que tem pera sj por çerto e assim lho  

 dixe elle que não tomou esta desta cruzada e lhe dixe que por 20 

 não ter dinhejro a não tomara ate guora E do costume dixe  

 que são amjguos e as uezes Comẽ e bebem Juntos mas que tem djto  

 a verdade e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e asig  

 nou cõ o senhor visitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 visjtacão o escreuj~ 25 

       Heitor furtado de mendoça       ãtonio fernãdez  

 
                                                                               

   

   

  30 

   

  Testemunha 
Pero Joao Carreiro- 
  cristão velho 

No djto dia mes e anno na djtta vjlla e lugar perante ho  

djtto senhor vjsjtador apareçeo sen ser chamado pero Joam e por  

querer denuncjar cousa pertençente ao santo officjo reçebeo  

 Juramento dos santos evangelhos en que pos Sua mão derejta 35 
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 sob carguo do qual prometeo dizer en tudo uerdade e Dixe ser chris  

 tão uelho Natural da freguesja de vjllar de Andorjnho termo da Cy  

 dade do Porto, filho de Joam fernãdez, e de Sua molher Jsabel gonçallvez laura  

 dores laa moradores solteiro de ydade de vjnte e cjnquo annos car  

 rejro que anda cõ os bois e carros de Bastião coelho no seu trapiche 10 

                                     x de Poiiuca na freguesja de Sam Miguel desta Capjtanja~  

tepo E Denuncjando dixe que no meo da quarresma proxjma passada  

 pouco mais ou menos em hum dja Dominguo, ou dja sancto, des  

 pois de elle ujr da Jgreja pera a sua pousada de ouvir missa, es  

 tando em Sua pousada não se affjrma se foj antes se despois de 15 

 Jantar praticando com luis mendez mancebo que pareçe de algũns  

 vinte e quatro annos que lhe começa a barba, aluo comprjdo e seco  

 banquejro do ditto trapiche O qual não sabe se he christão nouo  

 e ho tem por solteiro e por natural de perto de lixboa e cõ Antonio fernãdez que  

referência aprende pera olejro no ditto trapiche vierão a fallar nas bulas 20 

 da santa Cruzada que dixera o vigario na estacão que ainda avja algũas  

 pera quem as quisesse tomar, e que então dixera o ditto luis  

Luis mendez mendez, o segujnte,  que aquellas bullas não são senão pera  

Culpa leuar dinhejro, e loguo o djtto Antonio fernãdez o reprehendeo dizendo  

 que o que o djtto Papa conçedja nas bulas era conçedjdo djante 25 

 de Deos, então o ditto luis mendez tornou a Resposta sequjte  

 eu sei Deos se me perdoara se não, então se calarão nesta ma  

 terja, e não se lembra de mais, e perguntado mais dixe que ho  

 djtto luis mendez estaua em seu siso e não estaua beba  

 do quando djxe as djttas pallauras segundo delle entendeo 30 

 das quais elle denuncjante se escandalizou e que não sabe se  

 tomou esta bula ou outra algũa ia e do costume dixe que pello  

 Natal passado tiuerão ambos elle e o Denuncjado hũas brj  

 gas mas que loguo se tornarão amigar e que são amjgos, e Co  

 mẽ et bebem e pousão ambos Juntos mas que tẽ djtto a uerda 35 

 de e prometeo segredo Pello Iuramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjta  

 dor aquj   Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça   p[ero] [ioa]o 38 
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Testemunha 
gaspar Rodriguiz 
tojo.  meo cristão nouo 
buticario –  

Aos dez dias do mes de maio de mjl e qujnhentos e nouenta 05 

e cjnquo anos nesta vjlla de Oljnda Capjtanja de per  

nãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo  

officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo  

 sen ser chamado Gaspar rodriguiz e por querer denuntiar cou  

 sas tocantes ao sancto offjcjo recebeo Juramento dos Sanctos 10 

 evangelhos em que pos Sua mão derejta sob carguo do qual  

 prometeo djzer en tudo uerdade e djxe seer meo christão  

 velho natural de lixboa filho de Manoel rodriguiz christão uelho al  

 fajate defuncto e de Sua molher costança Correa christãa  

 noua moradora ora em setuuel de ydade de ujnte e quatro 15 

 annos solteiro boticarjo ora residente nesta ujlla em casa de  

 dom hieronjmo dalmejda cõ o qual ueo de Angolla~  

tempo E Denuncjando dixe que na quarresma proxjma passa  

 da do anno presente seria no meo della pouco mais ou menos  

 hum dia não lhe lembra qual nem a que ora estando na 20 

 mesma casa onde ora pousa o ditto dom hieronjmo dal  

 mejda detras da Matriz elle e luis mendez, natural de  

 seita solteiro morador em casa do ditto dom hieronjmo ao qual  

 serue de ueador, e sacretarjo, mançebo de trjnta annos bar  

 bjpreto, aluarjnho, meão do corpo, O qual não sabe se he chris 25 

referência Perguntado       
Escreueose seu | testemunho  
folha 245. 

tão nouo se uelho, e Rodriguo de Deos christão uelho natu  

ral de lixboa Camarejro do djtto dom hieronjmo e aquj  

en sua casa morador todos tres somente presentes to  

 marão pratica elle e o djtto luis mendez não se alembra  

 sobre que fundamento, e procedendo na pratica vjerão 30 

Luis mendes solteiro natural  
de | Seita que veo de 
ãgolla.  
       despachouse 

a fallar na sanctissima trindade, e o djtto luis mẽdez  

dixe, que da sanctissjma trjndade o filho era a tercejra  

pessoa,   e que o espiritu sancto era a segunda pessoa  

culpa - e que o padre era a prjmejra pessoa.  E loguo elle de  

    nuncjãte 35 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.234r] 

 
 Pernãbuqo   Mendoça   243 –   

   

   

 nuntiante lhe foj a mão djzendolhe que quanto era o ser o Padre  

 a primeira pessoa que era uerdade, et isso lhe aprouou, mas que quã 05 

 to era ho mais que elle dizia de seer o spiritu sancto a segunda  

 pessoa e o filho a terçera que isso era falso, e erro e loguo lhe a  

 legou cõ os artigos da fee, o primeiro Creer que he padre, o segundo  

 Creer que he filho,  o tercejro creer que he spirjtu santo, mostrando  

 lhe cõ esta rezão e cõ outas Como o filho he a segunda pessoa 10 

X  e ho espiritu sancto he a terçera, e contudo o ditto luis mẽdez  

 lhe contradixe persistindo en seu djtto e sustentando que he o fi  

 lho a tercera pessoa repetindo, e affirmando isso per duas  

 ou tres uezes despois de seer reprehendjdo per elle denũcjãte  

 e pera conffirmação de seu djtto errado lhe alegou cõ hum 15 

 Painel seu dellle mesmo luis mendez que na parede pregado  

 tinha da coroação da ujrgem nossa senhora onde estauão  

 as Jmagẽns scilicet a saber em meo a senhora, e da banda da Sua mão  

 derejta o Padre e da banda da mão esquerda della o ffjlho  

 e entre o Padre e o filho o espiritu santo, então o djtto luis 20 

 mendez apontaualhe pera as djttas Jmagẽns pella ordẽ  

 Suçessjua em que ellas estauão postas, djzendo que  

 a prjmeira pessoa era o Padre e que a segunda que era o espirjtu  

 sancto que loguo estaua e [.]que a terçejra era o ffjlho que  

 alem estaua, e loguo elle denuncjante lhe contradjxe 25 

 aquelle seu modo de apontar as pessoas djzendolhe que  

 não se pintauão allj as tres pessoas por aquella orde  

 que elle tomaua mas que, entre a prjmeira pessoa do pa-  

 dre, e a segunda do filho estaua allj pjntada a senhora  

 e que do meo  de cjma descendja a terçejra pessoa do 30 

  espirjtu santo  
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 espiritu sancto e contudo o djtto luis mendez não cõsentio 05 

 cõ elle, e perseuerou em seu djtto errado,  então elle de  

 nuncjante lhe djxe que pois se não cõfiaua delle que  

 perguntase aqujllo a hum padre letrado e o ditto luis  

 mendez lhe respondeo que não tinha que perguntar e a  

 sim ficou sempre em seu erro sustentandoo sem se dis 10 

 dizer delle, e despois de passarem estas praticas antes de  

 se apartarem dixe mais o djtto luis mendez que deos Padre  

culpa he<ra> mais uelho que deos filho, e logo elle denuncjante lho contra  

 dixe alegandolhe que as tres pessoas da santissjma trjn  

 dade erão ab eterno igualmente e não avja nellas ser 15 

 hũa mais velha que outra, então o ditto luis mendez lhe  

 perguntou quantos annos avja que nasceo nosso senhor  

 Jesu cristo e entendendo elle denuncjante que o seu Jntẽto  

 era naquella pergunta querer djzer que se auja mjl e  

 qujnhentos e nouenta e tantos annos que cristo nasçera 20 

 que mais uelho era o Padre pois Ja de antes era, logo  

 elle denuncjante lhe foj a mão o seu djtto dizendo que  

 hũa cousa era dizer que o ffilho encarnou e se fez homẽ ha  

 mjl e qujnhẽtos e nouenta e tantos annos porque isto era  

 verdade e que mujto differente cousa era djzer que ho 25 

 padre era mais uelho que o ffjlho, porque isso era falso, por  

 que posto que o ffjlho encarnou e nasçeo homẽ avja  

 tantos annos Cõtudo antes djsso sempre foj cõ o Padre  

 então o ditto luis mendez mostrando que o que dizia era  

 entendendo do filho enquanto homẽ consentio com elle 30 

 denuncjante que emquanto deos sempre o ffjlho ygual  

 mente foj cõ o Padre e despois disto çesou a pratica a  

 qual sempre esteue presente o djtto Rodrigo de deos  

 sempre callado sem fallar pallaura algũa nẽ per hum  

       nem 35 
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 nem per outro e que no mesmo dja a nojte perante o djtto Rodrigo  

 de deos cõtou todo o sobreditto ao djtto dom hieronjmo não aduer  

 tindo elle denuncjante que emcorrja em excõmunhão por descobrir  

 isto antes de o ujr denuncjar a esta mesa, e despois disso se foj  

 cõfessar e seu cõfessor lhe mandou que viesse fazer esta denun 10 

 çiação como tem fejto na uerdade e por não dizer maĩs foj  

 perguntado se estaua o djtto mendez bebado ou fora de seu  

 Juizo cõ algũa perturbação, respondeo que ho djtto luis mẽdez  

 não estaua bebado e que estaua em seu sjso, e perguntado  

 mais dixe que njmguem mais foj presente e que uaj em 15 

 hum anno que cõmonjca com ho djtto luis mendez e lhe vee que tem cõ  

 dicão de fallador, e aporfiador, et lhe ouvjo dizer Jaa que fora estu  

 dante em euora e ouvira cassos, e que elle denuncjãte se es  

 candalizou mujto de ouvir a djttas pallauras, e do Costu  

 me dixe que são domesticos na djtta casa de dom hieronjmo 20 

 e comem e bebem ambos Juntos e são amigos mas que tem djtto  

 aquj a uerdade e desemcarregado sua cõçjentia e prome  

 teo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor  

 vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsitação o es  

 creuj~ 25 

   Heitor furtado de mendoça     Gaspar Rodriguiz tojo  

   

   

   

  30 

Testemunha 
Manoel da 
guiar feitor  
de Lourenco de Sousa 
cristão velho 

Aos ujnte e dous djas do mes de majo de mjl e qujnhentos e nouẽ  

ta e cjnquo annos nesta vjlla de Oljnda Capjtanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor fur  

tado de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado Manoel  

[ilegível] [r]eferido no 
quaderno das Lebrãcas | 
[ilegível] dixe Antonio de 
madureira que Elle | 
[ilegível] dixera que Ouuira  
dizer a hu home pelejando 
cõ sua | [mo]lher que 
arrenegaua da molher, E de 
Deus que | [ilegível] dera . ~ . 

dagujar por ser referjdo no caderno das lembranças O qual 35 

                        reçebeo  
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 recebeo Juramento dos sanctos evangelhos em que pos Sua mão de 05 

 rejta sob carguo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e dj[sse]  

 ser Christão uelho Natural da Cjdade de braga, filho de goncalo d[a]  

 gujar Signejro que faz sinos, e de Sua molher Marja lopez laa mo  

 radores, de ydade
424

 de trjnta annos solteiro fejtor de lourenco de sous[a]  

 na sua fazenda da varzea de Capjbarjbj. E perguntado 10 

 se sabe pera que he chamado, ou se ueo algũa uez a esta mesa  

 djxe que não.   Perguntado se sabe algũa cousa pertencẽte  

 ao sancto officjo dixe que não esta lembrado,.   Pergunta  

 do se sabe que algũa pessoa arenegasse de sua molher  

 e de Deos,   Respondeo que agora lhe lembra que he uerda 15 

tempo de que avera doze annos pouco mais ou menos que es  

 tando elle testemunha no engenho de seu tio bento dagujar na  

 y[.]lha de tamaraca moraua no mesmo engenho  

 francisco de bajrros ferrejro casado com caterjna alvares ho  

 mẽ ora de mea ydade aluo e meão e toca de rujuo na 20 

 barba que ora esta morador na parayba e hum dia a Porta do mes  

 mo ferrejro pella menhãa estando elle testemunha cõ o djtto ferrej  

referências ro francisco de bajrros, e cõ mais domjngos ferras Ja defunto  

 sendo dja de semana não lhe lembra qual todos tres  

francisco de bairros ferreiro 
na | Parajba. 
 

               despachouse 

presentes, pellejo o djtto francisco de bajrros não lhe lembra sobre 25 

que preposjto cõ a djtta sua molher Caterjna aluarez que  

tambem presente estaua na casa djantejra e entre  

 outras pallauras agastadas que contra ella fallou  

culpa djxe as segujntes,   descreo da molher, e de deos que  

 ma deu, as quaes pallauras djxe hũa uez, e loguo elle 30 

 testemunha e o defunto o reprehenderão que se fosse accusar de  

 aquelle peccado que era heresja e o djtto francisco de barros  

 se callou, e não respondeo nada que lhe a elle lembre  

 e despois disto a dous, ou tres djas estando trabalhando  

 sem agastamento lhe tornou elle testemunha a fallar sobre a[s] 35 

                                        djttas  
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 djttas pallauras que não era de bom christão djzellas elle et elle 05 

 ferrejro lhe respondeo que o djabo o tentara e lhas fizera e por  

 não djzer mais foj perguntado se estaua elle bebado quãdo as  

 dixe Respondeo que não segundo lhe parece mas que elle de sua  

 condjção he doudarão, e de Pouco Juĩzo e que elle testemunha e o de  

 functo se escandalljzarão
425

 mujto de lhas ouvjr, e se quejxarão 10 

 diso Contandoo a algũas pessoas e do costume djxe nada e pro  

 meteo segredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vj  

 sitador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtacão o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça  

           Manoel aguiar 15 

                                                                               ÷  

   

                                                                              [carimbo]  

   

Testemunha 
Rodrigo de 
Deus cristão velho 

Aos uinte e noue dias do mes de majo de mjl e qujnhentos e nouenta 20 

e cjnquo annos nesta ujlla de Oljnda Capjtanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do sancto officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado Rodriguo de  

Referido folha 242.verso deos Referjdo O qual reçebeo Juramento dos santos evangelhos em que  

 pos Sua mão derejta sob carguo do qual prometeo djzer 25 

 em tudo uerdade e disse seer christão uelho natural da Cjdade  

 de lixboa filho de Antonio de Coimbra famjliar da santa JnqujsjCam de  

 lixboa adarguejro, e de Sua molher simoa Jorge morado  

 res na djtta Cjdade solteiro de ydade de ujnte e seis annos Crj  

 ado e camarejro de dom hieronjmo dalmejda Com o qual 30 

 veo de Angolla, e em sua casa he resjdente nesta vjlla  

 e Perguntado se sabe pera que he chamado djxe que não,  

 Perguntado se oje pella menhãa despois de seer chamado  

 lhe perguntou alguem se sabja o pera que era chamado  

            djxe que 35 
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 dixe que oje Pella menhãa despois de seer chamado djxe elle 05 

      Aos 29. de majo de 95. 
véo o referido Dom 
hieronimo dalmeida | a esta 
Mesa E Dixe Jsto como | aqui 
diz Esta testemunha de Elle 
oje di | zer ao Reo Luis 
mẽdez que se viesse | 
accusar,   E Dixe que Esta  
testemunha E gaspar 
rodriguiz lhe cõtarão hũa 
noite | este caso desta profia  
como aqui | diz esta 
testemunha,  E que àgora  
fallou cõ seu cõfessor que 
lhe dixe ser Obri | gado vir 
dizer Jsto a esta mesa. | E 
que como quer que elle não 
esteue | nesta villa no tẽpo 
da publica | ção do santo 
officio não sabia a obri |  
gação E por Jsso se por não | 
ter o segredo, e por nã vir 
ma | is cedo dizer Jsto a esta 
Mesa | tinha culpa pedia 
Perdao. | E do custume ser 
seu criado | Luis mẽdez   E 
prometeo o se- | gredo  E 
assinou aqui Esta Cota 
[ilegível] aqui pus por 
breuidade. vendo que elle 
di= | zia e concordaua cõ o 
dito | desta testemunha 
açerca delle.             
                     + 
 Dom Jeronimo dalmeida 

testemunha a dom hieronjmo que era chamado a esta mesa pera que a  

chandoo menos em casa soubese a causa e perguntando  

lhe se sabja o pera que respondeo elle testemunha que não,  E porquãto  

o djtto dom hieronjmo tinha ouvjdo de hũa porfia que luis mẽ  

dez, e  Gaspar rodriguiz tojo crjados de casa tiuerão sobre as pessoas 10 

da sanctissima traJndade lhe perguntou se serja sobre aquelle caso  

e elle testemunha Respondeo que não sabja então lhe disse o djtto dom  

hieronjmo que djxesse ao djtto luis mendez que se ujesse accussa[r]  

a esta mesa, então o mesmo dom hieronjmo o djxe ao djtto  

luis mendez dizendolhe que elle testemunha era chamado e que po 15 

derja seer pera a sobredjtta proffja [p]ello que o djtto luis mẽ  

dez ueo logo então oje pella menhãa a esta mesa prjmeiro que  

elle testemunha   E Perguntado pella porfia djxe que na quarresm[a]  

proxjma passada sendo meado o mes de março pouco mais  

ou menos, hum dja de semana não lhe lembra qual pella me 20 

nhaã estando elle, e luis mendez veador do djtto dom hiero  

njmo não sabe se he christão nouo se uelho, e Gaspar rodriguiz tojo  

botjcajro que djzem ser christão nouo companhejros na  

mesma casa na sua pousada vjerão a tomar pratjca  

sobre hũa carta que o djtto luis mendez tjnha pregada 25 

na parede em que estaua nossa senhora et ho espirjtu santo  

em cjma e huns Anjos a roda e cõmencarão a fallar  

naquelles Anjos que allj estauão pintados cõ as pernas  

gordjnhas e estando nisto, elle testemunha cõ o sentido deujrtido  

em outra parte,  ouvjo terem profja os djttos dous de sim 30 

 he, não he, sem lhes ouvjr a causa sobre que então elle  

Luis mendez que veo de  
ãgolla. 

testemunha lhes perguntou então que era e o djtto luis mẽdez  

djxe então que ho espirjtu sancto era a segunda pessoa  

 da sanctissjma traJndade, e que ho filho era a terçera pessoa  

                      e que ho padre 35 
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 e que o padre era a prjmeira então elle testemunha lhe contradjxe loguo 05 

 seu djtto açerca da segunda e terçera pessoas e lhe dixe que a se  

 gunda pessoa era o ffjlho e que A terçera era o spirjtu sancto.  

 e isto mesmo djxe tambem o djtto Gaspar rodriguiz assim como elle  

 testemunha então o djtto luis mendez djxe que ho auja de perguntar, e cõ  

 isto dejxarão a pratica da djtta materja mas quando elle testemunha 10 

 lhes perguntou sobre que porfiauão os tjnha ouvjdo repljcar sim  

 he, não he algũas duas uezes, e que despois no mesmo dja a noj  

 te elle testemunha e o djtto Gaspar rodriguiz cõtarão o djtto casso ao djtto dom  

 hieronjmo que ho estranhou dizendo pertençer a esta mesa, e foj lo  

 guo perguntado que porque não ueo ate gora denuncjar isto 15 

 a esta mesa dixe que não aduertio, nem fez escrupulo djsso  

 Como tambem não fez de ho contar a dom hieronjmo não sabendo  

 que corrja em excõmunhão e por djzer que nada mais lhe  

 lembra foj perguntado se ouvjo mais djzer ao djtto luis mẽdez  

 que deos padre era mais uelho que deos filho. Respondeo 20 

 que não lhe ouvjo djzer mais nada que o que tem djtto, e per  

 guntado mais djxe que lhe escandaljzarão as djttas palla  

 vras do djtto luis mendez porquanto os menjnos sabem seer  

 o ffjlho a segunda pessoa, e ho spirjtu sancto a tercejra e que  

 o djtto luis mendez então estaua em seu siso sem perturbação 25 

 e que fallaua de uerdade mostrando que entendja que  

 fallaua bem, e que ho djtto luis mendez he homẽ discreto que  

 se preza djsso e do costume djxe que são amjgos e domestjcos  

 de mais de hum anno que comẽ e pousão na mesma casa et  

 prometeo segredo pello Juramento que recebeo e asignou 30 

 Cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjta  

 ção o escreuj~        

   Heitor furtado de mendoça  Rodriguo de deos 33 
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     Testemunha 
João Antonio cristão Velho 
Car | pinteiro Referido | 
atras folha I96 –  

Aos cjnquo djas do mes de Junho de mjl e qujnhẽtos e nouenta e 05 

cimquo annos nesta vjlla de Oljnda Capjtanja de pernãobuco  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do sancto officjo hejtor fur  

tado de mendoça perante elle pareçeo sendo cham<a>do João  

 Antonio referjdo e reçebeo Juramẽto dos sanctos evãogelhos sob  

 carguo do qual prometeo djzer em tudo uerdade e djxe seer 10 

 christão uelho natural da cjdade do porto filho de Antonio gonçallvez  

 Carpjnteiro defuncto e de sua molher Caterjna gonçallvez laa mora  

 dora solteiro Carpjnteiro resjdente na fazenda de pero da cunha de  

 ydade de vjnte e sete annos e perguntado djxe que não sabe para  

 que he chamado, e perguntado se sabe algũa cousa de alguẽ 15 

 pertençente ao santo officjo djxe que não esta alembrado,  Pergũ  

 tado a quem ouvjo elle djzer que njnguẽ vaj ao Jnferno  

 por molheres, ou outra cousa semelhante Respondeo que não  

 lhe lembra, que isso ouvjse, e foj logo admoestado que falle  

 a verdade se ouvjo isto a hum pero gonçallvez carpjnteiro porque nesta mesa 20 

 ha Jnformação que elle se achou presente e que se não fallar  

 a verdade sera castjgado Respondeo que agora despois  

 de lhe seer declarado o casso em espjcjal e as circunstan  

 Cjas delle se acorda e lhe lembra que he uerdade que  

 nas casas nouas de Antonio bezera na uarzea hum dja não 25 

 lhe lembra qual avera seis meses pouco mais, ou menos  

 estando elle e o djtto pero gonçallvez capjnteiro tambem, e Antonio  

referência martinz pedrejro que neste pernãobuco trabalha que lhe pareçe  

 seer vjanes que passa de mea ydade todos tres despois  

 de Jantar tendo merendado, e bebjdo meo quartilho de 30 

 vjnho todos tres,  vierão elle testemunha e o djtto pero gonçallvez a fallar  

Pero gonçalvez Carpiteiro não se lembra sobre que preposjto,   que o djtto pero gonçallvez djxe  

  despachouse                                              as palla 33 
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 as pallauras segujntes, fornjcar, fornjcar, que far<te> que del rej he a terra 05 

 que nunca njnguem foj ao Jnferno por fornjcar, as quaes pallavras  

 lhe ouvjo hũa soo uez, e em lugar da pallaura fornjcar, que aquj  

 Se escreueo, dixe a pallaura portugues que isso significa desho  

 nesta que por honestjdade se não escreueo, e que elle testemunha ho não  

 reprehendeo nem ho pedrejro, nem sabe se ho ouvjo o pedrejro 10 

 e que lhe pareçe que ho djtto pero gonçallvez djxe as djttas pallauras grace  

 Jando porque he graçeJador, e fallador, e ho tem por homẽ bõ  

 christão, e que por isso não tomou em mal quando lhes ouvjo e per  

 guntado mais djxe que conheçe Jose luis selejro e que não estaua  

 então presente neste caso e perguntado mais djxe que não se 15 

 lembra que ouvjsse ao djtto pero gonçallvez djzer mais as tais pallauras nẽ  

 outras semelhantes outra uez nenhũa e que não lhe lembra que  

 lhas ouvisse djzer nenhũa menhãa a oras de almorço nẽ  

 perante o djtto Jose luĩs, e do costume djxe que he amjguo do djto  

 pero gonçallvez, e no tempo do djtto caso comjam e bebjam mas que tẽ 20 

 djtto aquj a uerdade do que lhe lembra e foj lhe mandado  

 ter segredo pello Juramento que reçebeo e assjm o prometeo e a  

 signou Cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo  

 nesta vjsjtação o escreuj~  

 
  Heitor furtado de mendoça   + 

25 

   

Testemunha 
Domingos da Costa 
Mamaluco.    Refe- 
rido atras folha 228- 

  

  

Aos ojto dias do mes de Junho de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e cjnquo an  

nos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de Pernãobuco nas casas da 30 

 morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendoça  

 perante elle pareçeo sendo chamado domingos da costa e re  

 cebeo Juramento dos sanctos evangelhos em que pos Sua mão  

                                    derejta 34 
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 derejta sob carguo do qual prometeo dizer en tudo uerdade,   e Per 05 

 guntado se sabe pera que he chamado djxe que não, e djxe <ser> chris  

 tão uelho mamaluco natural desta ujlla filho de saluador da  

 costa mareante defunto homẽ branço, e de Sua molher marga  

 yda Coelha casado com Gracja das neues de ydade de ujnte  

 e noue annos que não tem offjcjo morador em Jgarasu, E Pergũ 10 

 tado se sabe de alguem que fizese o peccado nefando djxe que  

 o prjmeiro sabbado da quarresma do anno passado de mjl e quj  

 nhentos e nouenta e quatro camjnhando pera a guerra da Para  

 yba sendo de nojte Cõ hũa ora e mea de nojte de escuro no terrejro  

 da aldea da Guayana defronte da porta da Jgreja passando 15 

referencias  Perguntado o  
referido francisco gonçalvez  
escre | ueose seu dito . 
adiãte | folha 262 . verso 

elle testemunha Com Aluaro da rocha carpjnteiro morador nesta ujlla, e francisco gonçallvez que  

foj fejtor do maderão de Jgarasu e ora esta por fejtor não sabe  

de quem pera a banda do cabo Jndose todos tres recolhendo  

vjrão estar no djtto terrejro hum moço engatjnhas cõ os peĩs  

francisco mistisso. e mãoos no cham em camjssa chamado francisco mulato, ou mestjço 20 

 filho ou enteado de Andre gonçallvez Jndjo da Jndja fregueses de Jgarasu  

 de ydade de algũns dezasete annos, e vjrão estar sobre elle dejta  

 do de bruços sobre as suas costas por detras hum moco branco da  

Antonio se chama. mesma ydade cujo nome não sabe que então estaua por crjado de  

 pedraluarez carpjnteiro de yama de Jgarasu tambem em camjssa 25 

 moco bochechudo e de sobrançelhas grossas, e que tem na testa  

 sinais de boubas natural do Rejno que ora esta por crjado  

 de goncalo gonçallvez carpjnteiro de Jgarasu e Junto delles estaua em pee  

referência Perguntado este  
João Escreueose | seu dito 
folha 250 – 

outro moco chamado João mamaluco enteado de francisco fernãdez de  

ayâ maa de Jgarasu O qual estaua djzendo,   hui estes, huj 30 

 es, e em elle testemunha chegando a elles deu elle testemunha hum couçe nos  

Perguntado o referido 
Aluaro da Rocha | Jurou que 
não vio este caso | nem se 
achou presẽte nelle cõ | 
domingos da costa nem vio 
ao Antonio Es= | tar sobre 
outro moço,   nem sa= | be 
disto mais que cõtarlhe o di | 
to domingos da Costa que 
achara os di= | tos mocos 
antonio e outro hũ so | bre 
outro, do costume nada | E 
prometeo segredo  E asinou 
aqui em Olynda a [.]6. 
Junho I595 –  

                     + 

dous que estauão hum sobre outro em postura nefanda  

e sodomjttica e os deribou e fez apartar, e perguntou então  

ao Joam que fazjam aquelles, e lhe respondeo que não sabja ẽ  

                             tão 35 
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 tão djsse o moco branço que de cjma estaua que bem sabja João porque  

 elle lhe tjnha djtto o querja fazer, djzendo pera elle assjm, eu não uos djxe 05 

 o que lhe querja fazer, e ho Joam tornou a responder que não sabja então  

 se apartarão e que mais  não sabe, deste casso,  Denuncjou mais que  

 sendo elle testemunha moco de dez ou doze annos lhe djxe na porta da Jgreja matriz  

Antonio de barros 
mamalluco 

de Jgarasu Antonio de barros mamaluco que ora mora Com hum mulato  

boauentura djaz em tamaraca sendo então mançebo de dezaseis pera 10 

 dezasete annos que elle mesmo Antonio de barros andara cõ os gentios na sua  

 abusão chamada sanctjdade e que Com elles fizera as suas ceremo  

 njas por seer estjmado delles mas que não creera nisso e por não  

 djzer mais perguntado pello costume djxe nada e prometeo segredo  

 pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Mano 15 

 el francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça     

        Domyngos da Costa  

   

  20 

   

     Testemunha 
francisco afonso Varella 
cristão velho- | cego- 

  

Aos quatorze dias do mes de Junho de mjl e qujnhẽtos e nouenta  

e cjnquo annos nesta ujlla de Oljnda Capjtanja de pernão  

 buco nas casas da morada do senhor uisjtador do santo officjo hejtor 25 

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado  

 per se escreuer neste ljuro o que djxe nesta mesa vjndo a  

 ella sem ser chamado aos vjnte e ojto de octubro de mjl e quj  

 nhentos e nouenta e tres, no termo do monjtorjo geral, que  

 então se tomou em lembrança no caderno das lembrancas 30 

 francisco afonso varella e tornou a reçeber o Juramento dos santos evão  

 gelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prome  

 teo djzer en tudo uerdade,  e djxe seer christão uelho na  

              tu[r]al da 34 
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 tural da cjdade do funchal filho de sebastião afonso que ujuja por 05 

 seu trabalho, e de sua molher Jnes lopez uarella, defu[n]ctos de  

 ydade de ojtenta annos pouco mais ou menos que lhe pare  

 çe sera de setenta e quatro, ou sjnquo annos, veuvo que ora he  

 cego e cegou avera quatro annos pouco menos e foj dos  

 da guouernança desta terra e resjde em casa de Mano 10 

 el garro na freguesja de sancto Antonio. E Denuncjando  

 ho que Ja se lhe tjnha tomado em lembrança no caderno djxe  

 que auera dez annos ou menos não se affirma tempo certo  

referência que cristouão martinz homẽ tjdo por christão uelho, que aquj seruja  

 de procurador do numero que dalcunha lhe chamauão ho  15 

 camboejro, O qual fugio desta Capjtanja por certos homezios  

 porque ho querjam prender pera o Rejno onde ora esta  

 não sabe lugar certo mas tjnha lhe ouvjdo seer natural de  

 pinhel, e que era Conhecjdo en casa do Marjchal,  lhe djxe  

 a elle denuncjante nesta ujlla en Sua casa, que fallando 20 

 elle com francisco pardo christão nouo que lhe falta hũa mão morador  

 que ora era em camaragibj e poucos djas ha fallesceo nes  

francisco pardo cristão nouo  
defũcto.  

ta ujlla de morte subjta,   O djtto francisco pardo lhe djxera que a lej  

velha era a boa e uerdadejra  Pello que despois de o djtto  

 cristouão martjnz lhe contar isto elle denuncjante ho contou ao 25 

 djtto francisco pardo, djzendolhe que o djtto cristouão martinz lhe tjnha  

 djtto que elle francisco pardo lhe djxera que a lej uelha era a boa  

 e uerdadejra e que então o djtto francisco pardo lhe respondeo  

 que o djtto cristouão martjnz era mao homẽ e lhe querja mal  

 e despois disto elle denuncjante foj denuncjar isto ao 30 

 Bispo na ujsjtação e ho Bispo lhe respondeo que ho djtto  

 cristouão martinz era mao homẽ que mujto mais djrja, e parecelhe  

 que não mandou escreuer nada, e por não djzer maĩs foj  

 perguntado diguo e dixe mais que auera ora trjnta annos,  

 que residjndo nesta Capjtanja bento diaz santiago senhor 35 

               do engenho  
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  05 

 do engenho de camaragibj que despois fallesçeo em portugal christão  

 nouo foj fama geral e publica nesta terra djtto commummente pello  

 pouo que o djtto bento djaz e outros  christãos nouos mais que não  

 nomeauão se aJuntauão na djtta fazenda de Camaragibj e a  

 Coutauão a hum cruciffixo de latão e o punhão nos trazejros. 10 

 e mais não djxe.   E Porquanto do Juizo eclesiastico do ordjna  

 rio se trouxe a esta mesa hum auto sobre hũa carta que o denuncjã  

 te escreueo a francisco fernãdez djzendolhe que ouvjra djzer cousas contra a  

 fe a seu genro   O qual auto anda no maço das Culpas extrauagãtes  

 foj tambem o djtto denuncjante chamado ora a esta mesa pera 15 

 este caso,   E Perguntado sob cargo do djtto Juramẽto que recebeo  

 dixe que auera ora dez annos ou mais que estando hum dja em  

 sua casa nesta ujlla Gaspar rodriguiz Couas colorgião castelhano  

 da ylha da palma genro de francisco fernãdez o uelho alfayate comendo  

 e Jantando hũa galljnha cozjda, e vuas estando sobre mesa 20 

gaspar rodriguiz Couas 
Cyrugião 

ho ditto gaspar Rodriguiz Couas encostandose na cadejra pera tras  

lhe djxe as pallauras segujntes,  Compadre comamos nos e beba  

 mos e leuemos boa ujda que neste mundo não temos mais que nascer  

 e morrer e não sabemos quando hemos de morrer, e que estas  

 pallauras lhe ouvjo djzer hũa soo uez estando ambos Jantando 25 

 Como tem djtto,   e que porquanto do djtto Couas mandara  

 cjttar auera tres annos a elle denuncjante djzendo que lhe  

 deuja Curas elle denuncjante Compajxão escreuera  

 a djtta carta ao djtto seu sogro a qual loguo lhe foj ljda  

 Pello senhor vjsjtador et elle djxe que aquella era a carta que 30 

 lhe escreuera per hum moço Gaspar da rocha, e por não  

 djzer mais foj perguntado que modo he aquelle que na carta  

 diz que elle darja ao djtto Couas pera se ljurar, Respondeo  

 que fez escreuer assjm essas pallauras por lhe dar em que  

 entender por estar agastado delle,   E Perguntado mais 35 

    dj[x]e  
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 dixe que não ueo nunca denuncjar a esta mesa este caso porque  

 nunca lhe lembrou senão agora que elle senhor vjsj[t]ador lhe 05 

 tocou nelle.   E Perguntado se djxe o djtto Gaspar rodriguiz Couas  

 leuemos boa ujda que neste mundo não temos mais que nas  

 cer e morrer, ou se djxe elle leuemos boa ujda neste mundo  

 porque não temos mais que nasçer e morrer,  Respondeo que  

 não se affjrma de qual destes modos elle fallou, mas que 10 

 fallou de hum delles   O qual lhe pareçe foj Como tem djtto, e  

 por não djzer mais  perguntado pello Costume djxe Nada e que  

 posto que com o djtto Gaspar rodriguiz Couas teue as djttas djffe  

 renças logo tornarão a ser amjgos e ho são ora e que tem djtto  

 a uerdade e prometeo segredo pello Juramento que recebeo 15 

 e por elle seer Cego e djzer que não podja asignar a seu roguo a  

 signej por elle aquj cõ o senhor vjsjtador Manoel francisco notarjo do santo  

 officjo nesta vjsjtação o escreuj –   

        Heitor furtado de mendoça  Manoel francisco   

                                                                                                  + 20 

   

   

   

     Testemunha 
Jeronimo de medoça 
cristão velho Pintor. 

Aos Catorze
426

 dias do mes de Junho de mjl e qujnhẽtos e nouẽta e  

cjnquo annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de Pernão 25 

buco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor fur  

 tado de mendoça perante elle pareç[.]o sen ser chamado  

 hieronjmo de mendoça e por querer denuncjar cousas to  

 cantes ao santo officjo recebeo Juramẽto dos sanctos evãogelhos  

 em que pos Sua mão derejta sob carguo do qual prometeo 30 

 djzer en tudo uerdade e djxe seer christão uelho natural  

 da Cjdade de ljxboa filho de vasco nabo [[de
427

 vasco na  

 bo]] de mendoça, que ho ouve em caterjna de mendoça  

               que não 34 

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
426

 Há letras suprimidas sob a palavra „Catorze‟. 
427

 Há letras suprimidas sob a palavra „de‟. 
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 que não era sua molher sendo elle casado, de ydade de vjnte e cj     

 quo annos, casado com Maria de farja christãa uelha pjntor, et Jma 05 

 ginarjo morador nesta ujlla..     E Denuncjando djxe que sesta fejra ou  

 sabbado proxjmo passado que forão noue ou dez djas deste mes  

 de Junho pella menhãa das dez oras pera ho meo dja estando elle a  

 sua Janella na Rua da rocha da cruz chegou A Porta da logea de  

referência testemunhou 
folha 252 

bajxo delle onde pousa Joam caraujo soljcitador de demandas 10 

nesta ujlla ho porteiro Manoel rodriguiz dalcunha o laua O Pao   O qual vjn  

Manoel rodriguiz Porteiro 
do Concelho  
 
despachouse 

do agastado não sabe elle de que djxe pera o djtto Joam caraujo que  

na porta da djtta logea estaua, as pallauras segujntes,  João cara  

ujo, aueis de saber que não ha deos, nem Redemptor, nem cristo, nem  

 sam João baptista,  nem pregação, nem missa, nesta terra nem 15 

 no çeo,  e que loguo o djtto João caraujo ho reprehendeo, e elle  

 lhe tornou a repljcar mais as segujntes mais uos djguo que  

 não ha sam pedro, nẽ sam paulo, nẽ no ceo, nẽ na terra, e que então  

 lhe deu o caraujo de punhadas nos pejtos, et elle se foj por  

 djante, e loguo na mesma Rua cjttou a hum homẽ que passaua 20 

 e  Por não djzer mais foj perguntado se estaua elle bebado  

 ou fora de seu Juizo,  Respondeo que lhe não ujo signal djsso mas  

 que fallaua agastado e perguntado mais djxe que Rodrj  

 go homẽ vjanes que Ja aquj foj tisourejro dos defuntos seu  

 vezinho frontero estaua então tambem a Janella e ouvjo o 25 

 sobredjtto e do costume djxe nada e prometeo segredo Pello  

 Juramento que recebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco  

 notarjo do santo officjo nesta ujsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça              

           Jeronimo de mendonsa 30 

   

   

    Testemunha 
João fernãdez Solteiro 
mamaluco Re= 
ferido folha 247. verso 

Aos qujnze djas do mes do Junho de mjl e qujnhẽtos e nouenta e cjmquo  

annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de pernãobuco nas ca  

sas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de mendo 35 

                                                                     ça  
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 ca perante elle pareceo sendo chamado o Refferjdo João fernãdez  

 o qual reçebeo Juramẽto dos santos euãogelhos em que pos Sua mão 05 

 derejta sob carguo do qual prometeo djzer em tudo uerdade  

 e djxe seer christão uelho mamaluco natural deste pernã  

 buco filho de saluador fernãdez homẽ brãco defuncto e de sua molher  

 gujomar gonçallvez mamaluca que ora esta casada com francisco fernãdez da  

 haya maa, de ydade de ujnte annos solteiro que não tem officjo morador 10 

 em casa do djtto seu padrasto na freguesja de Jgarasu  

 E Perguntado djxe que não sabe pera que he chamado nẽ cousa  

 que pertença ao santo officjo,   e perguntado se sabe de alguẽ que  

 fizesse o peccado de sodomja, ou se ujo estar alguẽ em Jejto  

 djsso djxe que não.  Perguntado quaes são os que Junto delle 15 

 hũa nojte em guayana fizerão o djtto peccado Respondeo que  

 não ujo fazer a njmguẽ tal.   Perguntado quaes erão os que  

 nisso estauão, quando elle testemunha estaua djzendo, huj este,  

 huj este, no terrejro da Jgreja da aldea de guayana djxe que  

 hũa nojte na quarresma passada fez hum anno quãdo hiam 20 

 pera a guerra da parayba sendo algũa ora e mea de nojte  

 estando elle testemunha no terrejro da djtta Jgreja cõ hum moco  

 branco chamado Antonio menor que elle que ora he crjado de goncalo  

 gonçallvez em haya maa começarão ambos a folgar e a luctar pegan  

 do hum no outro, e lhe djxe o djtto Antonio que se francisco Jndjo mistiço 25 

 filho de Andre gonçallvez Jndjo e de negra brasjlla morador na mesma  

 haya maa que allj defronte delles estaua vjesse pera elles  

 que lhe auja de dar boffetadas, não sabe o porque, e estão  

 do assjm ambos luctando elle testemunha deribou ao djtto Antonio no qual  

 estando no chão, ueo pegar o djtto francisco puxandolhe pellos peeĩs ẽ 30 

 tão o djtto Antonio se leuantou a luctar com o djtto francisco e ho derj  

 bou estando no chão derjbado o djtto francisco de costas, ficou sobre  

 elle dejtado o djtto Antonio de bruços que cayrão ambos Juntos e ho  

 djtto Antonio se dejxou estar assjm de cjma tendo hũa mão na ca  

                              beça 35 
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 beca do djtto francisco então elle testemunha djzia, huj estes, huj estes, e neste ponto chegou  

 a elles domjngos da costa mamaluco de Jgarasu soo, e deu hum couçe no 05 

 ditto Antonio e os fez leuantar, e perguntou que fazjão e djzendo elle testemunha que  

 não sabja respondeo o djtto que elle lhe djxera o que elle querja fazer  

 ao djtto,  que era o darlhe as djttas Bofetadas
428

, e que  então se apartarão  

 todos, e que os djttos Antonio, e francisco, não fizerão mais nada nem fizerão  

 tal peccado nefando, nem se puserão em postura disso, e andauão 10 

 uestidos Cõ suas çerojlas, camjssas, e gibõis, e ho Antonio trazja mais  

 roupeta de cor, e foj lhe loguo djtto pello senhor vjsjtador que elle fa  

 le a uerdade porque nesta mesa ha Jnformacão que ho djtto francisco estaua  

 de bruços em gatinhas, e que o djtto Antonio estaua por detras em cjma  

 delle, e Por elle foj respondjdo que não estjuerão en tal postura se 15 

 não Como tem djtto e que tal não fizerão e que mais não passou que  

 ho que djtto tem aquj e do costume djxe nada e prometeo segre  

 do e asignou aquj Cõ o senhor ujsitador Manoel francisco notarjo do santo officjo nes  

 ta ujsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça    João fernandez 20 

   

   

   

                 ~   

  25 

    Testemunha 
    goncallo dias 
cristão uelho alfajate 

Aos dezasete djas do mes de Junho de mjl e qujnhẽtos e nouenta e  

cinquo annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de Pernãobuco  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Goncalo diaz e  

 por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçebeo Jura 30 

 mento dos sanctos euangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo dizer en tudo uerdade e dixe seer christão  

 uelho natural do termo de braga filho de domjngos djas e de  

 sua molher briolanja fernãdez lauradores de ydade de ujnte e  

 ojto annos solteiro alfajate resjdente nesta vjlla defronte da 35 

                         mi[s]jrjcordja  
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 mjsirjcordja .  E Denunciando dixe que no mes de abrjl 05 

 proxjmo passado estando os Jngreses no aRec[j]fe foj elle  

 testemunha preso na cadea desta ujlla por não Jr a vigia na qual  

Jose escrauo mullato 
       despachouse 

estaua tambem presso hum mulato chamado Josep escrauo  

de fernão soares, e hum dja a tarde não lhe lembra qual se a  

 gastou o djtto Josephe, [[se agastou o djtto Josephe]] porque o djtto seu senhor 10 

 ho mãodara prender  e djxerãolhe que mjlhor estarja elle no  

 chafaris del Rej em lixboa, e o djtto Josephe respondeo que ãtes  

 se tomara en casa de todos os djabos, e dizenselhe que arene  

 gasse do djabo,   o djtto Josephe dixe o segujnte, aRenego de cristo  

 e sendo reprehendjdo tornou a djzer segunda uez que aRenega 15 

 ua de cristo e por não djzer mais perguntado mais djxe que  

 ho djtto Josephe estaua em seu sjso e não estaua bebado e que  

 os circunstantes et elle testemunha se escandaljzarão de lhe ouvjr tal  

 blasfemea e que estauão presentes que ho ouvjrão lourenco rodriguiz  

referência he o seguĩte. homẽ pardo alfajate morador na ladejra da Matriz 20 

 e outros Cujos nomes não sabe, e do costume djxe nada  

 e prometeo segredo pello Juramẽto que recebeo e asignou cõ  

 o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsita  

 ção o escreuj~  

 
  Heitor furtado de mendoça  + 

25 

   

   

   

     Testemunha 
Lourenco rodriguiz mistisso 
  alfajate. 

Aos dezasete djas do mes de Junho de mjl e qujnhẽtos e nouẽta   

e cjnquo annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de Pernão 30 

buco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareceo sen ser chamado  

 lourenco rodriguiz e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo officjo reçe  

 beo Juramento dos santos evangelhos em que pos Sua mão derejta  

 sob carguo do qual prometeo djzer en tudo uerdade e 35 

        djxe seer  
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 djxe seer natural deste pernãobuco filho de Antonio luis homẽ pardo 05 

 da ylha da madejra e de sua molher vjolante negra brasjlla dẽfũtos  

 de ydade de dezanoue annos alfayate morador nesta ujlla na la  

 dejra da matriz,  e denuncjando dixe que em abril deste anno  

 no tempo dos Jngreses foj presso na cadea desta vjlla por não Jr  

 a vjgia na qual estaua presso Josephe mulato escrauo de fernã 10 

 soarez, e hũa nojte não lhe lembra qual de hum sabbado se agastou  

 o djtto Josephe sobre sua prissão e djzendolhe hum preso que mjlhor es  

Jose mullato Escrauo. tarja elle no chafariz del Rej em lixboa, e Josephe respondeo que  

 milhor estjuera em casa de todos os djabos, e sendo reprehendj  

 do que arenegase do djabo djxe mais que arengaua
429

 de seu paj 15 

 e de sua maj,  e que aRenegaua de cristo e da ujrgem marja, e  

 tornando a seer reprehendjdo tornou a djzer segunda uez que  

 arenegaua de cristo e da ujrgem marja e por não djzer  

 mais perguntado se estaua bebado djxe que não sabe mas que  

 lhe pareçe que estaua em seu siso e que elle e os circunstã 20 

 tes se escandaljzarão de lhe ouvjr tais blasfemeas e que  

 estauão mais presentes Goncalo dias alfajate e outros e do costu  

  me djxe nada e prometeo segredo pello Juramẽto que reçebeo  

 e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo  

 officjo nesta vjsjtação o escreuj~ 25 

   Heitor furtado de mendoça  

    

       Lourenso Rodriguis  

     

  30 

      Testemunha 
joao caraujo cristão velho 

Aos ujnte djas do mes de Junho de mjl e qujnhentos e nouenta e cin  

quo annos nesta ujlla de Oljnda Capjtanja de Pernãobuco  

 nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furta  

 do de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado Joam  

 c[a]raujo 35 

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
429
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 caraujo e por querer denuntiar cousas tocantes as Sancto officjo re[ce] 05 

 beo Juramento dos sanctos euãogelhos em que pos s[u]a mão de  

 rejta sob carguo do qual prometeo dizer ẽ tudo uerdade e  

 dixe seer christão uelho natural de sousel filho de domjngos  

 pirez borrequo, e de Sua molher Anna fernãdez carauja defuntos  

 de ydade de trjnta e seis annos casado com breatiz noGeira
430 10 

 christãa uelha que serue de Contador e emqueredor no Juizo  

 ecclesjastjco de que ora esta suspenso por djfferencas e  

 pallauas que teue Contra o ouvjdor da uara ecclesiastica  

 morador nesta ujlla na freguesja de Sam pedro martir  

 e denuncjando djxe que aos dez dias deste mes que era 15 

 sabbado não se affjrma se antes se despois de Jantar estando  

Manoel rodriguiz porteiro elle a sua porta chegou a elle Manoel rodriguiz dalcunha laua o Pa[ao]  

 porteiro do conçelho desta ujlla vindo agastado porque os moços  

 lhe chamauão a djtta alcunha e lhe dixe as Pallauras segujn  

Culpa tes,  Não a deos na terra nẽ no çeo, nem sam tiago, nem 20 

 sam Joam,   e PelleJando loguo elle testemuha com elle, elle tor  

 nou a repetir, que não auja deos no çeo nem na terra pello  

 que elle testemunha escandaljzado mujto de ho ouvjr  Pelle  

 Jou Com elle e ho fez Jr por djante as quaes pallauras lhe  

 ouvjrão tambem Rodrjgo homẽ, e hieronjmo de mendoça 25 

 pjntor seus vezjnhos que nas Janellas estauão, e por não  

 dizer mais foj perguntado se estaua elle bebado,  djxe  

 que entendeo que não estaua bebado, nẽ lhe ujo signal djsso  

 antes entendeo estar em seu siso mas mujto agastado  

 Como sempre costuma, e loguo na mesma Rua cjtou a hũa 30 

 molher que lhe djxe que a cjtasse João daraujo, e do costu  

 me dixe nada e prometeo segredo e asignou cõ o senhor vj  

 sjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtacão  

 o escreuj~  

    Heitor furtado de mendoça  [J]oam Car[aui]o 35 

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
430

 Há uma letra suprimida sob a letra „G‟. 



[fol.244r] 

 
 Pernãbuqo           Mendoça    

                                                                                 253  

    

   

      Testemunha 
João rodriguiz cristão velho 
mestre dacuqar 
Referido folha 8I –  
E folha 87 –  

Aos ujnte e tres dias do mes de Junho de mil e qujnhẽtos e nouenta 05 

e cinquo annos nesta ujlla de Olinda Capjtanja de Pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsjtador do santo officjo hejtor furta  

do de mendoça Perante elle Pareçeo sendo chamado Joam rodriguiz  

mestre de acuqueres referjdo neste ljuro a folhas, ojtenta e  

 hũa, e ojtenta e sete e recebeo o Juramento dos sanctos evãoge 10 

 lhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo  

 dizer en tudo uerdade e djxe seer christão uelho natural da  

 lapa termo de monção filho de goncalo rodriguiz, e de sua molher costança  

 rodriguiz defunctos de ydade de trjnta e ojto annos casado Com  

 Marja guomez morador ora no engenho de pero da cunha freguesja 15 

 da uarzea.  E Perguntado se sabe, ou entende pera que he  

 chamado djxe que não,   Perguntado se ouvjo fallar a alguẽ  

 que não querja Confissõis em sua casa ou outras pallauras se  

 melhantes djxe que esta lembrado que auera quatro annos  

 pouco mais ou menos que estando hum dja Pella menhãa 20 

 não lhe lembra qual estando elle fazendo seu offjcjo de mestre  

 de açuquere no engenho da morjbara da freguesja de Sam  

 lourenço do qual então era fejtor simão franco christão nouo  

 solteiro, djxe simão fernãdez tãbẽ christão nouo laurador do mesmo en  

 genho que folgaua porque no dja segujnte avjão de ujr ao djtto 25 

 engenho os padres da Companhja pera confessarem, e casarem,  

 os escrauos que no djtto engenho estiuessem pera isso porque trarja elle  

 de Sua casa que era dallj pouco afastada os seus escrauos  

 ao djtto engenho pera que nelle os djttos padres os confessassem  

 e casasem,  e que então a este preposjto djxe o djtto simão franco 30 

 que não querja em sua casa essas Confissõis e casamentos de fora porque  

 elle não querja mais que tanto que os padres chegasem e lhe cõfes  

 sassem e casassem os seus escrauos do engenho darlhes a Jantar  

 hũa galjnha, e despedjlhos e não os deter em casa por não vjrem os  

 de fora, e que quẽ qujsese confissois e casamentos pera os seus 35 

                                       negros  
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 negros que lleuase Pera sua casa os Padres e os agasalhase e que 05 

 este foj o sentido con que elle testemunha entendeo que o dj[tt]o simão fran[co]  

 dixe que não querja Comfissois nẽ casamentos em sua casa por  

 não querer gastar mais que hum Jantar cõ os padres, como  

 pellas sobredjttas pallauras que elle djxe se declara, e que  

 quando elle djxe estas pallauras  Respondeo hum negro 10 

 Antonio da concepção que se elle ho auja Pello gasto do comer  

 que elle agasalharja os padres se elles qujsesem  Pello que ho  

 djtto simão franco se agastou, e dandolhe cõ hum paao ho ne  

 gro fugio  Pello que ho mandou tomar e acoutar e que mais não  

 sabe que isto ao que se achou presente, e que não lhe lembra ora quem 15 

 mais se achase presente ao sobredjtto que os sobredjctos,  e djsse mais  

 perguntado que uee fazer ao djtto simão franco obras de bom  

 christão, e do costume djxe nada e prometeo segredo pello  

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Mano  

 el francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj 20 

     Heitor furtado de mendoça   

        J[oã] rodriguiz  

   

   

  25 

   

   

    Testemunha 
Antonio manriques 
cristão nouo mamaluqo 
referido folha 207 –  

Aos ujnte e sete djas do mes de Junho de mjl e qujnhentos e nouẽta  

e cjnquo annos nesta ujlla de Oljnda Capitanja de Pernãobuco  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo fejtor furtado 30 

de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado Antonio em  

 riquez neto de Margayda coelha  Referjdo neste ljuro a  

 folhas dozentas e sete e Reçebeo Juramento dos sanctos evão  

 gelhos em que pos sua mão derejta sob carguo do qual prome  

 teo dizer em tudo uerdade e djsse seer christão nouo, e mes 35 

 tico filho de simão emriquez christão nouo mercador e laura  

                         dor 37 
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 dor, que ho ouue sendo solteiro em mecja de Andrade filha de Margajda 05 

 Coelha mamaluca defunctos solteiro de ydade de ujnte e cjnquo annos  

 pouco mais ou menos, residente em casa da djtta sua avoo na praya  

 termo desta ujlla e perguntado se sabe pera que he chamado djxe que  

 não, perguntado se ueo algũa uez a esta mesa djxe que nao.   Per  

 guntado se sabe algũa Cousa de alguem pertençente ao santo officjo dixe 10 

 que não.    Perguntado con que parente seu esteue elle nesta ujlla  

 despois da morte de seu paj  Respondeo que avera dezasete annos  

 que o ditto seu paj fallesçeo nesta uilla Per cuja morte elle ficou em  

 casa de seu tio Miguel enrjquez christão nouo solteiro que ora mora no  

 aRabalde desta ujlla no camjnho de sam Joam onde estão os fra 15 

 des de sam bento com o qual seu tio Jrmão do ditto seu paj elle esteue  

 algũns tres annos, ate que outro seu tio Irmão do djtto seu paj Jor  

 ge manoel mercador o leuou pera Sua casa pera a uarzea onde ho  

 teue algũns quatro annos ate que se foj pera o Rejno,  e despois de  

 elle ydo pera o Rejno ficou elle testemunha algũns dous annos com a 20 

 ditta sua avoo despois dos quaes tornou pera casa do djtto~  

 Miguel enrjquez Com o qual então esteue mais hum anno  

 despois do qual anno nunca mais esteue em casa de nenhum  

 seu tio,   e foj loguo perguntado que he o que elle sabe, que uise,  

 ou ouujsse, a algum seu tio, ou parente cousa pertencente ao 25 

 santo officjo por elle foj djtto que nada sabe.   Perguntado de que  

 tio seu dixe elle que ho esprejtara e que ho Vira Com outros  

 adorar a hũa figura que tjnha focjnho de boj, dixe que elle  

 nunca tal ujo mas que no primeiro tempo que elle esteue em casa  

 do ditto seu tio  Miguel enriquez nesta ujlla mujtas uezes 30 

 quando ujnha de fora mãodaua a elle testemunha fora de casa  

 e ficaua ho djtto seu tio em casa na qual tjnha sempre hũa  

 Camara fechada e despois delle testemunha saydo pera fora subjão  

 aRiba pera o djtto seu tio outros seus parentes e amjgos  

                                                                     Mano[e]l uaz 35 
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 Manoel uaz, e Miguel dias defunctos e outros que não conheçe 05 

 e não sabe o que la faziam, e quando ho djtto seu [t]io ho mão  

 daua fora lhe dezia que se fosse folgar e que hũa uez se ficou  

 elle testemunha ao pe da escada, e os ouvjo em cjma fazer traquj  

 nada Como de bater nos pejtos, mas não sabe o que era e que  

 despois que da segunda uez elle testemunha sahio de Sua casa lhe não 10 

 quis dar o djtto seu tio hum pouco de fato seu, Pello que elle tes  

 temunha agrauado djxe perante algũas pessoas que ho djtto seu  

 tio Miguel enrjquez,  era hum Judeu, e que se aJuntaua em  

 casa com outros e que terjam algũa toura em que adorasẽ  

 mas elle testemunha tal lhe não ujo nem sabe delle nem de ou 15 

 trem algũe Per nenhũa uja cousa nenhũa contra nossa  

 sancta fee, e folhe loguo declarado  Pello senhor vjsjtador que  

 nesta mesa ha Jmformação que elle mesmo esperejtara  

 e vjra que adorauão hũa figura que tinha o focjnho de boj  

 dentro em hũa camara que sempre tinha fechada e que elle 20 

 tem obrigação de fallar aquj a uerdade Jnda que seja cõ  

 tra seus parentes mujto conJuntos, e por elle foj djtto que na  

 da mais sabe do que tem djtto e asignou cõ o senhor vjsitador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo offjcjo nesta vjsjtação o escreuj~  

       Heitor furtado de mendoça 25 

   ãton[i]o am  

     riques  

      

   

  30 

  Testemunha 
Manoel aluarez 
cristão velho 

Aos ujnte e ojto djas do mes de Junho de mjl e qujnhentos e nouẽ  

ta e cjnquo annos nesta ujlla de oljnda Capitanja de Pernão  

buco nas casas da morada do senhor ujsjtador do santo offjcjo  

 hejtor furtado de mendoça  Perante elle pareçeo sendo  

 chamado por ser referjdo no caderno das lembrancas 35 

 Manoel aluarez o qual recebeo Juramento dos sanctos evão[ge]  

                        lhos 37 
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 lhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dizer em 05 

 tudo uerdade e disse seer christão uelho natural da ylha da madejra  

 filho de Manoel aluarez e de lianor rodriguiz lauradores defuntos de yda  

 de de ujnte e sete annos casado con cezilia lejte christãa uelha pesca  

 dor morador na Rua da cruz freguesja de sam pedro nesta vjlla e pergũta  

 do se sabe pera que he chamado dixe que lhe pareçe sera sobre hũas 10 

 pallauras que ouvjo a Gaspar afonso laurador homẽ uelho veuuvo  

 morador no cabo freguesja de santo Antonio nos Moriquipes.   E Denuncjãdo  

 dixe que no mes de octubro proxjmo passado em hum dja sesta  

gaspar afonso laurador. fejra ou sabbado a nojte Pelleiando o djtto Gaspar afonso Cõ hũa sua ne  

 gra, e querendo lhe dar Cõ hũas cordas agastado porque
431

 se lhe 15 

 emburulhou a rede das cordas em hum ticão de foguo djxe per  

 tres uezes cõ aquelle agastamento que aRenegaua de sam pedro  

Culpa e de Sam Joam e que elle testemunha se escandaljzou de ho ouvjr, mas  

 não ho reprehendeo,  e que perto delles estaua hum mamalu  

referência co mancebo solteiro chamado domjngos diseu companhejro do 20 

 djtto Gaspar afonso e com elle morador e que não sabe se ho ouvjo  

 tambem, e que ho ditto caso aconteçeo na praya na ponta  

 de Peoca,  e que o djtto gaspar afonso não estaua bebado nẽ  

 tinha ujnho, e do costume djxe nada e prometeo segredo  

 pello Juramento que recebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador 25 

 aquj Manoel francisco notarjo do santo offjcjo nesta vjsjtação o escreuj  

   Heitor furtado de mendoça  manoel aluares  

                                                                                         [carimbo]  

   

  30 

      Testemunha 
Catarina fernãdez cristã 
noua - 
mamaluca 

Aos tres djas do mes de Julho de mjl e qujnhẽtos e nouenta e cjnquo  

annos nesta ujlla de Oljnda Capjtanja de Pernãobuco nas  

casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado  

 de mendoça Perante elle pareçeo sendo chamada Caterjna  

 fernãdez referjda no caderno das lembranças a qual recebeo Jura 35 

                                                                    mento  
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 mento dos sanctos euãogelhos em que pos Sua mão derejta sob 05 

 carguo do qual prometeo djzer em tudo uerdade e [d]jxe seer  

 natural desta ujlla christãa noua mestjça filha de Man  

 el fernãdez lejtão christão nouo homẽ branco, e de breatiz neg[r]a br[a]  

 silla de ydade de quarenta annos pouco mais ou menos ca  

 sada Com Manoel rodriguiz que foj escriuão, e ora não tem offjcjo 10 

 morador nos Morequjpes freguesja de santo Antonio no cabo, e perguntada  

 djxe que não sabe pera que he chamada nem lhe lembra que ouvjse  

 a alguem Jurar pello membro femenjno
432

 da ujrgem nossa senhora  

 e Perguntada mais em especjal pello referjmento djxe que avera  

 cinquo annos que morando nesta vjlla Junto da misirjcordia 15 

 
Manoel rodriguiz Seu 
marido. 

hum dia não lhe lembra a que ora nem a que preposjto o djto  

seu marjdo Manoel rodriguiz dixe perante ella e perante hũa sua fjlha  

 que Ja he morta, o Juramento segujnte,   Por ujda do coninho de  

culpa nossa senhora, o qual Juramento djxe hũa soo uez, e a djtta sua filha  

Este Referido manoel 
rodriguiz   Véo oje. 26. de | 
Julho de I95. a esta Mesa 
cõfessar | Esta culpa sem 
ser chamado ~ | Mandei o  
cõfessar, troxe Escrito, |  
Reprehendio, impuslhe 
penitẽ | çia spiritual. 

lh[.]e estranhou et elle se rjo, e que quãdo elle djxe o djtto 20 

Juramento (O qual acjma se escreuo
433

 nas pallauras forma  

is que a testemunha djxe  Pera mais clareza salua a honestidade  

deujda) estaua em seu siso sem perturbação de ujnho, e sẽ  

agastamento, e do costume que esta bem casada e amjga cõ  

o djtto seu marjdo e que njnguẽ foj mais presente e prometeo se 25 

gredo pello Juramẽto que recebeo e por saber asignar asignou  

 cõ o senhor vjsjtador aquj  Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsj  

 tação o escruj~  

   Heitor furtado de mendoça  f   

  30 

   

   

   Testemunha 
fernão rodriguiz de 
pas cristão Nouo 

Aos quatro djas do mes de Julho de mjl e qujnhentos e nouenta e  

cinquo annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de Pernãobuco  

nas casas da morada do senhor vjsitador do santo officjo hejtor furtado 35 

 de mendoça perante elle pareçeo sem ser chamado fer[n]ao  

 rodriguiz da p[a]z 37 
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 rodriguiz da paz e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo recebeo 05 

 Juramento dos sanctos evangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo  

 do qual prometeo dizer em tudo uerdade e djxe seer christão nouo  

 Natural da cjdade do porto filho de Manoel aluarez de barros, e de sua  

 molher ljanor rodriguiz christãos nouos que na bahia fallesçerão de yda  

 de de trjnta e quatro annos solteiro morador na ylha de tamaraca que Jnsignaua 10 

 moços a leer e a escreuer.  E Denunciando dixe que auera dezasete  

 annos que estando elle na Cjdade do Rio de Janeiro, na qual então hum  

 francisco lopez christão nouo era escriuão do Judjcjal homẽ que serja então  

 de cjnquoenta annos torto de hum olho que tjnha fjlhos dos quaes hum  

 se chamaua aPoljnarjo lopez, e outro Antonio lopez aconteçeo que Jndo 15 

 elle denuncjante a casa do djtto francisco lopez tomar hũa ljcão de aris  

 metica porque a Jnsignaua elle a algũns mancebos hum dja  

francisco lopez cristão nouo 
no Rio de Janeiro  

achandose ambos soos o djtto francisco lopez meteo a elle denuncjante  

na mão hũa bjblja em latim et lhe djxe porquanto elle denuncjãte  

 sabja Jaa algum latjm que lhe declarase em ljngoagem huns 20 

 certos Capitollos que o mesmo francisco lopez loguo lhe apontou et elle  

 denuncjante lhos declarou, nos quaes lhe lembrão que se cõtjnh[ã]  

 as bençois que Mojses dizia aos filhos de Jsrael guardando a  

 lej de deos e as pragas e maldicois que lhes dezja que terjam  

 se não guardasem a lej de deos e lembralhe que quando lhe de 25 

 claraua os djttos Capitolos o djtto francisco lopez se antecjpaua em al  

 gũas pallauras, e lhe djxe que Ja avja mujtos annos que elle  

 tjnha ljdo a biblja em ljngoagem.   Denunciou mais que  

 auera seis pera sete annos estando elle denuncjante na ba  

 hia ueo ter a sua casa onde elle denuncjante pousaua 30 

Aluaro pacheco cristão 
nouo defũto.   

Aluaro pachequo christão nouo que então era veuvo fjlho  

de marja lopez na djtta bahia moradora Ja defunto O qual  

 estando ambos soos lhe perguntou, se tinhão os hebreos
434

 muj  

 tas festas, et elle denuncjante lhe respondeo, que segundo  

 leera a escreptura tjnhão mujtas, mas que tjnhão tres 35 

 primcipais,  hũa a da Pascoa, e outra do propjciatorjo  

      e outra das 37 
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 e outra das Cabanas, e dixe elle denuncjante que na[da] mais pa 05 

 sou com os sobredjctos, e que não entendeo delles então ne   

 nhua roim tenção, e que tambem elle denuncjante simple[x]  

 mente lhes satisfez no sobredjtto Como tem declarado pore[m]  

 que ora despois de uer e ouvjr os edictos do santo offjcjo lhe le[m]  

 brarão estas cousas, e por tirar escrupulo as uem denuncja[r] 10 

 e que mais não sabe,   e Perguntado pello costume djxe na  

 da, e djxe que não sabe que parente algum seu delle denuncjãte  

 fose nunca presso nem sentençeado Pello santo officjo e prometeo se  

 gredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj 15 

   Heitor furtado de mendoça       fernã Rodriguiz de pas  

   

   

   

  20 

   

    Testemunha 
o Padre frey Damião 
da fonseqa Presidẽ 
te de São Bento –  

Aos seis dias do mes de Julho de mjl e qujnhẽtos e nouenta e  

cinquo annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de Pernão  

buco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor  

furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado 25 

 o Reverendo padre frej damjam da fonsequa presidente do moes  

 teiro de sam bento desta vjlla de Oljnda capjtanja de Per  

 nãobuco e por querer denuncjar Cousas tocantes ao  

 santo officjo reçebeo Juramento dos sanctos evangelhos em que  

 pos sua mão derejta sob carguo do qual prometeo djzer 30 

 en tudo uerdade e djxe seer christão Natural da cjdade  

 de braga de ydade de trjnta e tres annos.   E Denun  

 Ciando dixe que  no mes de dezembo proxjmo passado estão  

 do no djtto seu mosteiro acoutado por ter morta sua molher  

 bento tejxera christão nou
435

 que foj mestre de Jnsign[a]r 35 

                  moços neste  
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 moços neste Pernãobuco hum dja estando em pratica elle de 05 

 nuncjante Com ho djtto bento tejxera, e cõ outro relljgiosso do djtto  

 mosteiro frej honorjo, sendo pella menhãa não lhe lembra sobre que  

            
[be]nto teixeira cristão nouo 

preposjto djxe bento tejxera que aJnda que aDam não  

peccara que nem por isso ouvera de dejxar de morrer e contra  

 dizendolhe elle denuncjante isso, contudo o djtto bento tejxera se 10 

 não desdjxe e ficou em seu djtto Pello que elle denuncjante lhe mos  

 trou loguo Josephus Angles, o qual condena por heresja affirmar  

 que se adam não peccara auerja morte,   então o djtto bento tej  

 xera pera conffirmação do que tjnha djtto alegou hũas razo=  

 ĩs philosophicas da composicão do homẽ seer dos quatro elemẽtos 15 

 das quaes razois ora formalmente não esta lembrado nem en  

 tão se satisfez, porquanto falou absoluto que auja de morrer a  

 Dam Jnda que não peccara   Denunciou mais que no mesmo  

 mes em outro dja estando elles sobredjttos e mais christouão  

referência dalpoem morador nesta vjlla todos em pratica não lhe lem 20 

 bra sobre que preposjto alegou o djtto bento tejxera hũa figu  

Perguntado o referido 
cristouã dalpoỹ Jurou que 
quã | do Bẽto teixeira 
estaua acolhido no | 
mosteiro de  São Bẽto pella  
morte de sua | [mo]lher que  
matou,   hũ dia vio Estar a |  
[ilegível] e frej Damiã  e frej  
honorio ẽ | praticas e 
questoĩs nas quais o ditto | 
frei damiã foj a mão ao 
dito bẽ | to teixeira  Em  
certa cousa que | Elle dixe.   
Mas que nã se Lẽbra | da 
substãcia do caso nẽ de que 
ma | teria fallauã nẽ que 
bẽto teixei | [r]a fallasse ẽ  
choronica,   E não | [E]sta  
lembrado de como o caso |  
[p]assou nẽ do que dixerão 
nẽ so= | bre que tratauã .  E 
do costume [d]ixe nada.   E 
asinou aqui aos | [ilegível] 
septembro 95.  E prometeo 
Segredo -   
   Chistouão Dalpoym 

ra do testamento uelho que ora lhe não lembra tractandoa  

Como se fora do tempo presente e estranhando elle denuncjã  

te aquelle modo de sua allegação lhe djxe que tractassem  

aquellas cousas do testamento uelho, como cousas Ja passa 25 

das, e acabadas, e ho djtto bento tejxera lhe respondeo en  

tão o segujnte, cada hum falla em sua chronjca, das quaes  

pallauras elle denuncjante tomou roim presumpção do  

djtto   Bento tejxera por seer danação dos christãos  

nouos e por não djzer maĩs foj perguntado se estaua 30 

o djtto bento tejxera nos djttos tempos em seu sjso respondeo que sim  

estaua e sem perturbação e do costume djxe nada e prometeo  

segredo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj  Manoel francisco notarjo do santo officjo  

nesta vjsjtação o escreuj~  

       Heitor furtado de mendoça     frei Damião da foncequa 35 

  

  

  

  

 40 
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 Testemunha 
frej Jorje Jrmão 
donado de Sã Bẽto 

Aos seis dias do mes de Julho de mjl e qujnhentos e nouenta e cjnq[uo] 05 

annos nesta ujlla de Olinda Capjtanja de pernãobuco na
436

   

casas da morada do senhor uisitador do santo officjo hejtor furtad[o]  

 de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado frej Jor[je]  

 Jrmão donado, da ordem de sam bento morador no seu mosteiro dest[e]  

 pernãobuco christão uelho de ydade de quarenta annos 10 

 Natural do termo dauejro,  E Por querer denuncjar cousas  

 tocantes ao sancto officjo reçebeo Juramento dos santos evão  

 gelhos em que pos sua mão derejta sob carguo do qual pro  

 meteo djzer uerdade, e djxe que auera trjnta djas pouco  

 maes ou menos que estando en casa de Joam de braga cego 15 

feitor de joao de braga 
gaspar gonçalvez se chama 
       he capateiro des= 
          pachouse. 

fregues de sam lourenço fallando cõ ho seu fejtor homẽ que  

pareçe sera de trjnta annos bajxo do corpo pretalhão do  

rosto barbipreto não lhe lembra sobre que preposjto djxe o djtto  

fejtor que mjlhor estado era a vjda do casado que a do relljgiosso,  

 e elle denuncjante lho contradjxe, e o fejtor se calou sem re 20 

 pljcar mas não se desdjxe o qual estaua em seu siso e tão  

 bem lhe isto ouvjo que somente mais estaua presente hum al  

referência fayate que pousa na mesma casa,  mançebo bajxo do corpo  

 louro que lhe punge a barba aos quaes não sabe os nomes  

 Denuncjou mais que auera dous annos pouco mais ou 25 

 menos que Jndo da bahia pera os ylheos djguo de bojpeua  

 pera os ylheos no barco hia hum marjnhejro homẽ rujuo  

marinheiro que pareçe de trjnta annos alto do corpo de Pouca barba  

 O qual ora esta em hũa embarcação das que estão no  

 porto desta ujlla não sabe qual nem lhe sabe o nome mas 30 

 elle o sabera e o vjra declarar a esta mesa djxe no djtto  

 barco não lhe lembra sobre que preposjto o djtto Marjnhejro  

 que mjlhor estado era o do casado, que do relljgiosso, o[u] que  

                                         mjlhor 34 
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 mjlhor vjda era a do casado, que a do relljgiosso não se affjrma 05 

 se djxe, estado, se ujda, mas que djxe hũa destas pallauras, e que  

 tambem ho ouvjrão mujtos que hiam no barco mas que nenhum  

 delles esta nesta terra e djxe que os sobredjttos estauão em seu  

 siso e que lhe pareçerão mal as djttas pallauras e do costume  

 djxe nada e prometeo segredo e asignou Cõ o senhor vjsjtador a 10 

 quj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  

      O Jrmão frei Jorge  

   

  15 

   

 Testemunha 
Cosmo frazão. 
cristão velho referi= 
do folha 32. 
 

Aos seis dias do mes de Julho de mil e qujnhentos e nouenta e cjn  

quo annos nesta ujlla de Oljnda Capjtanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado de  

mendoça perante elle pareçeo sendo chamado Cosmo frazão 20 

 referjdo a folhas trjnta e duas O qual reçebeo Juramento dos  

 sanctos euãogelhos em que pos Sua mão derejta sob carguo do  

 qual prometeo djzer en tudo uerdade e djxe seer christão ue  

 lho natural desta ujlla de ydade de quarenta e dous annos  

 casado com lourenca daraujo christãa uelha laurador de su 25 

 as Roças morador na freguesja de sancto amaro, e Pergũ  

 tado se sabe pera que he chamado  respondeo que não, mas que  

 lhe pareçe que sera sobre o que elle aquj ueo a djzer no tempo  

 do edicto sen ser chamado acerca de Sua madrasta  

 Gujmar fernãdez que não Comja cação Raya me
437

 lamprea 30 

 Como loguo no caderno das lembranças se achou toma  

 do em lembrança   e
438

 denuncjando djxe que sendo elle  

 Criança Cassou seu paj francisco frasão com Gujmar fernãdez Chris
439  

                                                    tam noua 34 
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 tãa noua filha de djogo fernãdez e branca djaz christãos nou[os] 05 

 moradores emtão em camaragjbj despois de emve[uvar]  

 da sua prjmeira molher maj delle denuncjãte a qual [tam]  

 bem se chamaua gujomar fernãdez de figueroa christãa u[e]  

 lha,   de manejra que elle denuncjante se criou en casa  

 do djtto seu paj e madrasta ate que o djtto seu paj morreo 10 

 per cuja morte elle denuncjante ficou de ydade de dezojto  

 annos e que no djtto espaco de tempo elle denuncjante ujo que  

guiomar fernãdez cristã 
noua defũta.  

a djtta sua madrasta gujomar fernãdez não Comja cacão nem  

Raja, nem lamprea, nem outro nenhum pejxe de pelle que não  

 tiuese escama e vjo per mujtas uezes que avendo em casa 15 

 pejxe desta sorte ella o não Comeo nunca e quando o pes  

 cador o trazja pelleiaua Com elle, e que outrosjm ouujo dj  

 zer despois da morte de seu paj que hum neto da djtta brã  

Branca dias cristã noua 
defũcta. 

ca djaz filho de seu genro bastiam coelho boas nojtes andan  

do na escolla dixera que o sancto de sua avoo tjnha rosto 20 

 de paca o
440

 qual paca he huma caça do mato que tem algum  

 pareçer com gato no focjnho, e despois o djtto moço se absentou  

 desta terra e dezjam comummente e murmurauão que os pa  

 rentes do djtto moço o desterrarão pello djtto caso e assjm  

 Correo em publjca uox e fama por esta terra djtto Geral 25 

 mente por todos frequentemente então, e que outrosim  

 despois do djtto seu paj morto ouvjo em publjca uox  

 e fama geralmente djtto per todos no modo sobredjtto  

 nesta terra que em camaragibj em casa da djtta brãca  

toura djaz avja hũa toura que a tjnhão em casa ella, e João djaz 30 

 e paj do djtto João diaz christãos nouos, e outros cujos  

 nomes não sabe Ja defuntos e tambem se dezja, que o que  

 o djtto netto djzja que tjnha o rosto de paca dezja[m] que  

           era a tou[ra] 34 
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  05 

 era A toura e por não djzer mais foj perguntado e admoestado que  

 diga e declare tudo o que mais sabe dos djttos djoguo fernãdez branca djaz  

 e seus fjlhos e fjlhas e por elle foj djtto que da djtta gente não sabe  

 nada mais que lhes vjsse fazer ou ouvjsse djzer contra nossa santa fee  

 e que não sabe a tenção da djtta sua madrasta porque não comj 10 

 a o djtto pejxe de couro e do costume djxe cõ a djtta gente nada  

 mais que seer enteado da djtta Gujmar fernãdez e prometeo segredo  

 pello Juramento que reçebeo e asignou aquj cõ o senhor vjsjtador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça 15 

        Cosme [frazao]  

   

   

   

  20 

   Testemunha 
Andre parys 
cristão velho Referido 
folha i39 –  

Aos quinze dias do mes de Julho de mjl e qujnhentos e nouẽta e  

cinquo annos nesta ujlla de oljnda Capitanja de Pernãobuco  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do sancto offjcjo hejtor  

furtado de mendoça perante elle pareçeo sendo chamado  

 Andre paris o qual he referjdo neste ljuro folhas cento 25 

 e uinte e noue diguo folhas cento e trjnta uerso e recebeo Jura  

 mento dos sanctos evangelhos sob carguo do qual prometeo dj  

 zer em tudo uerdade e dixe seer christão uelho, natural de uja  

 na solteiro de ydade de ujnte e hum annos fjlho de Marja de  

 Couros, e de seu marjdo Enrique lousada defuncto morador 30 

 ora na praja Com hieronjmo fernãdez espjnho. E Perguntado dj  

 xe que não sabe pera que he chamado,   E do referjmẽto  

 djxe que auera dez annos pouco mais ou menos foj elle  

 teer a ylha da palma em Companhia de seu tio francisco da rocha  

 paris morador em vjana primo Com Jrmão de sua maj, 35 

                [o]nde ujo  
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 onde ujo que hum Comjssajro do santo officjo chamado torre[s] deu r[e] 05 

 cado ao djtto seu tio da sancta Jnquisicam da Gram ca[narja]  

 pera que fosse laa  O qual foj ficando elle testemunha na palm[ilegível]  

 e despois que veo o djtto seu tio djxe perante elle testemunha q[ue]  

 elle dejxaua fiança na Jnqujsjcam da gram canarja pe[ra]  

 tornar laa e leuar consiguo hũns Jngreses que em sua com 10 

 panhia trouxera de Jnglaterra, os quaes Jngreses erão  

Alberto Carlos Jngres Alberto carlos que ora esta nesta ujlla e nella era mercador  

 e richarte esteuẽz trombeta que Ja fogio Pera Jnglaterra et Ni  

 colas françes que Ja morreo, e outros Ja defuntos os quaes  

francisco da Rocha ẽ Viana. Jngreses o djtto seu tio não leuou a djtta Jnqujsjcão da gram 15 

 canarja nem tornou laa mais Porque embarcandose cõ elles  

 em hũa sua zabra pera
441

 a djtta Gram canarja não segujo  

 a vjagem e uoltou pera este brasjl e a causa delle não se  

 gujr a djtta vjagem pera a Gram canarja na djtta zabra  

 ouvjo elle testemunha djzer ao mesmo seu tio que fora porque vjra ve[llas] 20 

 de enemigos defronte da barra da Gram canarja e que  

 mais não sabe e do costume nada mais e prometeo segre  

 do pello Juramento que recebeo e asignou Cõ o senhor vjsjtador  

 aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Adré paris 25 

   

   

   Testemunha 
frei honorio frade 
de São.  Bento. 

Aos Dezoito
442

 [[dezoito]] dias do mes <Julho> de mil e qujnhẽtos e nouẽnta  

e cinquo annos nesta ujlla de olinda Capitanja de Pern[ão]  

buco, nas casas da morada do senhor vjsitador do santo officjo 30 

 hejtor furtado de mendoça Perante elle Pareçeo sen  

 do chamado o Padre frej onorjo frade saçerdote da Ord[ẽ]  

 de sam bento resjdente no seu moesteiro deste Pe[r]não  

                    buc[o] 34 
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 buco de ydade de ujnte e sete annos christão uelho natural de 05 

 vjlla Real e Reçebeo Juramento dos santos euangelhos sob carguo do  

 qual Prometeo djzer uerdade e Perguntado se sabe pera que he cha  

 mado djxe que lhe pareçe sera sobre hũas pallauras que djxe bento  

 tejxera christão nouo, que ora esta nesta ujlla que foj mestre de Jnsinar  

 moços   E Perguntado Pellas Pallauras djxe que auera quatro 10 

 meses pouco mais ou menos que no seu moesteiro hum dja parecelhe  

 que a tarde estando elle testemunha e o Padre frej damiam do djtto moes  

 teiro, e ho djtto Bento tejxera, e não lhe lembra se mais alguẽ todos  

 em pratica trauou o djtto bento tejxera questão cõ o djtto Padre frej  

 damjam sobre se Adam, auja, ou não auja de morrer se não 15 

 Comera da Aruore uedada, et segundo elle testemunha tem na lembrã  

       
Bento teixeira cristão nouo 

ça e mais se Jncljna a se affirmar que elle djxe, dixe o djtto  

Bento tejxera, que se Adam não Comera, o Pomo uedado, nem por  

 isso ouvera de dejxar de morrer ao que loguo o Ditto Padre  

 frej damjam contradjxe alegandolhe cõ hum ljuro que elle tes 20 

 temunha não sabe que ljuro era, então o djtto Bento tejxera deu hũas  

 explicaçõis ao seu djtto de Como elle entendja que posto que  

 Adam não comera do uedado que ouvera de morrer das  

 quaes expljcaçois e declaracois elle testemunha não esta lem  

 brado de que forma forão,    e que segundo sua lembrança 25 

 e ho a que mais se Jncljna per sua memorja e concjentia  

 o djtto Bento tejxera dixe as sobredjttas pallauras na  

 djtta forma, posto que elle testemunha absolutamente não esta elle  

 testemunha certissjmamente affjrmado que lhe ouvjo as djttas  

 pallauras na djtta forma, mas que o en que elle testemunha ora 30 

 mais se asegura,  e mais se affjrma, he, que o djtto bento  

 tejxera djxe as sobredjttas pallauras na djtta forma e que  

 elle testemunha lhas ouvjo assjm    Denunciou mais que na  

                     ditta con 34 
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 ditta ConJuncão de tempo pouco mais ou menos estando n[o] 05 

 djtto moesteiro outro dia dentro na portarja e não se aff[jrma]  

 se foj no mesmo dja se foj em outro, estando elle testemunha e o dj[ilegível]  

 bento tejxera, e o Padre frej damjam, e segundo lhe pareçe m[ilegível]  

 christouão dalpoem morador nesta vjlla todos em Pratj[ilegível]  

 tractou o djtto bento tejxera e allegou hum paso da  escrip 10 

 tura do testamento uelho sobre a qual alegação lhe djxe o  

 djto padre frej damjam çerta pallaura de que elle testemunha não  

                
Bento teixeira cristão nouo 

esta ora lembrado então o djtto bento tejxera Respon  

deo,  hũa das pallauras segujntes, Cada hum allega com  

 o seu texto, ou cada hum alega cõ o seu breujajro, ou cada hũ 15 

 allega cõ a sua chronjca, a qual pallaura o djtto bento tej  

 xera rjndose Como que gallanteando semoteiaua  

 a ssj Proprjo de christão nouo, e neste sentido tomou elle  

 testemunha que o djtto bento tejxera djxe a djtta Pallaura, e Por  

 não djzer maĩs foj perguntado se estaua o djtto bento tejxe 20 

 ra quando djxe as djttas Cousas em seu sjso  e Respõdeo  

 que sim estaua em seu sjso  e do costume djxe nada e prom[e]  

 teo segredo pello Juramẽto que reçebeo e asignou cõ o senhor vj  

 sjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsitação  

 o escreuj~ 25 

 Heitor furtado de mendoça  frei Honorio Cabral  

   

   

         Testemunha Aos dous
443

 djas [[dous djas]] do mes de agosto de mjl e qujnhẽ  

Pero Lopez cristão nouo tos e nouenta e cjnquo annos nesta ujlla de Oljnda Capita 30 

 nja de pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador  

Pergũtada esta testemunha 
dixe que seu paj | manoel 
lopez e sua tja Jrmã delles 
marga | ida bernardez e 
seus auos da parte de | seu 
pay pero lopez e Jsabel 
Lopez sa= | Jrão auera 30. 
ãnos penitẽcia= | dos no 
c[ad]afalso em lixboa cõ | 
sãbenit[os] – 

do santo officjo hejtor furtado de mendoça perante elle parece[o]  

sen <ser> [..]
444

 chamado pero lopez e por querer denuncjar Cousas  

                                                      tocantes  
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 Foram suprimidas as letras „do‟ sob as letras <ser>, que cumpunham, com o „sen‟ do início da linha, a palavra „sendo‟.  
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 tocantes ao santo officjo reçebeo Juramẽto dos santos evangelhos em que pos Sua  

 mão derejta sob cargo do qual prometeo dizer en tudo uerdade 05 

 e djxe seer christão nouo natural de lixboa fjlho de Manoel lopez  

 mercador defuncto e de sua molher Jsabel lopez de ydade de  

 quarenta e ojto annos casado com Marja manoel christãa noua  

 morador em lixboa estante nesta vjlla em casa de seu Jrmão afonso  

 martinz agoas mortas e Denunciando
445

 djxe que Antontem pella 10 

 [[pella]] menhãa estando a sua porta ao pe da ladejra da ma  

 triz estando fallando cõ cristouão martinz alfajate christão nouo dal  

 cunha o bayeta pasou hum homẽ uelho pella Rua emtão ho  

 djtto cristouão martinz djxe a elle denuncjãte que aquelle velho era  

 João afonso carrejro que estaua mujto rjco que tjnha dez mjl cru 15 

 zados em djnhejro, e que sua molher amasaua e que aquelles tais e  

[cris]tóuão martinz cristão 
nouo 
    despachouse. 

rão os que nesta terra <tinhão> o djnhejro, ao que elle denuncjãte  

respondeo que graças a nosso senhor que lho daua djnhejro, então  

 o djtto cristouão martinz respondeo as pallauras segujntes, he  

 serujço de deos, amançebarselhe cõ a molher, ou sera seruj 20 

 ço de deos amançebarselhe cõ a molher, e que hũa das djttas  

 pallauras, he ou sera, se affjrma que djxe ao que elle denun  

 cjante respondeo ljurenos nosso senhor, então o djtto cristouão  

 martinz djxe pera elle denuncjante o segujnte, que, he uerdade,  

 ou somente, o segujnte, he uerdade, ao que elle denuncjãte 25 

 tornou em resposta o segujnte, não he senão mentjra, e  

 Com isto elle denuncjante se apartou delle sem elle se djs  

 djzer, nem emmendar de seu erro, e por não djzer maĩs  

 foj perguntado se estaua o djtto cristouão martinz bebado ou fo  

 ra de seu Juizo respondeo que não entendeo isso delle 30 

 mas que entendeo delle que estaua em seu sjso, e perguntado  

 mais djxe que se escandaljzou de lhe ouvjr as tais palla  

 vras, e que ho tem por homẽ chocalhejro de pouco Juizo e que  

                                       njmguem 34 
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 njmguem mais estaua presente senão soo na mesma logea 05 

 apartado estaua hum sobrjnho delle denuncjãte cham[a]do  

referência testemunhou no  
processo.  

Manoel lopez e do costume djxe nada e prometeo segre[do]  

e asignou Cõ o senhor vjsjtador aquj  e declarou mais ell[e]  

 denuncjante que foj tomar sobre isto cõselho com o Padre Ma  

 noel do couto da Companhia ontem e que oje tornou a fallar 10 

 Com elle leuando consjguo ao djtto cristouão martinz e que ho dj[to]  

 padre despois de fallar cõ cristouão martinz djxe a elle denun  

 cjante que vjesse fazer esta denuncjação a esta mesa  

 e vjndo elle denuncjante ora achou allj fora na salla  

 ao djtto cristouão martjnz como que quer tambem vjr a esta mesa 15 

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  p[ero] [lopez]  

   

   

  20 

   

         Testemunha 
Afonso rodriguiz cristão 
velho 

Aos dous djas do mes de agosto de mjl e qujnhẽtos e nouẽ  

ta e cjnquo annos nesta vjlla de oljnda Capjtanja de  

 pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo  

 officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo sẽ 25 

 ser chamado Afonso rodriguiz e por querer denuncjar cousas  

 tocantes ao sancto offjcjo recebeo Juramento dos santos  

 evangelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo do qu[al]  

 prometeo djzer en tudo uerdade e djxe seer christão  

 velho natural de vjana foz de ljma da freguesja de santa 30 

 cristjna da meadella fjlho de João parente e de Sua  

 molher Jsabel rodriguiz lauradores la moradores, de ydade  

 de vjnte e dous annos solteiro que ora aprende pera fe[r]rejr[o]  

 na fazenda de Manoel da costa calhejros em ca[ma]  

          carjm 35 
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 çarjm freguesja de santo amaro, e denuncjando djxe que 05 

 avera vjnte djas pouco mais, ou menos que hum domjngo a nojte  

 na mesma fazenda na pousada onde se agasalhauão elle testemunha  

[ilegível] adiãte se escreueo 
seu  | dito que nã cõcorda cõ o 
que | Esta testemunha aqui 
dixe. | E esta testemunha teue 
differẽ | ças cõ o Reo -     vai | 
a folha 263. verso 
 
gaspar fernãdez maya 

e francisco ferrejra fejtor do djtto Manoel da costa calhejros, e gaspar  

fernãdez mahia carpjnteiro da mesma fazenda estando todos tres  

trouxerão de çear ao fejtor hum prato cõ farjnha da tterra 10 

e Cõ hum pedaco de abobora cozjda em cjma, e o djtto gaspar fernãdez  

mahia tomou o djtto prato cõ o djtto Comer nas mãos, e cõmecou  

a andar pella casa djzendo domjnus uobiscum
446

, e djzendolhe  

 ho fejtor que pusese o prato pera cõmerem todos elle se sahio pera  

 a casa djantejra leuando nas mãos o djtto prato, djzendo sem 15 

 pre domjnus vobiscum,  e djzendo que leuaua o senhor allj fora a hũ  

 homẽ que estaua a porta e asjm tornou pera dentro cõ ho  

 mesmo prato nas mãos djzendo tambem domjnus vobis  

 cum e podoo sobre hũa arca tomou a abobora que era hũaa me  

 tade nas mãos e a alleuantou pera rjba a manejra de quã 20 

 do o sacerdote aleuanta a ostja no altar e despois tornou  

 a polla no prato e se ujrou pera elle[.] pera o referjdo  

 Cõ as mãos Juntas leuantadas, e que não foj maĩs  

 nada senão que se puserão a Comer e que quando o dj  

 to carpjnteiro foj pera a porta djzendo que leuaua alj o senhor não 25 

 estaua njmguem na porta que era de nojte e por não djzer  

 mais foj perguntado se estaua o djtto carpjnteiro bebado  

 ou fora de seu Juizo e de que cõdjção he respondeo que não sen  

 tio delle que estiuese bebado e que lhe pareçeo estar em seu sjso  

 e que ho djtto Carpjntero he homẽ de mea ydade casado no Rej 30 

 no não sabe se christão nouo se uelho mas que he costumado  

 a zombar e fazer graças e que elle testemunha se escandalizou e o re  

 prendeo djzendolhe que dejxasse aqujllo e que dese o prato  

                                  pera 34 
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 pera comerem, e isto lhe djxe quando elle hia pera a porta  

 djzendo que leuaua allj o senhor e que njnguem mais foj 05 

 presente e do costume djxe que são todos amjgos e de hu[ilegível]  

 pousada e de comer e beber Juntamẽte e prometeo s[e]  

 gredo pello Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor  

 vjsjtador aquj  Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 vjsjtação o escreuj~ 10 

   Heitor furtado de mendoça  Afonso [rodriguez]  

   

   

   

     Testemunha 
francisco gonçalvez cristão 
velho | Referido atrás | 
folha 228. na mar= | jem 
na Cota de | cosmo 
rodriguiz ãrulho –  

Aos ojto djas do mes de agosto de mjl e qujnhentos e nouẽ 15 

ta e cjnquo annos nesta vjlla de oljnda Capjtanja de  

pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo  

officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pareçeo  

sendo chamado francisco gonçallvez referjdo neste ljuro a folhas do  

zentas e vjnte ojto na margem e Reçebeo Juramẽto dos santos e 20 

 vangelhos sob carguo do qual prometeo djzer uerdade  

 e djxe seer christão uelho natural da ylha da madejra  

 fjlho de Antonio gonçallvez laurador e de sua molher Jsabel gonçallvez ama  

 sadejra moradores na Cjdade do funchal solteiro de ydade  

 de vjnte e cjnquo annos fejtor de João bras Ramalho na 25 

 freguesja de sancto Antonio, e perguntado se sabe pera que  

 he chamado e se sabe algũa Cousa pertençente a esta mesa  

 djxe que não,   Perguntado se sabe de alguẽ que fjzese o pe[c]  

 cado nefando djxe que lhe lembra que na quarresma  

 do anno passado quando hia a gente pera a guerra da 30 

 parayba hum dja a nojte despois de ave marjas ẽ  

 Guayana no terrejro da aldea defronte da Jgreja  

 Jndo elle cõ domjngos da costa mamaluco ambos ẽ  

 Cõpanhja Jndo mais djante delle o djtto mamaluco  

                                                          elle testemunha 35 
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 elle testemunha mais detras vjo estar no chão sobre os peis e mãos dejtado  

[An]tonio se chama hum mançebo branco que então era crjado de pedraluarez de Jgarasu 05 

 e ora esta por criado de goncalo gonçallvez do mesmo Jgarasu, e sobre elle por  

[ilegíveis] detras ujo estar dejtado de bruços hum mulato chamado francisco tão  

 bem mamÇebo filho, ou enteado de Andre gonçallvez Jndjo do mesmo  

 Jgarasu, e chegou a elles prjmeiro ho djtto domjngos da costa, que os  

 fez apartar, e Junto delles estaua tambẽ naquella ConJunção ã 10 

 tes que elles chegasem, em pee João mamaluco Enteado
447

 de  

 francisco fernãdez de Ayama, e em elle testemunha chegando a elles ouvjo ao  

 djtto João djzer, uy, uy, estes que fazem e quando o djtto moço  

 branco que debajxo estaua se ergueo lhe ujo elle testemunha lle  

 uantar as çerojlas na djantejra, mas não sabe se as aleuã 15 

 tou somente por lhe estarem froxas, ou se estauão desata  

 das e que elle testemunha não se affjrma, ne entendeo se esta  

 uão elles fazendo o peccado posto que lhe pareçeo mal vel[o]  

 vellos assjm, mas que pouco espaço avja que os tjnha vjsto an  

 dar ambos correndo e pegando como que folgauão mas que 20 

 loguo o djtto domjngos da costa contou aqujllo a outras  

 pessoas do rancho donde Correo loguo murmuracão que  

 elles que peccarão no nefando e por isso o djtto pedral  

 vrez dejtou loguo fora o djtto Cryado
448

 e que mais não sabe  

 E Perguntado mais djxe que dos sobredjttos dous loguo en 25 

 tão quando chegarão a elles não lhe lembra que lhes ouvj  

 se dizer algũa cousa, mas despois quando lhes remoca  

 uão de somjtigos Respondjam que não zombasem cõ elles  

 e mais não djxe e do costume djxe nada e prometeo  

 segredo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco 30 

 notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj  

      Heitor furtado de mendoça      francisco gonçalvez 33 
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 Há uma letra suprimida sob a letra „E‟. 
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 Há letras suprimidas sob as letras „Cry‟. 
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       Testemunha 
francisco ferreira cristão 
velho | Referido atras folha 
262. 

Aos noue djas do mes de agosto de mjl e qujnhẽtos e nouenta e  

Cinquo annos nesta ujlla de Oljnda Capjtanja de Pernão 05 

buco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo offjcjo hej[tor]  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sendo chama[do]  

 francisco ferrejra referjdo atras a folhas dozentas e sesenta e dua[s]  

 e Reçebeo Juramẽto dos sanctos euãogelhos sob carguo do qual pro  

 meteo djzer em tudo uerdade e djxe seer christao uelho Natural 10 

 de tomar filho de Antonio fernãdez e de sua molher luisa francisca defunctos  

 solteiro de ydade de ujnte e cjnquo annos fejtor de Manoel da Costa  

 calhejros na freguesja de santo aMaro, E Perguntado se sabe pera que  

 he chamado djxe que entende que o sera sobre hũ caso de Gaspar  

 fernandez carpjnteiro da mesma fazenda E Perguntado pello caso 15 

 djxe que hũa nojte não lhe lembra quãtos djas ha estando na  

 djtta fazenda na pousada do djtto carpjnteiro com mais afonso rodriguiz  

 que ora aprende pera ferrejro todos tres em Companhja lhe trou  

 xerão pera Comer hum prato de farjnha Com hum pedaço de abo[bo]  

gaspar fernãdez maya ra cozjda e que o djtto Gaspar fernãdez carpjnteiro tomou o djtto prato 20 

 cõ o djtto Comer e ho pos na cabeça e andou passeando a casa en  

 trando e saindo de hũa casa pera outra, e elle testemunha lhe djxe  

 então que pusese o prato pera Comerẽ et elle ho pos sobre hũa a[ilegível]  

 e tomou nas mãos ha abobora e vjrandose pera elles djxe,  

 dominus vobiscum Comamos isto, e se puserão a comer e não f[ez] 25 

 mais nada, e que entendeo delle que gracejaua por seer pouco ho  

 Comer pera tres, e por não djzer mais foj perguntado se quando  

 o djtto carpjteiro andaua pella casa com ho Prato dezja tambem  

 domjnus uobiscum, djxe que não,   Perguntado se saio elle pera  

 a casa de fora leuando o prato nas mãos, djzendo que leuaua a 30 

 lj o senhor a hum emfermo Respondeo que não lhe ujo fazer tal, nẽ lhe ouvjo  

 djzer tal, e que somente o ujo entrar e sair cõ o prato na cabeça sen  

 fallar e perguntado se quando pos o prato na arca se alleuant[ou]  

 a abobora como o clerjgo que alleuanta ostja, Respondeo que t[o]mou  

                                                                a abor[a]
449 35 
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 a abora e vjrado pera elle a aleuantou cõ ambas as mãos
450

 djante do  

 rosto e a tornou a por o prato, e quãdo a aleuantaua djxe domjnus 05 

 vobiscum cõmamos isto as quaes pallauras djxe soo aquella vez e que  

 mais não vjo nẽ sabe e do costume djxe que todos tres são amigos de  

 pousar e comer e beber Juntos e prometeo segredo e asignou cõ o senhor vjsi  

 tador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

      Heitor furtado de mendoça    francisco ferreira 10 

     

   

   

   

Testemunha 
Libaldo Lins 
Alemão. 

Aos doze dias do mes de agosto de mjl e qujnhentos e nouenta e cjn 15 

quo annos nesta ujlla de Oljnda Capitanja de pernãobuco nas  

casas da morada do senhor vjsitador do santo offjcjo hejtor furtado de  

 mendoça perante elle [[elle]] pareçeo sen ser chamado Cjbaldo  

 ljns e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo offjcjo reçe  

 beo Juramento dos sanctos evangelhos em que pos Sua mao derej 20 

 ta sob carguo do qual prometeo djzer em tudo uerdade e djxe  

 seer alemão natural de Augusto fintilicorum do Jmperjo de  

 altalemanha fjlho de bartholomeu lj ns e de sua molher su  

 sana iumg. gente nobre e fjdalga na djtta cjdade de Augusto  

 de ydade de quarenta annos casado com dona breatiz dal 25 

 buquerque laurador de suas roças e canaveaĩs no Rio de  

 Capjbarjbj desta Capitanja.   E Denuncjando djxe que  

 auera tres annos pouco mais ou menos que morando nesta  

 ujlla foj hum sabbado de semana e de trabalho a casa de  

Rui gomes cristão nouo 
Ouriuez 

Ruj guomez christão nouo ourjuez de ouro homẽ uelho 30 

pequeno de corpo morador defronte da porta prjncj  

 pal da misirjcordia que he paj de luis antunez boticaj  

 ro que Junto delle mesmo mora e lhe
451

 leuou hũa cadea de  

                         ouro 34 
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 Há letras suprimidas sob as palavras „e lhe‟. 



[fol.255v] 

 
 Brazil  

   

   

   

 ouro pera lha acrecentar e fazer demais uoltas, e achou ao djtt[o] 05 

 ouriuez a sua porta na Rua asentado em hũa cadejra ra[ilegível]  

 sem fazer nada, e djzendolhe que lhe acreçentase a dj[ilegível]  

 cadea O djtto ourjuez lhe respondeo que não podja seer naq[ilegível]  

 dja porque era sabbado porque elle não trabalhaua nos s[a]  

 bados,  e os guardaua a honra de nossa senhora, Pello que lhe não 10 

 conçertou então a djtta cadea e lha cõcertou na segunda  

 fejra segujnte, e que por o djtto Ruj guomez ourjuez ser christão  

 nouo e os Judeus guardarem os sabbados lhe pareçeo aqujllo  

 mal a elle denuncjante e tomou Roim suspejta delle e Por isso  

 dallj por djante por espaco de hum anno que elle denuncjãte 15 

 morou Jnda nesta ujlla (porque auera dous que se mudou para  

 a djtta sua fazenda de capjbarjbj) mujtos sabbados que erão  

 tambem djas de semana e de trabalho elle denuncjante de pre  

 posjto passaua pella porta do djtto ourjuez somente pera [ilegível]  

 se ho achaua trabalhando e nunca nelles ho achou trabalhando 20 

 mas antes sempre nelles ho achou e vjo estar sem trabalhar [ilegível]  

 asentado na cadejra na Rua ou na sua logea, sem fazer nada  

 ou na botjca de seu fjlho,  e que tam mal suspejtou elle denũcj  

 ante sempre djsto que mujtas uezes sendo sabbado de semana  

 djzja elle denuncjante as pessoas que cõ elle andauão e se a 25 

 chauão das quaes ora elle não esta lembrado quaes erão  

 que passassem pella porta do djtto ourjuez Pera uerem que  

 não trabalhaua que o sabbado era seu dja djzendo que era  

 Judeu e que debajxo do nome da honra de nossa senhora guardaua  

 o seu dja  e defejto sempre ho achauão sem trabalhar nos 30 

 sabbados todas as uezes que nelles o vjo assjm pella menhãa  

 Como a tarde, e que o djtto caso da cadea foj em sabbad[o]  

 pella menhãa e que despois delle por esta roim suspejta que  

                                                                   do djtto 34 
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 do djtto ouriuez tjnha foj elle denuncjante outro sabbado tambem 05 

 dja de semana e trabalho a casa do djtto ourjuez djzerlhe que lhe desse  

 Cor em outra cadea de ouro que lhe leuaua e lhe Jndjrejtase hũas  

 arecadas de ouRo
452

 tortas que lhe leuaua pedjndolhe que lhe concerta  

 se aqujllo loguo que leuaua mujto naquella menhãa que era cousa  

 que se podja fazer em mea ora, e isto tudo fez elle denuncjante acjnte 10 

 pera ueer se ho djtto ourjuez querja trabalhar naquelle trabalho  

 tam facil em sabbado de trabalho que era o dja em que isto lhe dixe, e cõ  

 tudo o djtto ourjuez não ho quis fazer djzendolhe que Ja lhe tinha dj  

 to outra uez que guardaua os sabbados, e assjm ho despedjo sem  

 lhe querer conçertar o sobredjtto pello que elle denuncjante então 15 

 foj a outro ourjuez que lho conçertou, e que por estas causas ter  

 elle roim suspejta do djtto ourjuez o vem assjm denuncjar a esta  

 mesa e por não djzer mais foj perguntado quãtos sabbados  

 serjam os de semana e trabalho que elle denuncjante espremen  

 tou e vjo que ho djtto ourjuez não trabalhaua djxe que forão mujtos 20 

 que serjam mais de doze sabbados, e que nunca em sabbado  

 o vjo trabalhar,  e Perguntado mais se nos djttos sabbados  

 ujo, ou atentou no djtto ourjuez se tjnha camjssa lauada  

 ou vestjdo mjlhor que o da semana Respondeo que não aten  

 tou em nada djsso e que nada mais sabe do que tem djtto 25 

 e do costume dixe nada e prometeo segredo e asignou  

 Com o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo offjcjo nes  

 ta vjsjtação o escreuj ~ foj mais perguntado se pagou elle  

 sempre ao djtto ourjuez as obras que lhe fazja,  Respondeo que quãdo  

 o djtto ourjuez lhe fazia algũa obra porque mujtas outras lhe 30 

 fez sempre lhe pagaua loguo mujto bem tudo quãto lhe pedja  

 o sobredjtto o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  [S]ebaldo lins 33 

   

                                                                                        [carimbo]  
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       Testemunha 
o Padre João Baptista 
framengo da Cõpa= 
nhia de jesus 

Aos dezasete djas do mes de agosto de mjl e qujnhentos e nouẽta 05 

e cinquo annos nesta ujlla de Oljnda Capitanja de Pernão  

buco nas casas da morada do senhor vjsitador do santo officjo hejtor fur  

tado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado o Reverendo padre Jo[ao]  

 baptista e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo reçe  

 beo Juramento dos Sanctos evãogelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo 10 

 do qual prometeo djzer en tudo uerdade e djxe seer framengo de  

 nação natural de olanda de ydade de quarenta e dous annos  

 saçerdote e pregador, e confessor, da Companhia de Jesu, ministro  

 ora no collejo da
453

 djtta Companhja deste Pernãobuco,   E Denun  

 Cjando djxe que auera dous annos pouco mais ou menos 15 

 que nesta ujlla hum dja não lhe lembra qual Jndo elle com outro  

 reljgiosso Companhejro, a Rua de João eanes comprar hũns casticais  

 de arame pera o sepulcro, e estando sobre isto fallando Com hum  

 mercador framengo não sabe qual era estando tambem pre  

 sente luis antunez boticajro morador nesta ujlla defronte da misjrjc[or] 20 

 dja que estaua então apreçando na logea do djtto mercador  

 olanda, ou ruão, ou pano de ljnho, o djtto boticajro djxe a elle  

guiomar lopez se chama 
segũ | do o boticairo 
declarou ẽ hũa sua 
denũciação atras 
 

folha 58 –  

testemunha que sua maj delle botjcajro lhe pedjra que lhe dese hũa mortalha  

noua e que isto lhe djxe allj então, e não sabe se lho ouvjo outrem  

alguem mais, e que estando ora nesta mesa elle testemunha por honesta 25 

e Relljgiossa pessoa a Rattjffjcação que fez cjbaldo lĩns de seu testemunho  

 Contra Ruj gomez ourjuez christão nouo paj deste botjcajro  

 luis antunez lhe lembrou este caso, e por isso o denuncja nesta  

 mesa e por não djzer mais foj perguntado se estaua então  

 o botjcajro em seu siso djxe que sjm, e perguntado em que sentjdo 30 

 tomou elle então estas pallauras, Respondeo que então ho não  

 lancou a ma parte mas que ouvjndo ora o djtto testemunho Contra seu paj  

 lhe lembrou e fez escrupulo e por isso o declara, e do costume  

 nada e prometeo segredo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj  

 Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~ 35 

    Heitor furtado de mendoça  João Baptista  
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     Testemunha 
Nuno aluarez cristão nouo 
Referido atras folha 202. 

Aos dezojto djas do mes de agosto de mjl e qujnhentos e nouenta e cin 05 

quo annos nesta ujlla de oljnda Capitanja de Pernãobuco nas  

casas da morada do senhor vjsjtador do santo offjcjo hejtor furtado  

 de mendoça Perante elle pareçeo sendo chamado Nunaluarez re  

 ferjdo neste ljuro a folhas dozentas e duas, e reçebeo Juramẽto  

 dos Sanctos euãogelhos em que pos Sua mão derejta sob cargo 10 

 do qual prometeo djzer em tudo uerdade, e dixe seer christão  

 nouo natural de estremoz do Arcobispado devora filho de Gas  

 par lopez alfajate, e de sua molher Jsabel aluarez Ja defunctos  

 de ydade de sesenta annos pouco mais ou menos, morador No
454  

 seu engenho na freguesja da uarzea, E Perguntado se sabe 15 

 pera que he chamado djxe que não   Perguntado se sabe algũa  

 cousa, que algũa pessoa fizesse ou djxesse contra nossa Sancta  

 fee catholjca Respondeo que não, foj lhe loguo djtto que nesta mesa  

 ha Jmformação que avera doze annos pouco mais ou menos  

 que elle testemunha nesta vjlla em hũa çerta casa, dixe que hũa certa 20 

 pessoa da nação dos christãos nouos lhe djxera que a lej de Moj  

 ses era mjlhor que a de cristo Pello que elle senhor vjsjtador ho admoes  

 taua que desemcarregue sua cõcjentia, e falle Jnteiramente a uer  

 dade porque elle não faz mal a djtta pessoa descobrjndolhe  

 sua Culpa pera se lhe dar remedjo, e per elle foj djtto que nunca 25 

 tal cousa lhe djxe njnguẽ, e que nunca elle testemunha a njmguẽ  

 tal djxe e que não sabe de tal de que elle este lembrado, foj  

 lhe loguo aduertjdo que elle esta obrjgado denuncjar nes  

 ta mesa de quem lhe djxe as djttas pallauras, e que não no  

 fazendo assjm fjca perJuro et excõmungado e que não pode 30 

 seer absoluto senão por elle senhor vjsjtador ou por seu superjor  

 e por elle foj respondjdo, que não sabe nem lhe lembra que ninguẽ  

 lhe djxesse as sobredjttas pallauras de seer mjlhor a lej de~  

 Mojses, que a de cristo, nem outras semelhantes Contra nossa santa  

 fee, nem que elle testemunha isso fallase Com njmguem, foj lhe logo 35 

                                                           perguntado  
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 perguntado se conheçe Manoel rodriguiz vjlla Real christão nouo 05 

 Respondeo que sjm conhece que avera dez annos pouco ma  

 is ou menos que o djtto Manoel rodriguiz vjlla Real e seu Jrmão  

 goncalo rodriguiz christãos nouos naturais que djzjam seer do porto estj  

 verão nesta vjlla onde elle testemunha teue cõ elles amjzade,  

 e conuersação, comendo et bebendo, e pousando Com elles 10 

 em casa delles mujtas uezes, e dormjndo em casa delles  

 mujtas uezes, e prestandose cõ elles, mãodandolhes as ve  

 zes algũas cousas da Roca onde elle então resedja da fregue  

 sja de santo aM[aro] dandolhe elles a elle tambem outras cousas  

 de mantimento como amjgos que erão, perguntado onde es 15 

 tão agora Respondeo que quãdo daquj se forão djxerão que  

 se partjão pera a djta Cjdade do porto donde dezião serem  

 naturais   Perguntado se ouvjo ao djtto Manoel rodriguiz vjlla Real  

 mais vezes que hũa djzer as sobredjttas Pallauras, Respondeo  

 que nunca lhe ouvjo djzer tal, nem outra Cousa nenhũa Contra 20 

 a fee de Jesu cristo nem a elle nem a outrẽ e que ho djtto Ma  

 noel rodriguiz serja então de ydade de vjnte e cinquo annos mã  

 çebo de pouco saber, e que ho outro Jrmão goncalo rodriguiz era mais uelho e  

 tjnha carguo da casa e negoçeaua a fazenda, foj logo elle  

 testemunha admoestado em forma pello senhor vjsjtador, O qual lhe 25 

 declarou quanto lhe Jmporta fallar aquj a uerdade, e elle  

 Respondeo que não sabe de nada como Ja tem djtto, e que se algũa  

 Cousa soubera de quem quer que fosse a denuncjara nesta  

 mesa, porque elle sabe bem a obrjgação que djsso tem, E Pergũta  

 do a quẽ djxe elle testemunha que ho djtto Manoel rodriguiz vjlla Real lhe djxera 30 

 que a lej de Mojses era mjlhor que a de cristo e que he o que lhe res  

 pondeo a pessoa a quẽ elle testemunha isto djxe, Respondeo que elle  

 testemunha nunca tal djxe a njmguem, nem elle tal sabe de njm  

 guem Como tem djtto, e do costume djxe nada mais que amjza  

 de que aquj tem declarado que teue cõ os djttos dous Jrmãos 35 

 e prometeo segredo pello Juramento que reçebeo e Pergũ   

                             tado mais 37 
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 tado mais djxe que nem elle testemunha, nem seu paj, nem maj nem parẽte 05 

 outro algum que sajba foj nunca preso nen sentençeado Pello santo officjo  

 e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta  

 vjsjtação o escreuj~  

   Heitor furtado de mendoça  Nuno all[varez]  

  10 

   

   

   Testemunha 
O Leçençeado Diogo 
Baya cristão velho 

Aos vjnte e cjnquo djas do mes de agosto de mjl e qujnhentos e no  

venta e cinquo annos nesta ujlla de olinda Capjtanja de per  

nãobuco nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor 15 

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

 o leçençeado djoguo de bahia e por querer denuncjar Cousas tocãtes  

 ao Sancto offjcjo reçebeo Juramento dos sanctos euãogelhos ẽ  

 que pos Sua mão derejta sob cargo do qual prometeo djzer em  

 tudo uerdade, e djxe seer christão uelho Natural de Codesoso 20 

 do arco termo de monte alegre Arcobispado de braga fjlho de  

 gaspar gonçallvez bahia, e de Jsabel fernãdez molher defunctos de yda  

 de de quarenta annos saçerdote de mjssa que nesta vjlla usa  

 de aduogado nos audjttorjos della que tambem nesta vjsj  

 tação do santo officjo he prometor da Justjça do santo officjo.   E Denu 25 

 nciãdo dixe que, de tres ou quatro annos a esta parte tem ou  

 vjdo djzer nesta vjlla geral e publjcamente algũas
455

 pessoas cõ quẽ falla  

 na materja de christãos nouos que quando se aJuntão os  

 christãos nouos em camaragjbj ou em outra parte pera  

Thomas Lopez cristão nouo  
maniqete.  

fazerem suas Ceremonjas Judajcas que thomas lopez dal 30 

Cunha o manjquete christão nouo homẽ uelho que esta no paco  

 do uaradouro desta vjlla [rasurada]se ata hum pano em hum  

 pee e que assjm Cõ aquelle pano atado no pee lhes da sig  

 nal, cõ o qual elles ho entendem pera se aJuntarem a  

 fazer as ceremonjas Judajcas, e que isto tem elle testemunha 35 

                                 ouvjdo  
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 ouvjdo djzer nesta ujlla a mujtas pessoas per manejra que 05 

 entende que he fama publjca nesta terra entre grandes,  

 pequenos, altos, e bajxos, .  Denuncjou maĩs que ha dous  

Belchior mendez dazeuedo annos pouco mais ou menos que ouvjo djzer não se lembra  

 a quem que Melchior mendez dazeuedo procurador del  

 Rej, e dos Jndjos, e do numero, nesta ujlla fora djzer ao djtto 10 

 manjquete que trazja poderes da bahja delle senhor vjsjtador  

 pera proçeder contra algũns christãos nouos por cul  

 pas do sancto officjo djzendolhe que se auerja bem Cõ elle se lhe  

 dese algũa Cousa, ou outras pallauras semelhantes desta  

 substantia Pello que elle testemunha então perguntou ao djtto 15 

 manjquete por isto et elle lhe respondeo que assjm era e que  

 os padres da Companhja lhe djxerão que zombase do djtto  

 belchjor mendez porque lhe mentja e do costume djxe nada  

 e prometeo segredo e asignou cõ o senhor vjsjtador aquj Mano  

 el francisco notarjo do santo officjo nesta ujsjtação o escreuj~ 20 

   Heitor furtado de mendoça          +  

       O [Leçençeado] Diogo bahya  

   

   

  25 

   

    Testemunha 
francisco dominges. 
cristão velho Carpinteiro 

Aos ujnte e seis djas do mes de agosto de mjl e qujnhẽtos e no  

venta e cjnquo annos nesta ujlla de Oljnda Capitanja de pernão  

buco nas casas da morada do senhor ujsjtador do santo officjo hejtor  

 furtado de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado 30 

 francisco domjnguez e por querer denuncjar cousas tocantes ao santo  

 officjo reçebeo Juramento dos santos euangelhos em que pos  

 sua mão derejta sob carguo do qual prometeo djzer en tudo  

 verdade e djsse seer christão uelho natural de braçellos  

               fjlho 35 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



[fol.259r] 

 
 Pernãb[u]qo           Mendoça    

                                                                                           268  

   

   

 filho de Manoel domjnguez e de Sua molher Margayda aluarez laura 05 

 dores que forão no termo de braçellos em sam Paio de perelhal defuntos  

 de ydade de quarenta e noue annos casado Com Jnes eanes na djtta  

 freguesja de sam paio Carpinteiro
456

 estante nesta Capjtanja no enge  

 nho de Djogo gonçallvez em bebjrjbj freguesja da Matrjz desta vjlla   E Denun  

 Ciando djxe que auera dez ou doze annos pouco mais ou me 10 

 nos que elle testemunha se asoldadou neste pernãobuco com thomas  

 nunez christão nouo que Ja se foj pera o Reyno que era fjlho de outro  

 thomas nunez, e era casado com hũa Jrmãa de duarte djaz emrj  

 quez christão nouo senhor de hum emgenho em Jaboatam e era prjmo  

 de Gemmes lopez que ora he absente, e de Manoel nunez, e fernão 15 

 daluarez Residentes neste pernãobuco todos tres Jrmãos christão=  

 s nouos, e viueo asoldadado Com ho djtto thomas nunez espaco  

 de hum anno pouco mais ou menos por preço de quarenta mil  

 rẽs por anno e de comer serujndolhe de fazer carros e quajxois  

 e do mais que se offrecja de Seu officjo de carpinteiro na uarzea Junto 20 

 do Rio de Capjbarjbj em hũa fazenda que tjnha aRendada  

 que era de Antonio nunez marjdo de Jsabel pjrejra morador na  

 mesma uarzea de Capjbarjbj
457

 Ja defuncto, e que sempre o djtto  

thomas nunes cristão nouo 
      que esta no Reino –  

thomas nunez em todos os sabbados de todo o djtto anno que cõ elle  

esteue, quer fossem sabbados, de semana e de trabalho se sahia 25 

 de casa pella menhãa loguo Camjnho derejto pera casa do  

 ditto seu primo gemmes lopez na dicta varzea em o seu enge  

 nho em que ora esta seu Jrmão Manoel nunez e com elle es  

 taua todos os sabbados ate as tardes mea ora de sol que  

 se tornaua pera casa, e que sendo o djtto thomas nunez costu 30 

 mado em todos os outros djas de semana Ir aos canaue-  

 aĩs,  e fazer trabalhar a todos os seus e andar entre elles não  

 os dejxando descansar Guouernando entre elles todo  

 o serujco de canas de as carretar engenho, e de acarre  

 tar os cajxois de acuquere ao paço e sendo sempre contino 35 

 no djtto serujço e no mais seujco e trabalho costumado  

 Mandando tambem mujtas uezes nos domjngos e nos djas  

                          Sanctos 38 
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 sanctos a tarde trabalhar e fazer serujco Com boĩs e carros, nunca 05 

 em nenhum sabbado de todo o djtto anno que com elle morou an  

 dou no trabalho, nem no canaueal, nem fora delle em nenhum  

 serujço nem constrangia aos seus que trabalhasem e quer  

 os seus trabalhasem nos sabbados pouco, quer nada elle não o  

 lhaua por isso, e sempre nos sabbados se hia estar com ho djto 10 

 Gemmes lopez Como tem djtto sem ir ao canaueal nem as  

 mais partes onde estauão trabalhando os seus, e sem atemtar  

 se trabalhauão ou não sendo costumado nos mais djas de  

 semana seer mujto rjguroso em fazer trabalhar os seus an  

 dando elle mesmo Com a fouçe e enxada na mão trabalhan 15 

 do tambem Com elles, e que porquanto O djtto thomas nunez  

 era tambem natural de braçellos e ho Paj delle testemunha lhe djxe  

 a elle testemunha que Sua avoo fora quejmada por isso elle testemunha no  

 djtto anno que com elle morou atentou nisto de lhe uer gu[ar]  

guardar os Sabados de 
semana 

dar todos os sabbados e não trabalhar nunca nelles sendo s[a] 20 

bados de semana e de trabalho e que por elle testemunha isso notar e lhe  

 pareçer mal o vem denuncjar a esta mesa, E djxe mais que  

 tambem no djtto tempo lhe djxe o djtto Antonio nunez defuncto que  

 mandando elle a hum escrauo do djtto thomas nunez chama  

 do Martjnho negro ladjno Crjado em portugal que ora se he 25 

 ujuo deue estar em poder de Nuno aluarez que ora he senhor da  

 fazenda que foj de francisco tauares ao qual o djtto thomas nunez  

 tjnha uendjdo o djtto Martjnho, que fose ao Canaueal  

 leuar hum escripto ao djtto seu senhor thomas – Nunez, O djtto  

 Martjnho lhe respondera que o djtto seu senhor não avja <de> estar 30 

 então no Canaueal porque era sabbado, e que avja  

 de estar em casa de Gemmes lopez e por não djzer maĩs  

 foj perguntado se nos sabbados, uestja o djtto thomas nu=
458  

 nes, camjsa lauada, e uestjdo mjlhor que os mais djas  

 de semana, e se lhe ujo fazer algũas outras mais ce 35 

         remo  
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 remonjas que o senhor vjsjtador lhe declarou, e por elle foj respondjdo 05 

 que não lhe ujo nem sabe mais do que tem djtto e que elle sempre uestia  

 Cada dja Camjssa lauada por onde nisso lhe não ujo djfferenca  

 nos sabbados, e que isso mesmo tambem do vestjdo
459

 digo do uestjdo  

 lhe não ujo nunca djfferença porque elle tjnha dous uestjdos  

 hum de gorgorão preto, e outro de sergujlha pardjlha os quaes 10 

 vestjdos trazia ora hum ora outro pella semana, e domjngos e djas  

 sanctos e que nos sabbados de trabalho tambem ora uestja hum ora  

 outro, e Perguntado quem lhe pareçe que tambem sabera disto  

referências Respondeo, que João martinz que era fejtor do engẽnho de Antonio nunez et  

Perguntado o referido joao  
martinz cristão uelho Jurou 
que des | pois que thomas 
nunes cristão nouo se foi | 
para Portugal Ouuio nã lhe 
lẽ= | bra a quẽ que Elle 
guardaua | os Sabados,  
mas que elle refe= | [r]ido 
nã sabe se he assim nẽ | 
[lh]e atẽtou nũqua nisso - | 
E asinou aqui E do costume 
| dixe nada  E prometeo  
segredo | pello Juramento 
que Recebeo  Em | olinda a 
I8 . Septembro . I595 –  | E 
que nada mais sabe delle | 
que pertẽça ao sãcto officio 
~  [j]o[a]n martinz 

ora esta nelle mesmo por fejtor, e outrosj balthesar djaz que serujo ao 15 

djtto thomas nunez algũns dez annos que ora esta em portugal  

aCjma de ponte de ljma hũa legoa na freguesja de sam João  

da Ribejra cãsado com hũa sobrjnha de hum abade lhe pareçe  

que deuem saber algũa cousa do djtto thomas nunez e do cos  

tume djxe nada mais que tello serujdo o djtto anno o qual lhe 20 

pagou mujto bem e prometeo segredo sob cargo do Juramento  

que reçebeo e asignou Cõ o senhor vjsjtador aquj Manoel francisco  

notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o escreuj~  

  Heitor furtado de mendoça  

    + 25 

  

  

  Testemunha 
Lopo martinz cristão velho 
Capateiro. –  

Aos trinta djas do mes de agosto de mjl e qujnhentos e nouenta  

e cjnquo annos nesta ujlla de oljnda Capjtanja de Pernãobuco  

nas casas da morada do senhor vjsjtador do santo officjo hejtor furtado 30 

Referido atras folha I79 –  de mença
460

 perante elle pareçeo sendo chamado lopo martinz Re  

 ferjdo neste ljuro a folhas çento e setenta e noue E Reçebeo Jura  

 mento dos sanctos euangelhos sob cargo do qual prometeo djzer  

 em tudo uerdade, E Disse seer christão uelho Natural da ujlla  

                                      de vjana 35 

   

   

                                                 
459
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 „Mença‟ por  „Mendoça‟. 
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 de vjana fox de ljma fjlho de João martinz e de Sua molher Jsabel rodriguiz l[a]  

 uradores defunctos de ydade de cjnquoenta annos Pouco mais 05 

 ou menos capateiro casado com Jsabel guomez morador em vjana estante ora  

 nesta ujlla onde ora chegou nesta frota que ueo de vjana. E Per  

 guntado se sabe pera que he chamado djxe que não. Perguntado se sa-  

 be algũa cousa de uista ou de ouvjda de alguẽ que pertença  

 ao santo officjo. Respondeo que não esta lembrado de nada djsso. Pergũ 10 

 tado se sabe ou ouvjo de algũa pessoa que guardasse os sabbados  

 e viuese na lej dos Judeus,  Respondeo que não sabe nem ouvjo  

 de njmguem nada disso. Perguntado quanto tempo ha que  

 elle esteue Ja neste Pernãobuco Respondeo que auera ujnte an  

 nos que ueo a primejra uez a este Pernãobuco, e despois então nela 15 

 estar algũns tres annos se tornou outra uez Pera ujana, e que a  

 vera ora doze annos que ueo a segunda uez a este Pernãobuco e que  

 auera ora cjnquo annos que se tornou de aquj pera vjana don[de]  

 ora veo esta terçejra uez.   Perguntado se no tempo da segunda  

 vez que elle esteue neste Pernãobuco auera ora sete ou ojto an[nos] 20 

 Ouvjo elle djzer de algum christão nouo morador nest ujlla que  

 guardase os sabbados e que fose Judeu e se sabja elle algum que  

 isto fizesse, Respondeo que não Sabe nem lhe lembra de tal. Pergũ  

 tado que ourjuez he ho que elle testemunha auera ora sete ou ojto annos  

 djxe a hũa çerta pessoa que era Judeu que guardaua sempre os sabba= 25 

 dos, Respondeo que não lhe lembra que nunca tal djxesse de ne  

 nhũ ourjuez, nem de njmguem, nem elle tal sabe, nem ouvjo de  

 njmguem que lhe lembre, e que quãdo elle esteue a segunda uez  

 neste pernãobuco Conheçeo hum ourjuez que auera ora dez annos  

 he Ja morto que moraua na praja hũa legoa desta ujlla, e que tam 30 

 bem uio estar cõ sua tenda outro ouriuez defronte da misirj  

 cordja nesta ujlla homẽ Ja uelho e pequeno do Corpo, e que  

 tambem Conheçeo outro ourjuez mançebo na Rua de João  

 eanes desta ujlla O qual foj na embarcação em que elle tes  

                   temunha foj 35 
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 testemunha foj pera o Reyno mas que dos djttos ourjues não sabe nẽ ouvjo dj 05 

 zer nada contra nossa sancta fee catholjca, nem lhe lembra que elle de  

 nenhum delles tal fallase com ninguem. Perguntado com qual  

 dos djttos ourjues teue elle mais cõmonjcação, Respondeo que algũns
461  

 vezes falou, e de pasagem saluou ao ourjuez de praia de cujo nome  

 não esta lembrado, e que na Nao comeo mujtas uezes cõ o ourjuez mão 10 

 çebo de que tãobem não se lembra como se chamaua, e que com ho ourj  

 uez uelho de defronte da misirjcordja não fallou nunca, nem lhe  

 sabe o nome fojlhe loguo emcarregado Pello senhor vjsjtador que elle  

 fizesse dilljgentia cõ sua memorja e cõcientia pera tornar a esta mesa  

 dizer o que na uerdade lhe lembrar porque nella ha Jnformação que 15 

 elle djxe que hum ouriuez que ora nesta ujlla era Judeu e guar  

 daua sempre os sabbados e que portanto elle reforme sua memo  

 rja porque esta obrigado a denuncjar nesta mesa tudo o que  

 souber Pertençente a ella, e não no fazendo asjm emcorre em grã  

 dissimas Penas e fica Periuro, e excõmungado cõforme ao 20 

 monitorjo geral que se publjcou na Matriz desta ujlla, e não po=  

 de seer absoluto per nenhũa bulla nem Jubjleu senão per elle  

 senhor vjsjtador, ou seu superjor e lhe mãodou que tornase no dja se  

 gujnte e tiuesse segredo sob cargo do Juramento que reçebeo,~  

 E Despois disto no dja segujnte que São trjnta e hum djas do 25 

 mesmo mes de agosto aPareceo o djtto referjdo lopo martinz per  

 ante o djtto senhor vjsjtador nesta mesa como lhe foj manda  

 do e tornou a reçeber o Juramento dos sanctos evãogelhos  

 em que pos sua mão derejta sob cargo do qual prometeo dj  

 zer uerdade e djxe que tjnha fejto mujto exame e djlljgẽtja 30 

 Com sua memorja e que não lhe lembra nada do que põr elle  

 senhor vjsjtador lhe foj perguntado nem que elle tais pallauras  

 djxesse a njnguem de nenhum ourjuez, nem tal sajba de  

 njnguem e que não lhe lembra nada mais do que Ja aquj tem  

 djtto, e perguntado que pessoas pousauão Cõ elle referjdo no 35 

                               djtto tempo    
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 djtto tempo auera ora sete ou ojto annos. Respondeo que as vezes 05 

 pousauão Com elle em sua Casa que a ella vjnhão francisco piriz  

 Capateiro Com o qual elle ora pousa; E gaspar da sjluejra  

 purgador, e João pjcardo françes e outros,  E Pergun  

 tado que quando elle referjdo djxe ao djtto João  

 pjcardo que o djtto ourjuez uelho de defronte da 10 

 mjsjrjcordja era Judeu e guardaua sempre os sab  

 bados, donde sabja elle referjdo isso,   e por elle foj  

 Respondjdo que não lhe lembra que tal lhe djxesse, nem  

no testemunho seguĩte 
se Ratifiqa ajnda nisso 
Este João Picardo –  

lhe lembra Causa por onde tal podesse djzer, E Pergun  

tado em que Conta tem elle ao djtto João pjcardo,  Respondeo 15 

que teue Ja cõ elle mujta cõmonjcação
462

 e cõtas e que sempre  

 ho achou homẽ de uerdade e que segundo o que nelle tem  

 visto he homẽ de bom vjuer. e por não djzer maĩs foj tor  

 nado admoestar que lembradolhe algũa Cousa venha  

 logo djzer a esta mesa e que tenha segredo et elle assjm ho 20 

 prometeo pello Juramento que recebeo e do costume djxe na  

 da mais que cõ o djtto João pjcardo serem amjgos como  

 tem declarado, e que Cõ o ourjuez da mjsjrjcordja  

 nada nem fallou Com elle nunca e asignou cõ o senhor  

 vjsjtador aquj Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsj 25 

 tação o escreuj –   

 Heitor furtado de mendoça     lopo mart[i]nz  

   

   

  30 

    Testemunha 
João Picardo frãces 
que Ja testemunhou 
atras folha I79 –  

Aos trjnta e hum djas do mes de agosto de mjl e qujnhẽtos  

e nouenta e cjnquo annos nesta ujlla de Oljnda Capita  

nja de Pernãobuco nas casas da morada do senhor vjsitador  

do santo officjo hejtor furtado de mendoça Perante elle Pareçeo sẽ  

 do chamado João picardo françes que Ja neste ljuro denũ 35 

                           Cjou a folhas  
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 ciou a folhas çento e setenta e noue e tornou a reçeber Juramento 05 

 dos sanctos euangelhos sob
463

 carguo do qual prometeo djzer ẽ tudo  

 uerdade e foj loguo perguntado contra quẽ tem testemunhado  

Ruy gomez cristão nouo 
Ouriuez 

nesta mesa djxe que tem testemunhado comtra o ourjuez uelho  

que mora defronte da misericórdia paj de luis antunez botjcajro de lhe uer  

 guardar os sabbados sendo de trabalho e nelles ter uestjdo camj 10 

 sa lauada e mjlhor uestjdo Como se cõtem no seu testemunho ao qual se  

 reporta Perguntado donde lhe nasçeo a elle atentar no dj  

 to ouriuez nas djttas cousas, Respondeo que como no djtto seu  

 testemunho Ja tem djtto lhe djxe lopo martinz capateiro, de ujana que ora Ja esta  

 nesta ujlla que veo nesta frota que ho djtto ourjuez era hum grã 15 

 de Judeu que guardaua sempre os sabbados e isto lhe djxe hũa  

 uez em casa do djtto lopo martinz estando ambos soos não se lembra  

 a que preposjto, e outra uez lho djxe mais Jndo elle testemunha com ho  

 djtto lopo martinz ambos encontrando ao djtto ourjuez em hũa  

 Rua desta ujlla a qual segundo sua lembranca era a Rua 20 

 da sarralhejra, e fojlhe loguo djtto, que ueja se se lembra bem  

 que lhe dixesse isso o djtto lopo martinz porque elle affjrma nesta me  

 sa que nunca tal djxe, nem elle tal sabe que lhe lembre, e por  

 elle testemunha foj respondjdo que elle tem djtto e testemunhado o que  

 passa na uerdade, e que ho djtto lopo martinz lhe djxe o sobredjtto, e que 25 

 se elle ora affjrma que lhe não lembra elle testemunha entende que isso  

 sera por esquecjmento, e não por maljtia porque ho tem por  

 homẽ de boa concientia, e por elle testemunha não djzer mais e se  

 affjrmar nisto lhe foj emcarregado segredo o qual pro  

 meteo ter pello Juramento que reçebeo, e do costume djxe 30 

 nada Cõ o djtto ourjuez, e que quanto he cõ ho lopo martinz que sam  

 ambos amjgos e asignou cõ o senhor ujsjtador aquj Manoel francisco  

 notarjo do santo officjo nesta ujsjtação o escreuj~  

           Heitor furtado de mendoça  Joam pjcardo 34 
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          Testemunha 
O Padre Pero Leitão cristão  
velho | da Cõpanhia de 
Jesus 

Aos treze djas do mes de Septembro de mjl e qujnhentos e nouẽta 05 

e cjnquo annos nesta ujlla de Oljnda Capitanja de Pernãobuco  

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo officjo hejtor furta  

 do de mendoça Perante elle Pareçeo sen ser chamado o Padre  

 pero lejtão e por querer denuncjar Cousas tocantes ao santo officjo  

 reçebeo Juramento dos sanctos euãogelhos em que pos 10 

 sua mão derejta sob carguo do qual prometeo djzer ẽ tudo  

 uerdade e djxe seer christão uelho natural de lixboa fj  

 lho de Mjguel antunez moço da camara do Jnfante dom luis  

 e de Sua molher Caterjna de farja defunctos de ydade de qua  

 renta annos pouco mais sacerdote Relljgiosso da cõpanhia 15 

 de Jesus Residente ora no Collejo desta ujlla. E Denuncj  

tẽpo ando djxe que auera ora cjnquo annos pouco mais ou  

 menos que ouvjo djzer a algũas pessoas do uulgo  

João nunes cristão nouo  
mercador  

não lhe lembra quaes que João nunez christão nouo  

mercador morador que então era nesta ujlla e despois foj 20 

 da bahia presso pella santa Jnqujsjcam pera lixboa e Joane  

João mendez doliuẽca 
cristão nouo  

mendez de oljuença tambem christão nouo mercador  

estante nesta ujlla tjnhão a bolsa dos Judeus e que  

 isto ouvjo assjm nesta ljngoagẽ Como djtto vulgar  

 Denuncjou maĩs que auera quatro annos pouco mais 25 

 ou menos que ouvjo djzer a pero uaz olejro morador em gua  

Thomas Lopez cristão nouo  
maniquete.  

yana que thomas lopez christão nouo dalcunha o manj  

quete morador no uaradouro desta ujlla era cam  

 paynha dos Judeus que chamaua pera camaragibj que  

 he hũa parte desta Capjtanja na freguesja de sam 30 

 lourenço, e que era campaynha desta manejra  

 que pera saberem quando se avião de aJuntar no djtto  

 lugar andaua pelas Ruas desta ujlla Com hum pee  

                                                                 descalço 34 
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 descalço e cõ hum lenço atado no djtto pee por cjma do ar  

 telho, e que com este signal era entendjdo pera se aJuntarem  

 no djtto lugar, e que despois de ter isto auujdo atentou elle  

 testemunha no djtto manjquete e ho ujo tres uezes djuersas em djas  

 djfferentes andar pellas Ruas desta ujlla da djcta maneira 10 

 Com hum pe descalco que lhe pareçe era o esquerdo cõ hum lenco  

 atado nelle no artelho, ou por cjma do artelho, e que a derradejra  

 das djttas que assjm ho ujo foj na Rua da ladejra da mjsjrjCor  

 dja e por elles serem ambos Conhecjdos e se fallarem mujtas ve  

 zes lhe perguntou allj elle denuncjante que era o que tjnha no 15 

 pe e ho manjquete lhe respondeo que era hũa ferjda, então  

 elle denuncjante lhe djxe que olhase não fose o que djziam  que  

 elle manjquete seruja de Campaynha Com aquelle trapo assjm  

 atado no pee Pera que os Judeus se aJuntasem em Camara  

 gibj et elle lhe respondeo que aqujllo era djtto de uadios 20 

 e Com isto passou por djante, e que loguo hum ou dous djas  

 despois disto foj elle denuncjante acaso, a casa do djtto ma  

 njquete e ho achou em chinellas sem ter pano nenhum ata  

 do e que então lhe perguntou elle denuncjante pella ferj  

 da que lhe tjnha djtto ter
464

 no pee, e elle lhe não respondeo cõ 25 

 mais que Cõ se rir e desemular  Pello que elle denuncjãte  

 de Preposjto logo lhe oulhou o pee onde lhe tjnha uisto  

 o pano atado e não lhe achou ferjda nẽ chaga nenhũa  

 nem nodoa nem signal della, Con que elle denuncjante  

 Concebeo Roim suspejta do djtto manjquete Pello que tj 30 

 nha ouvjdo, e avendoo elle denuncjãte antes de aqujlo  

 algũas uezes confessado nunca mais de então por dj  

 ante o qujs ouvjr de confjssão, e que tambem de então  

 por djante fallando Con elle e achandoo mujtas uezes  

 nunca mais ho ujo Com o trapo atado no pee e decla 35 

        rou  
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 rou que as uezes que ho ujo Com o trapo no pe  descalço 05 

 trazja o outro pee calcado  E que despois de isto a  

 sim passar lhe contou hum dja o djtto manjquete no co  

 lejo que belchior mendez dazeuedo procurador del Rej  

 e que outros mais offjcjos tem nesta ujlla lhe fora djzer a  

 sua casa que trazja da bahia poder do santo officjo pera ho prender 10 

 mas que elle uerja se ho podja remedjar que lhe dese elle  

 hũa certa cantjdade de ujnho e de djnhejro de que elle de  

 nuncjante não esta ora lembrado quanta era, e que  

 lhe dera Juramento pera não descobrjr,   E que lhe pareçe  

 que lhe djxe mais o djtto manjquete que elle prometera 15 

 ao djtto belchior mendez de lhe dar aqujllo que lhe pedja  

 e segundo sua lembrança o djtto manjquete lhe cõtou  

 isto perguntandolhe se era obrjgado dar aqujlo  

 ao djtto belchior mendez et elle denuncjãte lhe respon  

 deo que não lhe dese nada  Denunciou mais que a 20 

 uera sete annos ou mais que estando na Capjtanja de  

referência espiritu sancto lhe contou Gaspar piriz ujçente vjanes  

francisco rodriguiz Nauarro  
cristão nouo  

e mestre e pilloto de seus Naujos que hum francisco rodriguiz navarro  

christão nouo mercador Ja uelho que então estaua  

 na djtta Capjtanja e della se foj pera o Rejno onde 25 

 he casado pregaua as sestas fejras de nojte aos seus  

referência em Judeu   Denuncjou mais que pero gonçallvez laurador  

 e casado fjlho de Marja amadora na djtta Capitanja  

 do espjrjtu santo dalcunha perequjto lhe djxe que hum dja  

 domjnjca Jmpassione estando Cõ hũa vjolla em 30 

diogo afonso cristão nouo E  
seu paj E mãy  

casa de djogo afonso christão nouo fjlho de gaspar djaz  

da ujdjguejra Rogara ao djtto djogo afonso que tangese  

 na djtta vjolla e que ho djtto djogo afonso se escussara  

                  djzendo 34 
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gaspar dias da uidigeira 
pay E | Anna rodriguiz mãy 
cristãos nouos 

djzendo que seu paj nem sua maj não querjam que elle tangese  

naquelle tempo porque não djxesem os demos dos Galileus que 05 

elles que se alegrauão Cõ a morte do seu cristo.   Denuncjou maĩs  

 que auera de Dez ate ujnte annos que da Capjtanja de Sam vjcẽte  

 ouvjo djzer a mujtas pessoas Como Cousa laa uulgar que hum  

Tristão mendez   Se 
chamaua segũdo diz 
barbora castellã no seu 
testemunho atras folha 57 
verso 

christão nouo paj de Ana tristam e de djogo tristão, e de francisco mẽdez  

e de outros morador que era na djtta Capjtanja vjera fugido 10 

da santa Jnqujsjçam de bragança Con toda sua casa e famjlja e que  

na djtta Capjtanja de sam vjçente na torre de brjtioga acouta   

ua hum Crucjfixo e que porque isto se não deuulgase mais  

 os parentes delle o matarão Cõ peconha e que lhe parece que tãobẽ  

 djsto poderão saber barbora casteloa que he sua neta ou parẽta 15 

 do djtto christão nouo a qual he molher de feljpe dagujar  

 que esta nesta ujlla, e os padres Goncalo doljuejra e luis valente  

 que então resedjam em sam vjçente.   Denuncjou maĩs  

 que no Rio de Janeiro avera ora doze annos que estando elle denũcj  

Anna tristã cristã noua ante fallando com Ana trjstan Ja defunta christãa noua 20 

 filha do sobredjtto christão nouo ella djxe a elle denuncjãte  

 djgo ella perguntou ao Companhejro delle denuncjante  

 chamado Antonio leam se era Ja casada hũa fjlha de hũa sua co  

 madre e o djtto Cõpanhejro lhe respondeo estando assjm  

 todos tres presentes que Jnda não era casada e que 25 

 não casara Cõ hum luis gomez porque era christão nouo  

 e que djzja que não auja de casar cõ gente da casta de  

 quem matara a nosso senhor Jesu cristo, ao que a djtta Anna  

 trjstam   Respondeo que a djtta sua Comadre fizera  

 mal de não cassar a djtta filha cõ o djtto christão 30 

 nouo, porque asas tjnhão Ja os christãos nouos  

 tanto avja pago e satisfejto pella morte de cristo  

                                                               e do cos 33 
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 e do Costume djxe nada e prometeo segredo pello  

 Juramento que reçebeo e asignou cõ o senhor vjsjtador 05 

 aquj  Manoel francisco notarjo do santo officjo nesta vjsjtação o  

 escreuj~  

                  Heitor furtado de mendoça     Pero Leitão 08 



[fol.265r]
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 Tem Este quarto Livro das denunçiaçõis  

 tresçentas e cinqoenta e quatro folhas  

 com Esta, per my numeradas, E Asig= 10 

 nadas do meu signal, Mendoca, nas  

 primeiras Laudas em Çima.  Em  

 Olynda de Pernambuqo aos Vĩte  

 E hu dias de septembro de i593 –   

 Heitor furtado de mendoça 15 

   
 

  

              [carimbo]  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Chega-se ao final desta tese com a consciência de que muitos dos pontos tocados 

neste estudo poderiam ter sido mais explorados: a análise social do Brasil em final de 

Quinhentos, em termos de demografia, situação e história de cada uma das capitanias, 

história linguística, estrutura familiar, práticas de letramento dentro e fora do espaço 

escolar, história dos índios e dos africanos no Brasil, história de Portugal, história das 

mulheres... Um estudo mais aprofundado desses e de outros aspectos também auxiliaria 

a enriquecer a análise dos níveis de alfabetismo realizada. Tem-se, por outro lado, a 

clareza de que esta é apenas uma pequena contribuição em um território vasto e muito 

pouco explorado, o da história da cultura escrita no Brasil, uma história a ser escrita por 

muitas mãos, e ainda por muito tempo. 

 Retomando-se uma das referências mais conhecidas, que traz comentários 

indiciários sobre ensino e aprendizado da leitura e da escrita no Brasil de Quinhentos, 

pode-se recordar que José de Anchieta afirmou, em 1584, tratando das atividades do 

Colégio da Bahia, por ele designado de “primeiro e principal” dos três então existentes: 

“Pouco direi dos estudos, visto que é diminuto o número de alunos [...]”. Cabe, agora, o 

questionamento: em que se terá avançado, da constatação inicial de Anchieta até o 

momento atual, de fechamento desse estudo?  

Em primeiro lugar, é preciso dizer que a afirmativa de Anchieta, que aponta para 

um reduzido número de alunos a aprenderem a ler e escrever nos colégios do Brasil 

quinhentista, pode ser contrastada a percentuais altos de indivíduos capazes de assinar o 

nome nas fontes inquisitoriais nas Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, 

analisadas nesse estudo, sabendo-se que o mesmo se vê na Capitania da Bahia, segundo 

os dados apresentados por Lobo e Oliveira (2012, 2013).  

Em seguida, podem-se tecer alguns comentários, com vistas a se explicar o 

contraste entre a afirmativa de Anchieta e os altos níveis de alfabetismo encontrados. Se 

era pouco o número de alunos nos colégios, era grande, na sociedade colonial brasileira, 

o número de negros e índios, muitos escravizados, alguns alforriados, a desempenhar 

inúmeras atividades necessárias na sociedade, mas se mantendo à margem do poder 

político, econômico, cultural e religioso da colônia, à margem das práticas de leitura e 
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escrita e, portanto, mantendo também distância das “casas da morada do senhor 

visitador” da Inquisição no Brasil, se eximindo de depor junto ao Tribunal. A eles é 

preciso agregar as mulheres, entre as quais, das mais pobres às de maior destaque na 

sociedade, o que se via era um alheamento da aquisição da leitura e da escrita, salvo 

raríssimas exceções. Essa constatação, bastante clara nos dados extraídos dos livros da 

Inquisição  –  ainda que não seja tão representativo o número de mulheres a depor –, 

pode ainda ser reforçada pela informação, que se depreende de diversos autores, entre 

eles, o próprio Anchieta, de que as escolas quinhentistas eram destinadas apenas a 

estudantes do sexo masculino, ficando, portanto, a possibilidade de adquirir a leitura e a 

escrita praticamente reduzida ao ambiente doméstico, o que, como se sabe, no caso das 

mulheres, dificilmente se realizaria.  

Um outro ponto que merece ser mencionado é o da existência de outros espaços 

de letramento, além dos colégios dos jesuítas. Havia o ensino ministrado por outras 

ordens religiosas, que também estariam atuando, ainda que mais timidamente, no 

ensino. Havia as aldeias missionadas, em que alguns religiosos chegaram a residir e ali 

lecionar as primeiras letras para as crianças indígenas – ensino que muitas vezes não se 

efetivava em práticas de letramento ao longo da vida desses índios, diante das condições 

adversas, como as doenças que dizimaram milhares de índios, a escravidão imposta 

pelos colonos, e a própria cultura indígena, que tinha língua, costumes e crenças 

extremamente diferentes daqueles ensinados pelos missionários, cultura que por vezes 

falava mais alto, quando esses índios se tornavam adultos. Havia ainda os mestres de ler 

e escrever, que não estavam vinculados às ordens religiosas, dos quais a pouca 

informação que se teve foi extraída das fontes inquisitoriais. O letramento se dava ainda 

no espaço doméstico, em que familiares, capelães ou os próprios mestres leigos 

poderiam ensinar os rudimentos da leitura e da escrita. Determinados ofícios também 

favoreceriam o aprendizado da leitura e da escrita no ambiente de trabalho, como seria o 

caso, provavelmente, dos artesãos e dos assalariados.  

Uma outra questão que merece destaque é a possibilidade de uma aquisição 

bastante rudimentar da escrita, que não teria sido fruto de um ensino formal, e que 

poderia se restringir simplesmente ao aprendizado da assinatura, ou a uma aquisição da 

leitura mal acompanhada pelo aprendizado da escrita, o que poderia se dar no espaço 

doméstico ou, provavelmente, em alguns ofícios. É o que se nota, por exemplo, na 

análise da morfologia de algumas das assinaturas registradas nos livros do Santo Ofício, 
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nas quais se veem, em contraste com assinaturas bem executadas, assinaturas com um 

nível bastante baixo de execução gráfica, próprio de indivíduos que não teriam passado 

por um processo formal de alfabetização. Esses indivíduos, geralmente integrantes dos 

grupos sociais menos favorecidos, como assalariados, artesãos e trabalhadores de 

pequenos ofícios, que engrossam a fileira dos assinantes nos dados analisados, 

certamente não participariam das classes de ler e escrever dos colégios dos jesuítas. 

Cabe ainda dizer da diversidade de histórias dentro da história da difusão social 

da escrita no Brasil, nesse primeiro século de colonização. Era diferente a realidade de 

cada localidade e também o acesso às práticas de leitura e escrita. Em meio a um vasto 

território ainda pouco colonizado, havia alguns centros populacionais, destacando-se, 

nesse momento, a vila de Olinda e a cidade de Salvador, comparadas, pelos autores da 

época, às cidades portuguesas. Eram os principais centros de poder econômico e político 

da colônia, configurando-se também como centros de cultura letrada. Por outro lado, 

misturavam-se, nesses mesmos centros populacionais, o rural e o urbano, o luxo e a 

simplicidade, a riqueza e a pobreza, o preto, o índio e o branco... O Brasil quinhentista é 

formado por uma sociedade fortemente estratificada, em que uma grande massa 

populacional permanece alheia à cultura escrita, à liberdade, à sua própria vida, mas é 

formado também por uma sociedade extremamente mesclada, racial e culturalmente, em 

que se pode ver, entre outros tantos retratos variantes, o retrato de uma casa onde habita 

um português branco, letrado, ao lado de uma índia forra, analfabeta, e dos seus filhos 

mamelucos, que aprenderiam a ler e escrever em português, mas viveriam aos cuidados 

da escrava negra, analfabeta, falante de uma variante estigmatizada do português, e 

teriam como companhia de brincadeiras mulatos ou negros, talvez seus próprios irmãos 

ilegítimos, filhos da escrava negra com o seu pai branco.  

Diante da complexidade dessa história e das especificidades da história de cada 

lugar, é preciso cautela, para não se cair em afirmativas simplistas ou exageradamente 

generalizantes sobre a difusão social da escrita no Brasil de Quinhentos. Os resultados 

encontrados dizem respeito às Capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba; outros 

semelhantes a esses foram apresentados por Lobo e Oliveira, a respeito da Capitania da 

Bahia, que mais parecia se equiparar à de Pernambuco nesse momento, em termos de 

desenvolvimento. Ainda que, com os dados apresentados, se possam fazer inferências a 

respeito da história da cultura escrita nos principais centros populacionais da colônia, há 
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ainda muito que se observar, na história de cada região, e das próprias capitanias aqui 

analisadas, para se falar em uma história da cultura escrita no Brasil como um todo.  

Aos livros da primeira Visitação da Inquisição ao Brasil, utilizados como corpus 

dessa pesquisa, espera-se que sejam acrescentadas outras fontes e outras perspectivas de 

análise, que venham contribuir para a construção dessa história da cultura escrita no 

Brasil. Futuras abordagens poderão incluir outros documentos arquivados no ANTT, 

entre eles os processos individuais de pessoas que foram acusadas pelo Tribunal do 

Santo Ofício. Tem-se, hoje, no site do ANTT, uma infinidade desses documentos, 

catalogados e disponibilizados em edição facsimilar. A partir da versão facsimilar que 

se encontra nesse site, foi possível realizar a edição semidiplomática que aqui se 

encontra do Quarto Livro das Denunciações, feita com o intuito de contribuir para a 

realização das tarefas anunciadas por Mattos e Silva (1998), para a construção de uma 

história do português brasileiro, entre as quais estavam: a tarefa de interpretação do 

português brasileiro, no seu passado em direção ao seu presente, tendo como base um 

corpus documental seriado; e a tarefa de comparar o português brasileiro com o europeu 

desde pelo menos o português de Quinhentos em direção aos dias atuais. Optou-se por 

realizar uma edição conservadora, por essa ser a mais propícia aos estudos linguísticos. 

Sabe-se, por outro lado, que, para alguns tipos de estudos, como aqueles que se 

debruçam sobre os diacríticos, a pontuação, a grafia e a fronteira de palavras, não se 

pode eximir da consulta aos facsímiles do manuscrito, e, nesse sentido, foi oferecida, no 

anexo digital, uma cópia dos facsímiles do Quarto Livro das Denunciações, com os 

quais pode também ser confrontada a edição semidiplomática aqui realizada. No mais, 

mantém-se a esperança de que cheguem aos arquivos brasileiros mais iniciativas como a 

do ANTT, de organização, conservação e disponibilização de documentos, que poderão 

em muito enriquecer a construção da nossa história. 
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