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0. 
A expressão que vem glosada no título deste artigo deve-se originalmente a Gianfranco 
Contini que, no seu Breviario di Ecdotica,1 e comentando exemplos de edições 
póstumas de textos deixados incompletos pelos seus autores, faz a seguinte reflexão: 
 

Un’edizione assoloutamente scientifica, quale è ovviamente 
augurabile, non però sempre necessariamente in prima istanza, 
paga un pedaggio di ‘illegibilità’.2  

 
O contexto da observação de Contini é o daqueles editores de textos literários que, por 
uma espécie de veneração paradoxal pelo bom nome do autor que editam, não resistem 
a completá-los com a sua própria mão, para os tornarem mais legíveis. 
Se bem que não sejam textos literários incompletos os que me ocuparão neste espaço, 
lembro o aforismo de Contini para chegar a uma defesa das edições legíveis de 
manuscritos medievais e modernos, edições com um grau considerável de modernização 
da ortografia e com o menor número possível de símbolos e de notas a representarem as 
intervenções do editor. 
 
1. 
A linguística histórica não se constrói sem fontes, portanto o problema da edição de 
textos representando fases antigas da língua torna-se crucial nesta disciplina. Além 
disso, os seus objectivos de compreensão da mudança linguística e de descrição do 
léxico, da fonologia e das gramáticas do passado obrigam o historiador da língua a 
seleccionar, sempre que possível, textos que sejam originais, para haver a certeza de que 
o processo da cópia não gerou a sobreposição de propriedades de diferentes gramáticas. 
Os originais que o passado nos deixou, pelo menos os da Idade Média e do início da 
Idade Moderna, são textos de pouco interesse literário, o que provoca a consequência 
de, em Portugal, serem em baixo número as edições deles disponíveis. O historiador da 
língua parte então para a edição de sua própria autoria, escolhendo uma aproximação ao 
texto adequada à curiosidade científica que tem. Para resolver o problema da decifração, 
começa por se tornar paleógrafo. No momento de escolher as normas de transcrição, aí 
torna-se crítico textual, adoptando a regra de ouro da mesma disciplina: fixar um 
sistema ortográfico capaz de, na medida do possível, representar fielmente a língua do 
autor e do seu tempo, utilizando os sinais gráficos de hoje.3 Na prática, sempre tolhido 
pelo medo de se afastar “da língua do autor e do seu tempo”, sempre indeciso entre o 
que são grafias fonetizantes e grafias só convencionais, sempre inseguro perante o 
enigma da pontuação antiga, opta pela solução conservadora, muito próxima do texto do 
original manuscrito. A edição enche-se de símbolos não alfabéticos, de algarismos, de 

                                                
1 Milão/Nápoles, Ricciardo Ricciardi Editore, 1986.  
2 Id., ibid., p. 9 (sublinhado meu). 
3 Michele Barbi é o autor desta formulação, na sua edição crítica de La Vita Nuova de Dante (Milão, 
1907). Apud Aurelio Roncaglia, Principi e Applicazione di Critica Testuale. Roma, Bulzoni Editore, 
1975, p. 89. 
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itálicos e sublinhados, de grafias contrastantes com a ortografia actual. Dá-se conta do 
que estava na entrelinha, da dúvida na decifração desta ou daquela letra, da abreviatura, 
da variante gráfica, da emenda, da outra mão que interveio pontualmente... 
O texto fica diplomaticamente (ou paleograficamente) próximo do original, mas ganha 
uma codificação e um grafismo tão variáveis, que o resultado só pode ser um, do ponto 
de vista da sua leitura: - o da ilegibilidade do discurso escrito ali oferecido. Não o 
compreende sem dificuldade o leitor atraído pelo conteúdo textual da edição, como não 
o compreende, além dele, o programa de computador que for utilizado para tratar 
automaticamente o texto enquanto corpus4. 
Pensando na recepção de textos que já editei de forma muito conservadora, quasi-
dilomática, e que se destinavam a estudar, no século XVII, a motivação dos “erros” 
ortográficos de escreventes portugueses pouco alfabetizados, proponho aqui uma edição 
diferente desses textos, já com a transcrição modernizada5.  
Chamo-lhe edição interpretativa, utilizando o termo na acepção de Aurelio Roncaglia, 
quando distingue edições mecânicas e diplomáticas, conservadoras, portanto, e 
tradicionalmente destinadas aos historiadores, de edições modernizadas. Nestas últimas, 
aplicadas usualmente a textos de interesse literário, distinguem-se as interpretativas das 
críticas, sendo que as interpretativas incidem sobre textos que se conservaram num 
único testemunho6. A associação que os editores de textos fazem tradicionalmente entre 
documento histórico e edição mecânico-diplomática, por um lado, e texto literário com 
sua edição interpretativo-crítica, por outro, tem sido, de resto, a grande responsável 
pela referida inclinação dos linguistas para as edições diplomáticas ou quasi-
diplomáticas. 
 
2. 
Quanto aos textos, seleccionei dezassete cartas do século XVII, que a Inquisição 
portuguesa arquivou como provas materiais de crimes de que teve conhecimento por 
denúncia. A dificuldade em dispormos, hoje, como fontes histórico-linguísticas, de 
textos que pertençam ao género epistolográfico popular e familiar (i.e. cartas não 
literárias e cartas não institucionais) pode ser precisamente contornada pela investigação 
das provas guardadas em arquivos judiciais, como são os arquivos da Inquisição. 
Como a amostra aqui incluída o revela, as cartas familiares e populares são o 
testemunho linguístico mais próximo que temos da língua oral, tal como ela era 

                                                
4 Para efeitos de pesquisa automática, disponibilizo esta edição no site do Centro de Linguística da 
Universidade de Lisboa. 
5 Rita Marquilhas, A Faculdade das Letras. Leitura e Escrita em Portugal no Século XVII. Lisboa, 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000. Os textos figuram quase todos no Anexo III, pp. 267 ss. Há no 
entanto um conjunto de cartas, que ainda só foram muito parcialmente editadas (id., ibid., pp. 38-40, 48-
50), e que também decidi incluir nesta artigo pelo inegável interesse que têm  para as perspectivas 
linguística, psicológica e sociológica (cf. infra docs. IX e X.a – X.f). 
6 Aurelio Roncaglia, op. cit., pp. 62, 71-72 e 81: “Per EDIZIONE MECCANICA intendiamo la 
riproduzione d’un manoscritto in facsimile, ottenuta con procedimenti meccanici [...]. Per EDIZIONE 
DIPLOMATICA entendiamo un’edizione che, usando dei mezzi tipografici (caratteri alfabetici e segni 
convenzionali), riproduce la lezione d’un manoscritto con la più esatta fedeltà documentaria [...]. Una tale 
edizione è detta diplomatica perchè in questo modo appunto s’usa pubblicare i diplomi, cioè i documenti 
antichi offerti allo studio degli storici. [...]. [L’]edizioni interpretativo-critiche cerca di [...] ricondurre il 
testo alla sua forma genuina ed originaria. [...] Queste edizioni non si limitano a fornire un documento, 
ma ambiscono a presentare un testo, proponendosi di facilitarne, anche ai non specialisti, la chiara 
leggibilità, la corretta intelligenza, la diretta fruizione estetico-letteraria. [....] Parliamo, in genere, di 
EDIZIONI INTERPRETATIVI, quando la tradizione del testo sia affidata a un solo testimonio (codex 
unicus). Parliamo più propriamente, di EDIZIONI CRITICHE, quando la tradizione del testo sia affidata 
a più testimoni, le cui divergenze devono essere ricondotte a unità di lezione.” 
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realizada no passado. Todos os fenómenos que hoje observamos ao nível do léxico, da 
sintaxe e do discurso oral, podemos encontrá-los salpicados nestas cartas, i.e., os 
processos de redobro, sobretudo o da recomplementação7, as constantes focalizações8 e 
construções de tópico marcado9, o recurso a interjeições10, a bordões11, à deixis textual 
com aparente abuso de pronomes catafóricos12,ao tratamento informal13... 
De um ponto de vista historiográfico, estas cartas são também documentos 
excepcionais, e parecem justificar um esforço de recolha mais sistemática junto dos 
arquivos. São fontes de história social e de história da cultura escrita sobre as quais se 
pode erigir uma interpretação da prática social da carta, contextualizada na vida 
familiar, no ambiente de reclusão, no antagonismo individual ou na tensão social. Para o 
historiador da cultura, valem ainda enquanto amostras práticas de como os formalismos 
penetravam no uso comunicativo da escrita, mesmo quando quem escrevia não tinha, 
aparentemente, uma educação institucional14. 
 
3. 
A transcrição desta edição interpretativa pauta-se pelas seguintes normas: 
 
A) Normalização de todas as grafias segundo as normas portuguesas actuais, com as 
seguintes excepções: 
 - conservação de formas arcaicas e regionais do vocabulário comum, transcritas, 
contudo, sem variação ortográfica (agabar, assentada, bautizado, despois, escarnear, 
lavandeira, menhã, ouvisto, per, pera, pola...); as autoridades escolhidas para identificar 
as grafias arcaicas e regionais foram, pelo grande número das respectivas formas que 
albergam, o Dicionário da Língua Portuguesa de Cândido de Figueiredo e o Diconário 
Houaiss da Língua Portuguesa. Esta perspectiva vocabular acaba por se tornar no 
indício mais óbvio de que aqui estão editados textos de uma fase histórica antiga. Se 
também se suprimissem estas grafias, a sintaxe e a morfologia (que permanecem 
intocadas) ficavam sem nenhum apoio gráfico para o seu arcaísmo; 
 - conservação, pela mesma razão, das formas arcaicas dos antropónimos, 
também transcritas sem variação ortográfica (ex: Bertolameu, Baltista, Caterina). 
 
B) Normalização da pontuação e da distribuição de maiúsculas e minúsculas (escrita das 
formas do vocabulário comum com minúscula e dos topónimos, antropónimos e formas 
do vocabulário religioso, como Deus, Diabo, Espírito Santo, com maiúscula). 
 

                                                
7 Cf. Carta I: Diz que a auga que é maldita... Diz que Deus que não pode perdoar pecados..., Carta VI: 
Mais disse que a santa Bárbora que tinha cara de bêbada..., Carta VIII: Disse que sua mulher que é 
mais pura que o céu e as estrelas. 
8 Cf. Carta IV:  Mas o que lhe alembro, que há-de ser mais cedo do que vocês cuidam. 
9 Cf. Carta II: E o meu pai, poucos hão-de ser os seus dias comigo..., Carta IX: A vosso compadre, tendes 
muita obrigação...  
10 Cf. Carta III: Enfim, que até os tempos estão trocados..., Carta XV: Ah sim? 
11 Cf. Carta II: Antão irão a Diogo Ribeiro, que a tire de lá! E o meu pai, poucos hão-de ser os seus dias 
comigo. Antão, mas que logo me enforque, que eu não hei-de morrer mais que uma vez... 
12 Cf. Carta III: Contudo, não deixe de lhe agradecer a minha tia..., Carta VI: A estas palavras, lhe 
chamou o capitão somítigo ao negro, Carta IX: ... que ainda se vós as procuraras, as minhas cartas, era 
força que, de tantas, alguma vos fora, Carta X.c: Minha mãe o festejou tanto, a carta de vossa mercê... 
13 Cf. Carta IV: ... eu lhe alembro a você que Francisco Teles de Pina me levará caminho de Évora..., 
Carta XV: Mulher, confessaste disso? ... E virei para o homem que estava no pátio e disse-lhe: «E você, 
lembre-lhe o que ouviu para qualquer tempo que lho perguntarem!». 
14 Cf. Carta XI: Estimarei que estas duas réguas ache a vossa mercê com perfeita saúde, conforme eu 
pera mim desejo, eu com ela fico também, Deus louvado... 
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C) Desenvolvimento de todas as abreviaturas respeitando, quando possível, o 
desenvolvimento que o autor de cada original lhe daria (ex: pª desenvolve-se em pera e 
não em para sempre que no mesmo texto venha escrita, por extenso, a forma pera). 
 
D) Eliminação das grafias repetidas. 
 
E) Convenções: os fólios sem numeração indicam-se por intermédio das letras 
maiúsculas (A, B, C...) combinadas com o número do último fólio numerado que os 
antecede. Ex: o fl. 10 A é o primeiro fólio sem numeração a seguir ao fólio 10, o fl. 351 
C é o terceiro fólio sem numeração a seguir ao fólio 351. Recurso ao símbolo das 
reticências entre parêntesis rectos [...] para indicar lacunas do original e supressões que 
resultem de dificuldade de decifração. As formas conjecturadas, sempre provenientes de 
dificuldade de leitura, incluem-se também entre parêntesis rectos, [ ]. 
 
 
4. 
 
Carta I 
ANTT, Inquisição de Coimbra, liv. 285, Cadernos do Promotor, fls. 250r-251v, Semide 
- Miranda do Corvo, [1617-1620]. Carta de denúncia não datada, arquivada entre 
documentos de 1617 e 1620. O autor material da carta, apesar de não assumido, 
parece ser um padre a quem Antónia Leal, mulher de um sapateiro de Semide, 
transmite uma delação. 
[fl. 250] 
 
Pera verem os senhores inquisidores. 
 
Eu sou uma mulher casada, neste lugar de Semide, com um homem sapateiro que se 
chama André Marques e há dous ou três meses que temos em casa uma minha irmã com 
seu marido, o qual não sabemos donde é, nem se é judeu nem se é turco, porque diz que 
os turcos que dizem que a Senhora que não pariu sem varão (e é o arrenegado que tal 
diz! deve saber muito bem dela!). 
Este homem chamam-lhe o arrenegado no Fundão, onde esteve casado com outra 
mulher cristã-nova, e gaba-se que fez lá feitos que o não queimarem-lhe, roubaram a 
justiça, e anda por cá excomungado. Disto mesmo se gaba ele. É homem que arrenega 
dos ossos dos santos dos [altares], jura polas tripas de Deus, jura polas chagas do Diabo 
e encomenda-se a elas, «que lhe valham os seus trabalhos». Diz que se Deus o matar de 
fome, que mau bocado há Deus de comer dele, e que há-de acabar de arrenegar. Diz que 
a auga que é maldita e que os malditos vão pidi-la a Deus do céu. De quanto há-de dizer 
«esperai-me», em prática, diz «que lhe esperem até vinda de Cristo». Nisto mostra ser 
judeu, que não crê que é vindo ò mundo. Diz que Deus que não pode perdoar pecados. 
Diz que Deus que não pode remediar trabalhos. Diz que uma pecadora que se não pode 
salvar, nem Deus a pode salvar. Diz que os pecados grandes, que se não hão-de 
confessar, senão pôr-se òs pés do confessor e pôr os olhos no céu, e que logo ficam 
perdoados. Diz que não tem que ir fazer à igreja, nem tem que ir lá ver. Diz que quer 
mal òs crelgos e às cousas da igreja. Diz por escárnio «[louvada] seja a caralhinha de 
Cristo». Diz, quando diz sua mulher «os poderes de Deus nos valham», responde «os 
foderes de Deus nos valham». Diz que deseja de desonrar uma filha dum crelgo pelo 
mal que lhe quer, e quando não puder, que há-de ver se pode [acolher o] própio crelgo, e 
que com ele há-de dormir e desonrá-lo pelos «a Pater», e apoucar. É homem que mijou 
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na natureza da sua mula, dizendo que a mula que estava com desejos de fazer tal cousa, 
e que o conhecia a mula. E diz que não é bautizado, nem é cristão, que pera o ser, que o 
hão-de tornar a bautizar. Diz à mulher que lhe beije sua natureza, e que comprirá com 
ela na boca, e por detrás. Diz que dorme com a mulher por não dormir com uma burra. 
Diz que os santos que são abantesmas, e antão torna a dizer que o dizem os turcos, 
porque se teme dos bons cristãos que lhe vão à mão. Diz co casamento, que se não fez 
per bom título, nem pera acrescentamento do género humano, senão pera velhaquear 
sem haver fruto de bênção. E se lho Deus dá, que o há-de matar. Diz que sabe quem 
[dormiu] e desonrou uma menina de três anos. Diz que, em algumas cousas, pode o 
Diabo mais que Deus. Não quer que sua mulher vá à igreja, nem reze. Diz-lhe que lhe 
não quer ver as contas na mão. Prometeu a sua mulher de a matar se ela confessava um 
[pecado] mortal. E ela, como boa cristã e filha de bom varão e de boa consciência, se 
lhe sair de seu mando só pelo confessar... 
E eu, Antónia Leal, ando esperando pola boa hora, com as ilhargas cheias, por isso não 
posso ir-me acusar a essa santa inquisição. E sou mulher que não posso ir a pé, nem a 
barriga me deixa, por isso busquei este padre pera assim pôr minha consciência e 
desencarregar minha alma até poder ir a essa santa casa. E, se morrer, já fico 
desencarregada sobre a consciência deste confessor. 
 
 
Carta II 
ANTT, Inquisição de Évora, liv. 230, Cadernos do Promotor, fls. 536r-537v, Évora, 
1631. Carta de ameaça de denúncia na Inquisição, da autoria de João Machado, de 22 
anos, natural e morador em Évora, alfaiate, filho de Brás Fernandes, requerente de 
almoxarife e de uma cristã-nova, casado com uma mulher parda e preso por adultério 
na cadeia pública de Évora por instância da mãe e da mulher.  
 
[fls. 536r, 537v] 
 
A Brás Fernandes, no Outeiro de São Vicente 
 
[Face à mercê] de me terem preso, e mais de andarem com [bedices], já que usa comigo 
deste modo, eu usarei doutro modo com vossa mercê. Eu irei à tarde à enquesição, e me 
hei-de desenfadar com minha mãe, que nunca o ela fora tão maldita casta... Antão irão a 
Diogo Ribeiro, que a tire de lá! E o meu pai, poucos hão-de ser os seus dias comigo. 
Antão, mas que logo me enforque, que eu não hei-de morrer mais que uma vez, porque 
quem tem tão maldito pai e tão maldita mãe, não havia de parecer ou ter gente! 
 
 
Carta III 
ANTT, Inquisição de Lisboa, liv. 221, Cadernos do Promotor, fl. 476, Lisboa, 1631. 
Carta do punho de Francisca Pinheira, solteira, com parte de cristã-nova, a seu pai, 
Filipe Leitão, sentenciado pela Inquisição. 
 
[fl. 476] 
Meu pai e meu senhor 
 
Permita Nosso Senhor esta ache a vossa mercê nessa ilha com todos os felizes sucessos 
que estas filhas desejam para consolação nossa, que mal pode ela assistir em nós, pois 
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há infinitos tempos não temos visto cartas, nem novas, nem para essa pátria desta vão 
navios. Seja Deus muitas vezes louvado, que assim é servido! 
Com esta vão cartas em que dou conta do que há sucedido depois da partida de vossa 
mercê. E depois de as ter feito, chegou Manuel Ledo, e trouxe novas de meus irmãos, 
boas, graças a Deus, com uma letra de dez mil réis que mal supriu a cobrirmos as carnes 
[...] mandavam um caixão de açúcar. Não há novas deles, do que me não admira, por 
dizerem anda esse mar coalhado de inimigos. 
Nós ficamos nestes altos, em companhia de minha tia que, por vergonha do mundo, o 
fez. Os baixos estão alugados a gente casada e honrada. Contudo, não deixe de lhe 
agradecer a minha tia o mortificar-se por apartar-se do seu amor por amor de nós: de 
Gaspar Pinheiro. Continua com seu primor, consolando-nos que, sobre o crédito de 
vossa mercê, nos irá dando a porção ordinária. Queira Deus não se enfade, e antes que 
este chegue, peço a vossa mercê, pelas cinco chagas de Deus, nos admita em sua 
companhia, para alívio de tantos trabalhos, que não temos necessidade. 
[...] a vossa mercê, que quem tem muitas rendas, perece com fome, e temos outros 
princípios, pois em julho são tantas as chuvas, que leva muita vantagem ao inverno. 
Enfim, que até os tempos estão trocados... 
Vossa mercê se não descuide de nosso amparo, que é tempo que somos mulheres. 
Caterina se recomenda na graça de vossa mercê, e eu e minha tia fazemos o mesmo, a 
que Nosso Senhor [...] 
Obedientes filhas de vossa mercê, 
 
Caterina Pinheiro [e] Francisca da Veiga 
 
 
Carta IV 
ANTT, Inquisição de Évora, Cadernos do Promotor, liv. 215, fl. 10 A, Estremoz, 1638. 
Carta de súplica e ameaça, escrita a pedido de um preso da cadeia pública de 
Estremoz, que a terá perdido aquando da transferência para o cárcere da Inquisição de 
Évora. O preso era João Mendes Bulhão, meio cristão-novo, cardador, de 46 anos, 
natural e morador em Estremoz, acusado de judaísmo. 
 
[fl. 10r A] 
 
Senhor Jerónimo Gomes 
 
Eu passo muitas necessidades aqui nesta casa, por me ter aqui António Gomes por seu 
gosto, perecendo-me sem lho eu dever. [...] que eu lhe alembro a você que Francisco 
Teles de Pina me levará caminho de Évora, porque tenho de que me acusar, e será por 
toda essa semana, se Deus quiser. E antão lá me virei co António Gomes, e com os mais 
senhores, a quem eu tenho obrigação. Mas o que lhe alembro, que há-de ser mais cedo 
do que vocês cuidam. 
Com isto não sou mais largo. Quarde Deus a vossa vossa mercê 
 
João Mendes Bulhão, neto de Joana Mendes Ramela 
 
Faça-me vossa mercê de me mandar uma esmola, porque passo muitas necessidades e 
me pereço aqui nesta casa, seja por amor de Deus... 
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Carta V 
ANTT, Inquisição de Lisboa, liv. 227, Cadernos do Promotor, fl. 6r-7v, Lisboa, 1645. 
Carta de denúncia do punho de Antónia de Oliveira, moradora em Lisboa, casada com 
Gaspar de Cerqueira, sargento da companhia dos criados d'El Rei. A delata, acusada 
de feitiçaria, é Vicência de Faria, tecedeira. 
 
[fl. 6] 
 
Esta mulher, a conheço vai por quatro anos. Dando-se por casamenteira, declarou-se por 
feiticeira, que tinha comido muito remédio nesta terra, pelo o que sabia de feitiçarias, 
aonde me disse que tomava cabeça de bode negro pera fazer fervedouros com muitas 
cousas diabólicas, pera fazer vir pessoas de muito longes terras. 
Toma a terra debaixo dos pés e está com os olhos postos: em mudando-se a pessoa, vai 
tomá-la pera fazer feitiços. Isto me disse ela. 
Toma medidas das escadas e das portas por nastros da cabeça, e fá-los em bocadinhos 
pera feitiços. Osto me disse ela que fazia. 
Tira almas da outra vida com devação pera lhe falarem a sobre o que está pera vir. Isto 
me disse que o tinha feito. 
Toma a pedra d’ara e pisa com mais feitiços e dá a beber pera lhe darem. Isto me disse 
que fazia e, se me fosse necessário, que ela mo faria a mim mesma. 
Faz devações de santos defesos, que é São Diniel e Santo Arasmo, com cartas 
diabólicas, com três candeiinhas acesas, nua, sem camisa, com os cabelos deitados pelas 
costas abaixo, fazendo mesuras pelos cantos de casa. E abre a janela fora d’oras com 
palavras diabólicas pera [o] adro, o [campanário] que veja. Esta lhe vi fazer eu em sua 
casa. 
Toma uma vassoura, e enfeita, e vestida como mulher, e deita pela escada abaixo, de 
noute, fora d’oras, com palavras diabólicas, e fecha a porta. E, pola manhã, acha em 
cima. Isto me disse ela que fazia. 
Busca galinhas pelos monturos, mortas com feitiços pera fervedouros. Isto me dixe ela 
que fazia. 
Furtaram-me uma toalha de mãos. Ela me disse que, diante de mi, faria cousa pera 
[adivinhar] quem ma tomara. Tomou ela uma peneira, com uma tesoura no buraco da 
peneira, com uma carta diabólica debaixo da peneira, e a fez [balhar] com palavras. Isto 
vi eu mesmo. 
Aponto por testemunhas Gaspar de Cerqueira, meu marido, que assistiu nesta casa 
alguns anos. 
Felipa Lobata de Bulhães (mora em casa de Caterina Nobre, na Horta Seca). Também 
[assiste] em casa de dona Brites, viúva, que foi mulher do Cavaco. 
O físico-mor da armada, Lopo Dias da Cunha (foi a Tangere). 
Francisco Antunes (mora na sua fazenda, perto de Nossa Senhora dos Olivais). É fora. 
Há-de vir daqui a quinze dias. 
Maria d’Oliveira, tecedeira em sua casa, assiste desta Vicência de [Faria]. 
Gaspar, moço pardo, forro, criado do sargento-mor, Bento Misiel (mora no Chão do 
[Loreto]). 
Maria de Faria (tem tenda na capela d’el rei), sua prima. 
Inês de Lião, mulher de um físico que lhe deu (ora mora no Jogo da Pela) que lhe fazia 
as cartas diabólicas, que ela mo disse a mi mesma. 
Sua mãe [e] irmã, consoantes nestas cousas, que todas três trato nesta cousa. Chama-se, 
a irmã, Estácia da Silva. Tem-na consigo sua mãe. Está na Carvoeira. Chama-se Luísa 
da Silva. 
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Carta XV 
 
ANTT, Inquisição de Lisboa, liv. 229, Cadernos do Promotor, fls. 439r-440v, Cascais, 
1648. Carta de denúncia, escrita por Gaspar João da Costa, sargento da fortaleza de 
Nossa Senhora da Luz de Cascais, preso no calabouço da fortaleza por ordem do 
delato, o capitão Manuel Mendes Flores. 
 
[fls. 439r-440r] 
 
Senhores Inquisidores  
 
Saberão vossas senhorias que eu sirvo de sargento do capitão Manuel Mendes Froles na 
fortaleza de Nossa Senhora da Luz de Cascais. E entrando nesta fortaleza, achei fama 
que este capitão era somítigo, cousa que eu não podia crer. Perguntei com quem, me 
disseram que com Domingos Francisco, artelheiro. E um dia, demandando eu seu negro 
[siamês] [...], Domingos Francisco lhe disse que o havia de fazer queimar. Perguntando 
por quê, respondeu o negro, Bastião de nome, que porque dormia com seu senhor. A 
estas palavras, lhe chamou o capitão somítigo ao negro, e a mim, me disse o negro que 
dormira «o sinhor» e «o sinhor a ele». Eu não lho queria crer. Ele jurou por Jesus 
Cristo. Esta fama é púbrica, e a mim me cometeu por três vezes. Me disse e que me 
deitasse com ele na cama e que m’encomendasse ao Diabo. Eram dez da noite, e isto 
ouviu João Gomes, cabo de esquadra, que chegou pera ir mudar, mas não estendeu a 
peça. 
Mais tem um livro da heresia, que eu lho vi, que o deu a ler a Fernão da Ribeira e a 
Julião Pinheiro e a Vicente Carvalho. E logo escondeu porque eu lho reprovei. Este 
livro tem os nomes [dos] soldados nossos e de todos os fariseus que crucificaram a 
Cristo e os mais tormentos que lhe fizeram. 
Mais disse que a santa Bárbora que tinha cara de bêbada, e que andava amancebada com 
Vicente da Costa e com Manuel Coelho, e isto por vezes. 
Mais disse, estando a infantaria junta e os pagadores na fortaleza, «chamem cá o 
tesoureiro de Mafoma!». E, perguntaram os pagadores, «quem era o tesoureiro de 
Mafoma». Respondeu ele, capitão, que era João Gomes, mordomo de Nossa Senhora da 
Luz, de que todos ficaram espantados. E [...] mais disse que o conde de Vila Franca que 
andava com o seu paje Oliveira, e que o sabia [a] condessa, e o padre Manuel Inácio, 
capelão do mesmo conde, e todos os de casa. Testemunhas que estavam presentes: Luís 
de Mendonça, almoxerife, Vicente Carvalho, Gaspar João da Costa. 
Mais veio aqui ter o soldado, seu camarada do Brasil, e disse que, se fosse a essa santa 
casa e dissesse o que sabia dele, que faria queimar. Este soldado, João Andrés de seu 
nome, é conhecido. 
Mais tem uma omagem de Nossa Senhora do Rosairo, com seu bento filho nos braços, 
atrás da cama adonde está escarrando, e o mais, falando muitas sujidades. E outras horas 
bota o manto òs pés de Nossa Senhora da Luz. 
Mais se levantou um dia da cama, e fez samarras, e mandou tomar a sujidade pelo seu 
negro. E veio o corpo da garda, e enche a cama de Gonçalo Rodrigues. [...] de meter a 
mais na boca a João Luís, e fez diligência. 
E destas cousas lhe disse Vicente Carvalho que se viesse acusar, e mais o condestável, e 
que eu que o havia de acusar. Eu não sabia nada desta treição, e fui pedir licença pera 
vir a Lisboa. Ele prendeu-me e tem gardas à porta do calabouço, que nenhuma pessoa 
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fale comigo. E tirou testemunhas, e dizia às testemunhas que eram cousas do santo 
ofício. 
E mais declaro que ao dito Domingos Francisco, lhe vi o fato na cama dele, capitão, 
pela manhã, o inde buscar as chaves. E mais o vi abraçar e beijar na face, e o dia e noute 
que o dito Domingos Francisco lá dormia, não se abria porta senão às nove horas do dia, 
e não dormindo, se abria às cinco. E todas estas cousas passam na verdade na forma 
escritas, e assim o juro aos santos avangelhos e desencarrego minha consciência. 
Hoje, derradeiro de agosto deste presente ano de mil seiscentos quarenta oito anos. 
Sargento de vossas senhorias, que nunca [escreveu] outro papel nesta vida senão 
despois daqui preso 
 
Gaspar João da Costa 
 
Testemunhas 
António Luís, alfaiate, Domingos Ferreira, artelheiro, Vicente da Costa, artelheiro, 
António Manuel, Luís de Mendonça, almoxerife, Francisco Luís Belouro, chapineiro, 
João, filho do Nabeiro, pedreiro, Manuel Carvalho, sapateiro, António Manuel, tecelão, 
Gonçalo Rodrigues, alfaiate, João Luís, lavrador em Alvide, Manuel Salema, soldado, 
Maria Álveres de Andrade, que mora dentro na fortaleza, Domingos Antunes, soldado, 
Manuel Coelho, pedreiro, Baltesar Nogueira, criado do marquês de Cascais, Vicente 
Francisco soldado, João Gaspar, sapateiro, [Desidério] Martins, sapateiro, António 
Manuel, sapateiro, Domingos Álveres, soldado, e as mais que as testemunhas referirem. 
 
Carta VII 
ANTT, Inquisição de Évora, liv. 220, Cadernos do Promotor, fl. 30 A, Alcácer do Sal, 
1649. Carta de denúncia, relativa ao carcereiro da cadeia pública de Alcácer do Sal, 
escrita em nome de vários presos por mão não identificada. 
 
[fl. 30 A] 
 
Aos senhores inquisidores, na mensa do santo ofício. Vai da cadeia de Alcasere do Sal. 
 
Senhores inquisidores 
 
Os presos da cadeia de Alcasere do Sal fazemos a saber a vossas mercês que nesta terra 
está um João Rodrigues Couceiro, cristão-novo, natural da vila de Arraolhos, que ora 
serve há dois meses de carcereiro nesta cadeia. Que vindo uma noite destas de jogar 
pera casa, se foi a um Cristo, e o tomou nas mãos, e disse estas palavras: «Vem cá! Tu 
não mo prometeste de mo dar, pera que mo tiras? És um embusteiro! Agora te digo que 
não quero crer em ti, senão na minha lei!». E tomou o Cristo e lhe deu muitas pancadas, 
que o quebrou. 
Agora fazemos estas réguas a vossas mercês pera nos derencarregarmos-nos. 
Agora diz que se quer passar a Castela. 
Testemunhas 
Manuel da Silva, António Gonçalves, Tomé Gonçalves, Manuel Sarrão, Felipa Nunes, 
Francisca Gonçalves, todos presos nesta cadeia. 
 
 
Carta VIII 
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ANTT, Inquisição de Évora, liv. 223, Cadernos do Promotor, fls. 187r-188v, Beja, 
1653. Carta enviada aos inquisidores de Évora por um Diogo de Brito, possivelmente 
um familiar do Santo Ofício, denunciando as heresias de Bartolomeu Baião, morador 
em São Brissos, termo de Beja.  
 
[fls. 187r-188r] 
Ilustríssimos senhores 
 
Como súbdito de vossas ilustríssimas, e cristão que sou, dei conta a vossas ilustríssimas 
dos desaforos que em uma casa deste termo se cometem, que são bastantes pera esta 
cidade ser um grande castigo. 
Neste termo na freguesia de São Brissos mora um Bertolameu Baão, por alcunha O 
Rabo a Costas, o qual é certo que não vive como cristão, mas antes parece ser herege, e 
como tal vive. Diz pubricamente que vive com o Diabo, e que todos os dias fala com ele 
três vezes, e lhe beija os pés. Faz-se endemoninhado, e fala sem respeito nem temor de 
Deus. Quando semeia, primeiro encomenda o trigo aos diabos, e assim encomendou o 
ano passado ao Diabo seis quarteiros de cevada, e não lhe nasceu nem grão. Disse que 
era mais puro que Deus, e que maldita fosse a hora em que Deus nascera. Disse [...] não 
conhecia a Deus, nem a São Pedro, nem a São Paulo, e que lhe não parecesse Deus 
diante, que não o queria ver. E se lhe parecesse, que o havia de rachar como qualquer 
infame. Disse, tendo-se amassado, que não queria que se cozesse o pão; que dava ò 
Diabo a massa, e mais quem a criara. Disse que dava ò Diabo o dinheiro. E logo disse, 
reporto-me, «que alguns dão ò Diabo o dinheiro, fora as cruzes, mas eu dou cruzes e 
tudo». É blasfemo, de sorte que treme quem o ouve. Disse que sua mulher que é mais 
pura que o céu e as estrelas. Fala coisas contra Deus, que o chão treme. São tantas as 
coisas que fala, que faz tremer quem o ouve.  
Muitas coisas não se põe aqui porque as testemunhas as declararão. As testemunhas são 
seu genro, Domingos de Freites, Manuel Baão e sua mulher, no Arravaldinho, Ana 
d’Alves e sua filha, no Arravaldinho, os seus criados, Domingos Fernandes, seu boieiro, 
o Atentado, seu criado, o seu escravo Luís, os seus seareiros deste ano, o Carvalho, que 
está concertado com [...] Gomes, ferrador, e compadre [...] do mesmo Carvalho, que 
chama João Fernandes, que está com Pero de Freites, Miguel Fernandes, que está com 
Domingos de Freites, António Gonçalves, que está com Luís da Rocha, António 
Mendes Fialho e todos os seus criados, e os escravos que com ele fizeram as eiras, e se 
lhe [declarará] os nomes, Manuel Dias Correia, na represa, Pero do Monte e toda a sua 
casa, Pero Cansado e sua mulher, João Cansado e sua mulher, João da [Lança] e a gente 
de sua casa, António Fialho, Domingos Martins, que mora na horta grande de Quintos, 
o cura de Quinto, João Machado, o filho do Carvalho, tecelão, e seu pai e mãe, à Nossa 
Senhora da Graça, o pisoeiro da represa e sua mulher, Francisco Afonso, seu pastor. 
Eestas testemunhas descobrirão outras muitas coisas mais das que aqui vão, porque 
nesta casa se vive como que não se conhece a Deus. Que se o home é este, a mulher é 
pior, pois vive muito pior que ele. Jura sem temor de Deus, sabe artes, cura com 
palavras, anda ela com dois primos [co-irmãos] e seus sobrinhos direitos, um clérigo a 
que chama Luís Solteiro, e o outro chamam Brás Gonçalves. Com ambos anda 
amancebada com [bravo] desaforo, e por seu genro lho tolher, tivera em dia de São 
Brissos grandes histórias, nas quais disse ela que ela que era mais pura na honra que 
Nossa Senhora. Esta mulher tem uma filha em casa que chama [...] Rodrigues, viúva 
que é comadre deste Brás Gonçalves. Anda amancebada com ele, sendo comadre e 
prima. 
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Se vossas ilustríssimas puxarem por estas coisas, acharão outras maiores. Testemunhas 
de isso são a Ramos, adela na rua d’Évora, Ilena, sua escrava, a Vermelha, sua criada, 
Ana da Luz e sua filha, o Baão e sua mulher, Maria, que foi sua escrava, que está em 
casa de João Martins, na corredeira, Luís, seu escravo, Domingos de Freites, seu genro, 
suas filhas [...] filha Caterina Mestra, mulher de Domingos de Freites, duas cunhadas de 
Domingos de Freites, duas filhas de Domingos de Freites, Brites do Monte, na 
mouraria, Loirenço Jácome e sua mulher, Inês Baoa, seu irmão, João Baão, o Carvalho 
e sua mulher, à Nossa Senhora da Graça, sua filha, na represa, e seu marido que é 
pisoeiro, João da [Lança], João Cansado e sua mulher, Pero do Monte e sua mulher. 
Estas nomearão outras muitas que disto sabem. Vossas ilustríssimas deve puxar por 
estas coisas. Ao comissário se deu conta já, duas pessoas [devidas] de serem cristãs. Até 
aqui se não tem feito obra alguma. Vossas ilustríssimas farão o que forem servidos e for 
mais serviço de Deus, cujos [...] o se aumente por largos anos. 
Beja, hoje, 2 de Janeiro 653 
 
Súbdito de vossas ilustríssimas 
 
Diogo de Brito etc. 
 
 
Carta IX 
ANTT, Inquisição de Évora, liv. 224, Cadernos do Promotor, fls. 272r-273v (segunda 
foliação), Guimarães, 1654. Carta familiar de Helena da Costa, moradora em 
Guimarães, a seu marido, Francisco Rodrigues, alfaiate, interceptada em Alcácer do 
Sal, em cuja freguesia a autora da carta julgava localizar-se o destinatário. 
 
[fls. 272(2)r-273(2)r] 
 
Francisco Rodrigues 
[...] 
Muito festejei ouvir novas vossas, que tão desconsolada vivo e sem novas vossas, muito 
mais maginando que vos esquecias de mim e da vossa filha, pois vos tenho escritas 
catorze cartas, todas remetidas a Setúvel, a casa de Maria Ribeira, adonde me mandastes 
dizer, e uma só carta que li da vossa mão. E com esta, agora, duas, o que me causou 
grande pena, pelo acima dito, e por cuidar que estarias doente. 
A Lisboa vos escrevi por sete portadores. Ainda não tive reposta. Agora mandei uma ò 
Bexiga de Manuel Machado, que está lá. Ainda não tive resposta. Como me dizeis que 
não tivestes carta minha, não vos torno culpa o não me escreveres, que ainda se vós as 
procuraras, as minhas cartas, era força que, de tantas, alguma vos fora. Agora, nesta, vos 
quero avisar de tudo, para saberes o que se passa: 
- Eu mudei-me para a torre velha pelo São Miguel. Tanto que aí estive, Jerónimo [...] 
me veio penhorar em tudo quanto estava na casa. Dei conta a vosso compadre. Ele deu 
ordem para se rasgar a penhora. Eles ficaram com a papa na boca, tão grande raiva foi a 
sua, e a de Maria Fernandes, que não falou muito tempo com o compadre, e diz os 
diabos de vós, e que nunca haveis de vir à terra, e anda dizendo a toda a gente para mo 
[virem] dizer; um pouco que estais no espital de Lisboa, outro pouco que morrestes, que 
ela a mim não me salva... 
Quando os [maçaricos] viram a penhora feita, cuidando que lhe aproveitasse e que não 
tivesse eu por onde lhe pegar a eles, fizeram uma petição ò juiz como vós fugiras, e eu 
não tinha nada de meu. Botaram-me fora. Estive com vossa mãe enquanto não achei 
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casa. Agora moro defronte de minhas madrinhas, aonde morou a Grelha. Estou aí 
ricamente. Se vós estiveras comigo, muito milhor. 
Todos os dias estou olhando se me bateis à porta. Avisai-me quando haveis de vir, 
senão vinde-me [...] buscar, que se eu não andara prenhe, houvera de ir com este home. 
Mas arreceei de não poder andar, e mais eu que muito doente, que não me atrevi a ir 
falar com este home à sua terra, o que muito desejei fazer, e mais levar-lhe esta carta. 
Que quando me ele levou a vossa, mandou-ma por um moço, como se não quis esperar, 
e não fiz a senão duas regras, mas fundada de ir lá. Mas juro-vos que ando tão doente, 
que me não atrevi. Mandei lá minha mãe com esta daí a quatro dias que me a vossa foi 
dada. 
Peço-vos muito que me escrevais todos os correios e que não passe [...] a Páscoa como 
passei o Natal, que se não vindes até antão, fazei de conta que parindo e vindo o 
marinhoto, dou comigo lá. Que eu devo de parir para a Páscoa. Não quisera estar sem 
vós. Vinde sem falta nenhuma. 
Não se vos dê de dinheiro, que Deus não é de faltar, que eu ainda não vendi nada do que 
me deixastes, nem empenhei, nem por isso me vai milhor. Só Deus sabe o que eu passo! 
De dia coso para comer, de noute fio para quando parir e para pagar a camisa, e outras 
miudagens de que vós sabias. 
Com o [licenciado] Leite, já não tendes cousa nenhuma, que o Castinheiro esteve preso 
em Basto até pagar. Antão dizia que vós que lhe fizestes uma assinado, em casa do 
Chapéu Pardo, de lhe dares mil réis. Agora já não fala nisso, nem ele não sei aonde anda 
sempre, que nunca o vejo. 
A vosso compadre, tendes muita obrigação, porque em todas as [...] quando vos 
partistes. E outro dia trazia-vos não sei quantos tostões. Quando vos não achou, ficou 
morto por vós. Enquanto [...] o acho muito certo. Ele vos manda muitos recados, e 
minha mãe, os mesmos, a vossa filha, um abraço muito arroxado, Jerónimo Luís, muitos 
recados, o Pirdigão, muitos. Eu também vos mando um abraço, ainda que vós mo não 
mandastes, e vos peço muito que me não falteis com novas vossas. 
Duas cousas vos pido dessa cidade, quando vos vieres. Que mas tragais uma pouca de 
cassa, e uns corais, que é cousa que muito desejo, que bem sabeis a fim que os meus 
levaram. E mais peço-vos muito, como amigo, que se tiveres portador certo, que vos 
alembreis de mim, que passo muitas necessidades, e mais a vossa filha na cama... Vos 
fiz esta carta, que me vai [...] muito mal já há muito tempo. 
Mais vos conto os muitos trabalhões que passei com o desembargador, que estive 
arriscada a estar na cadeia. Antão falei a dous homes, que falasse ò desembargador. 
Antão dei [testemunhos] como vós estavas ausente havia três meses. Meia vila está 
presa com esta alçada. Ficou culpado na morte do filho de Matias de Faria, Davinde 
Miranda. Prenderam a mãe dos Feijoeiros, Pedro da Costa, o Negro, e muitas forças 
fizeram por vós, que se souberam aonde vós estavas, lá houveram d’ir buscar-vos. Eu 
não quis dizer, porque houve medo que não tornou a jurar [só a vós procuraram ainda 
alçada aqui está isto acabado]. Não sei em que há-de vir a parar, que tão embrulhada 
está a vila, a que Deus guarde, como desejo. 
Não haja falta que me não escrevais todos os correios, e procurai as minhas cartas.  
Desta vossa mulher 
 
Ilena da Costa 
 
 
Carta X 
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ANTT, Inquisição de Évora, liv. 225, Cadernos do Promotor, fls. 351 Ar-354r, Elvas, 
1656. Cartas escritas por um rapaz de doze anos, Manuel Leitão de Oliveira, filho de 
um advogado, parcialmente ditadas pela madrasta e pelas tias e exibindo a assinatura 
das mesmas (documentos XI a., c., e.), e cartas de resposta a essas, apócrifas, dos 
respectivos maridos, presos pela Inquisição. O verdadeiro autor das cartas apócrifas 
(documentos XI b., d., f.) era o mesmo Manuel Leitão, que as inventava para sossegar a 
família, dizendo que as tinha recebido directamente do cárcere onde os homens se 
encontravam presos. 
 
X a. 
[fl. 352] 
 
Certa estou, senhor licenciado Sebastião Rodrigues de Oliveira, que nos maiores 
trabalhos e tormentos acode Nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu divino esprito alumear-
nos e aclarar-nos-á nossa honra e verdade, que assim entendo claramente que o divino 
esprito me abriu esta porta para algum alívio de minhas aflições e tormentos, que 
padeço na soledade e ausência da vista de vossa mercê, e de que tenho algum alívio é de 
me dizerem que já está clara a nossa verdade, e de que vossa mercê passa com saúde. 
Mas a minha é pouca. Mas Nosso Senhor, como pai de misericórdia, me dá esforço e 
ajuda para poder com os trabalhos. 
Eu, senhor pai, passo com grandes saudades da vista de vossa merçê. Estive sangrado 4 
vezes. Ja agora, graças a Deus, com saúde para encomendar a Deus a vossa mercê. 
Minha [irmã] e minha avó com saúde, E minha avó, Mécia Gomes, inda com as quartas, 
muito fraca, sentindo muito nossos trabalhos, e a beata tão bem. Suas irmãs, com muito 
cuidado de nos encomendarem a Nosso Senhor, que nos acuda. Maria da Mota, meado 
Agosto lhe fez Nosso Senhor mercê pariu um menino, que até entonces passou com 
muito trabalho. Agora, bendito seja Deus, passa melhor. O menino chama-se João 
André. E Francisquinho com saúde. Leanor Lopes muito fraca, e sempre me parece que 
tem febre, e o seu retrato e o de [Medusa], tudo é uma mesma cousa. Sebastiana e os 
meninos com saúde. 
Mande-nos vossa mercê novas suas, e de todos seus irmãos. 
O corregedor me pediu vinte mil e setecentos e cinquenta réis, de que tive tão grande 
desgosto como o primeiro dia dos meus trabalhos. [Nem é] pelo dinheiro, senão pela 
sem rezão e sem justiça, por quererem pôr a vossa mercê na conta dos peiteiros. E a 
mulher do médico tão bem deu outros vinte mil e setecentos e cinquenta réis. 
E eu mandei pedir Pegado Musqueira e Leanor Lopes pelo cónego, e ele respondeu que 
não podia fazer nada disso, e se eles queriam, que o mandassem chamar da mesa, e que 
lhe ensinassem o Padre-Nosso e Ave Maria, que ele que não queria [a cama] que vossa 
mercê lá tem. Advirto-lhe que a tenho prometido às órfãs de Guiomar Mendes, que me 
acompanharam em todas as novenas. E o chapéu que vossa mercê levou é muito ruim. 
Pedirá vossa mercê que lhe mandem mercar outro. E se vossa mercê lá quer vestido 
[preto], mandar-lho-ei. E as [roupetas] estão rasgadas, e se quiser que lho mande fazer-
lha, mande-mo dizer. 
De casa, 1[...] de setembro de 1656. 
Nosso Senhor traga a vossa mercê e os senhores seus irmãos à vista de nossos olhos 
depressa. Então, faça Nosso Senhor de mi aquilo que for mais para seu santo serviço. 
 
Caterina Mendes 
 
X b. 
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[fl. 351 Cr] 
 
Senhora Caterina Mendes 
 
Muito me alegrei com vossas novas, sendo assi que sempre as tive boas de vós e desses 
meninos. Eu, com saúde, bendito seja Deus, encomendando-vos sempre a ele. 
Filha minha, não vos desconsoleis, que muito depressa me haveis de ver. Pouco hemos 
de estar cá. 
Encomendem-me a Deus. O meu filho acuda a São Paulo, ajudar as missas, e [...] a 
Nossa Senhora dos Remédios e a [...] tão bem. 
Muito me pesa de vossa mãe ter ainda as sesões. O que me dizeis desse dinheiro que 
vos pediu o corregedor, ele irá para casa, e o de meu irmão. Eles todos vos mandam 
muitos recados. 
Eu não hei mister cá nada, por ora. [...] O senhor dom Veríssimo nos faz muita mercê, e 
os mais senhores. Nós estamos numa sala muito grande, com a porta aberta, imos para 
onde queremos. 
Não sou mais largo. 
Da enquesição, 26 de setembro. 
 
O licenciado Sebastião Rodrigues Oliveira 
Meu irmão Diogo Rodrigues vos manda umitos recados. 
 
[fl. 351 Cv] 
 
Senhora Leanor Lopes 
 
Muito me alegrei com novas vossas e dos meus meninos. Eu fico com saúde, graças a 
Deus, mas muito fraco. Encomendai-me a Nosso Senhor, e Sebastiana, faze-a rezar: 
encomende-me a Deus, que eu cá vos encomendo a ele. 
Eu depressa irei para casa. 
Vossos cunhados vos mandam muitos recados. 
Não sou mais largo. 
Da enquesição 
 
Manuel Fernandes Oliveira 
 
 
Senhora Maria da Mota 
 
Muito me alegrei com novas vossas e desses meninos. Eu fico com saúde, graças a 
Deus. Encomendai-me a ele, e André reze a Nossa Senhora, que lhe acuda. Eu vos estou 
encomendando a Deus. 
Eu depressa irei para casa. 
Folgo muito que tivésseis bom parto. 
Vossos cunhados vos mandam muitos recados. 
Não sou mais largo 
Da enquesição 
 
Francisco Rodrigues Oliveira 
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X c. 
[fl. 353r] 
 
Senhor licenciado Sebastião Rodrigues de Oliveira 
 
Grande alívio foi para mi ouvir tão boas novas de vossa mercê e de seus irmãos. Minha 
mãe o festejou tanto, a carta de vossa mercê, como que vira a vossa mercê... Mas o que 
daqui espero, é saber o dia que hei-de ver a vossa mercê e a seus irmãos diante dos 
meus olhos, e a seus tios, porque as horas me parecem meses, e os meses anos, que há 4 
meses que dizem que depressa hão-de vir... E ao senhor dom Veríssimo, sempre tenho 
cuidado nas minhas orações de o encomendar a Nosso Senhor, e a seu divino esprito, e 
aos mais senhores. 
Eu, senhor pai, festejei muito saber de vossa mercê. E minha avó e minha irmã com 
grande cuidado de encomendar a Deus a vossa mercê. 
Guarde Deus a vossa mercê como pode. 
Elvas, de casa 26 de setembro. 
 
Caterina Mendes 
Como vossa mercê me declara que está numa sala muito grande. Sempre vejo no 
sentido, [estava-se vendo], claramente vendo a vossas mercês. 
 
A senhora Leanor, logo Leitão lhe foi a pedir as alvíssaras e dar-lhe as boas novas, e ela 
é tão desconfiada, que disse que quando o visse diante dos seus olhos, que então mas 
daria... 
 
 
Senhor Francisco Rodrigues Oliveira 
 
Muito estimei de ouvir novas de vossa mercê, que era cousa que eu e meus filhos tanto 
desejávamos. Eu fico muito aliviada de ouvir tão boas novas de vossa mercê. Os 
meninos com saúde, e Francisquinho sempre chorando por vossa mercê. 
Muitos recados aos senhores seus irmãos, e em particular ao senhor licenciado 
Sebastião Rodrigues Oliveira. E o meu cuidado é encomendar a Deus a vossa mercê. 
Guarde Deus como pode. 
Elvas, 26 de setembro. 
 
Maria da Mota 
 
X d. 
[fl. 351 Bv] 
 
Senhora 
Maria da Mota 
 
Muito estimei novas vossas e desses meninos e de vossa mãe. Eu fico com saúde, Deus 
graças. Ele nos há-de levar para casa antes de pouco tempo, assi que não vos 
desconsoleis. 
O que me dizeis de vestido, por ora não hei cá mister nada. 
Vossos cunhados vos mandam muitos recados. Eu os mando a vossa mãe e a todos os 
de casa. 
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E o médico, com saúde. Diz que se Leanor Lopes é [besta], que seja, muito embora que 
ele que lhe não há-de escrever. 
Não sou mais largo. 
Da enquesição, Elvas, 6 de outubro de 1656. 
Eu escrevi depressa 
 
Francisco Rodrigues Oliveira 
 
[fl. 351 Br] 
 
Senhora 
Caterina Mendes 
 
Na verdade que estimei muito novas vossas e desses meninos, e da nossa velha, e de 
vossa mãe, e da beata, e de Gomes, e de Francisco, e de todos os mais. Eu fico com 
saúde, a Deus graças. Ele nos há-de levar muito depressa para casa, [2 somanas] antes 
do que digo na outra, não vos desconsoleis. 
Muito folgo que o meu filho escreva tão bem, e que saiba já palavras latinas. Eu lhe 
encomendo que se aplique. 
O senhor dom Veríssimo e os mais senhores estimaram novas vossas. 
E o que me dizeis da outra carta, quero que deis meus recados a Quintal e a Musqueira. 
[... acho que se tendes necessidade de dinheiro ...]  
Muitos recados vos mandam vossos cunhados, muitos recados a todos os amigos de 
casa, e a escrevi depressa. 
Não sou mais largo. 
Da enquesição, Elvas, 13 de outubro de 1656. 
 
O licenciado Sebastião Rodrigues Oliveira 
 
X e. 
[fl. 354r] 
 
Sebastião Rodrigues de Oliveira 
 
Muito estimei novas de vossa mercê. Eu fico com muitos achaques, padecendo estas 
ausências tão largas da vista de vossa mercê. Porque na minha vontade, queria eu que 
não fosse tão largo o tempo, porque quem espera tudo lhe parece tarde. Assi peço muita 
paciência a Nosso Senhor. 
Os meninos, com saúde. E sua avó, minha mãe, festejou muito novas de vossa mercê, 
passando com o seu mal, e a beata.  
E ao senhor dom Veríssimo e a esses senhores, Nosso Senhor lhe dê bom sucesso em 
tudo. Nunca me esquecerá encomendá-los a Nosso Senhor e ao seu divino esprito. 
Bastião Fernandes e seu filho, não manifesto o que passei com eles, porque para o 
manifestar há mister uma mão de papel. Gomes manda muitas saudades a vossa mercê. 
Festejou muito suas boas novas, sempre com muito cuidado de o encomendar a Nosso 
Senhor. E [Francisco] ficou mui alegre de que vossa mercê estava em tão bom estado e 
se lembra lá dele. E se ele não assistira nas eiras, não se recolheram tão depressa. E o 
abegão pelejou com o moço e foi-se, e ao despois que o abegão foi, tornou. 
Vossa mercê declara na carta recados. Se é Musqueira e Quintal, dar-se-lhe-ão. 
Porquanto os acupo, acho-os. Chaves [escreveu-lhe] um escrito, em rezão daquela 
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dívida. Disse que me mandaria. Nunca ma mandou. Nunca teve um comprimento, nem 
uma hora para chegar a esta casa. Nem Pegado. Veio o corregedor mesmo a prendê-lo 
por daninho. Está na enchovia. 
Muitos recados aos senhores meus irmãos, muitas saudades. Estimarei que tenham 
saúde. Ò senhor médico, dirá que lhe mandei recado a sua casa para lhe [escreverem]. 
Não mandei porque ele disse que eu não podia saber cousas dessa casa, senão [...] e 
outras cousas que se não podem dizer. 
O Céu guarde a vossa mercê. 
Elvas [...] de outubro de 1656. 
 
Caterina Mendes 
Maria da Mota, quando escreveu estava mal disposta. Já agora está melhorada. 
 
X f. 
[fl. 351 Ar] 
 
Senhora Caterina Mendes 
 
Muito estimei novas vossas e desses meninos, e da nossa velha, e de vossa mãe. O 
querereis vós saber, o dia certo que nos haveis de ver: será antes de dia de Santo André, 
outo dias. Assi que não vos desconsoleis. 
O senhor dom Veríssimo estimou muito de ouvir novas vossas, e os mais senhores. 
O meu filho acuda à sua fazenda, veja o que fazem os seus moços. 
Melhor cuidei eu que Sebastião Fernandes fizesse convosco. Fizestes mui bem de o 
botar fora. 
Muitos recados vos mandam vossos cunhados, muitos recados a minha cunhada Maria 
da Mota, e a Francisco, e à nossa beata, e a Gomes, e a todos mais amigos. 
Não sou mais largo. 
Da enquesição. 
 
O licenciado Sebastião Rodrigues 
 
Senhora Maria da Mota 
 
Muito estimei novas vossas e desses meninos. Eu, com saúde, bendito seja Deus. [Meus 
irmãos] vos mandam muitos recados, e meu irmão Sebastião Rodrigues em particular. 
Muitos recados a vossa mãe, e os mais. 
 
Francisco Rodrigues Oliveira  
O médico, bom. Não escreve porque lhe não escreveram. 
 
Carta XI 
ANTT, Inquisição de Coimbra, liv. 313, Cadernos do Promotor, fls. 223r-224v, São 
Martinho de Fornelo, Maia, Porto, 1689. Cartas do punho de Joana de Oliveira, 
enviadas para Inquisição pelo cura da freguesia de São Martinho de Fornelo, como 
prova de que a autora tinha culpas de feitiçaria. As cartas tinham sido entregues ao 
cura pelo seu destinatário, Inácio Francisco, oficial de calafate. 
 
[fl. 223r] 
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Senhor 
 
Estimarei que estas duas réguas ache a vossa mercê com perfeita saúde, conforme eu 
pera mim desejo, eu com ela fico também, Deus louvado pera tudo o que me ordenar de 
seu santo serviço.  
Senhor, o que me mandou perguntar por Joana do seus achaques, já o tenho sabido o 
que tem feito mal a vossa mercê, [ca] acho que é seu pai. Ele [ca] diz que lhe tem feito 
muito mal, a mais a sua mãe, mas que não é por culpa sua, senão porque o Deus assi 
quis, porque não tinha o tempo acabado. Mas já tem pouco pera comprir. O que pede a 
vossa mercê, que não faça mal a sua tia, senão que lhe faça muito bem, tudo o que 
puder, que pera amor disso lhe dá [cá] muita pena por lhe rogar mal. E logo lhe mande 
dizer três missas almas e três ao Espírito Santo e três à Senhora e uma novena à Senhora 
da Abadia. E posto que vossa mercê a tenha prometida pera si, cumpra esta. A outra sua, 
deixe-a pera outro ano. E satisfazendo vossa mercê tudo isto, vou pera a aventurança e 
de lá pedirei a Deus por vossa mercê o [ca disse] que lhe havia de pedir mais, mas que 
vossa mercê que não pode agora. Como lhe Deus der posses, que se lembrarão desse.  
Com esto não enfado mais a vossa mercê. 
[Cá] me entregou Joana quatrocentos e cinquenta, que não foi muito. 
Deus guarde a vossa mercê. Tudo o que quiser de mim, responda-me nas costas desta 
 
 
[fl. 224r] 
 
Senhor 
 
Estimarei que vossa mercê [...] sua boa saúde, conforme eu pera mim desejo. Eu, com a 
que fico, é bom pera tudo o que me ordenar de seu serviço. 
O que vossa mercê me mandou perguntar, pela portadora, do mal da sua mulher, [cá] na 
minha reza achei que o mal que lhe deu, foi ar interior chegado. Outro ramo que ela tem 
consigo, o que é, lhe direi que a sua avó, que se chama Ana Domingues, que se perdeu 
por dar maus conselhos a um filho, que não tinha outro, e lhe dar no sogro, e lhe [...] 
muito mau trato, e [ca] confessa que matou a sogra de vossa mercê, que por sinal se 
chamava Francisca Domingos.  
E vossa mercê, querendo que lho degrade, mo mande dizer logo pera se salvar a si, 
amais a sua menina, que [ca] confessa que lhe terá morto quantos vossa mercê tem 
havido. E com sua mulher se não canse, nem gaste nada, porque tem pouco remédio, 
que lhe acudiu tarde. Agora, tudo o que lhe puder fazer, tenha por certo que o hei-de 
fazer. E querendo vossa mercê que lho degrade, logo mande-mo dizer nas costas desta. 
[Cá] me entregou a portadora três mil e cento e vinte. 
Com isto, não enfado mais a vossa mercê. 
Muito certa pera que ordenar 
 
 
Carta XII 
ANTT, Inquisição de Coimbra, liv. 313, Cadernos do Promotor, fl. 358, São Pedro do 
Sul, [1684-1691?]. Carta de denúncia do punho de Maria, «moça donzela e recolhida», 
moradora em São Pedro do Sul, sobre as suas relações com o padre Francisco 
Rodrigues de Abreu. A carta, não estando datada, está arquivada entre documentos de 
1691 e 1684. 
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[fl. 358r] 
 
Com o padre Francisco Rodrigues de Abreu, morador em Riba Feita, coadjutor que foi 
nesta vila de São Pedro do Sul, com ele tive uma amistade donde ele maginou me 
persuadisse o que não foi. E isto, se entende, fora da confissão. E ele me mandava 
alguns escritos pera algumas cousas que queria que eu lhe fizesse, mas por algumas 
palavras que neles vinham, entendia eu que me persuadia. Mas destes não faço menção, 
sendo de uma que me deu em o confessionário, e não me lembra se vinha nele alguma 
palavra semelhante aos de fora da confissão. E isto digo à cautela, por me não lembrar, 
que há três ou quatro anos comigo passou algumas palavras que não pretendiam à 
confissão. E algumas falava eu em serem [audaciosas], mas não declaradas no mesmo 
confessionário. E tomei tabaco dos dedos e me parece me pegou em um dedo. E como 
ele me costuma acupar em algumas cousas, não sei se seria o escrito pera as tais cousas, 
ou se levaria algumas más palavras misturadas. 
E disto fiz escrúpulo, e isto faço pera resguardo de minha salvação. 
Também presumi que outra pessoa falava com ele em o mesmo confessionário, porém 
não sei o que diziam, senão por suspeita que tinha, e por uma palavra que esta pessoa 
me deu a entender. Porém, não ma declarou o que era. 
E eu sou moça donzela e recolhida, de bons procedimentos. 
 
Maria filha de José da Rocha e Maria de Gouveia de São Pedro do Sul 
 
 
Carta XIII 
ANTT, Inquisição de Coimbra, liv. 314, Cadernos do Promotor, fl. 211r-v, [Sendim?], 
1691. Carta familiar, escrita a seu pai por Manuel, que se percebe pelo texto da carta 
ser um fugitivo.  
 
[fls. 211] 
A meu senhor pai que sua vida bem deseja e ama 
 
Meu pai 
 
Estimarei que estas duas réguas o ache com saúde como pera mi desejo, em companhia 
de meus irmãos e da mais gente de casa. Eu fico com saúde, graças sejam dadas a Deus. 
Pero mas pai, não tenha pena por mi, porque a mi não me faltará a mercê de Deus. 
A meu irmão Felipe, me le dará muitos recados, e a minha irmã Branca, e a Matias, e a  
Maria, e Ana, a todos muitos recados, com grandes desejo de os ver. 
E com isto não os enfado mais. Deus nos livre de quem nos mal quer, deste seu filho 
que sua [...] e ama 
 
Manuel 
Não se saia de sua casa nem [...] ninguém porque hoje estou aqui mal. Esses rapazes, 
dê-me-le muitos recados e tenha-me conta com [...], que Deus lho pagará, que eu não sei 
quem ficou [nem] quem não é. 
Não tenha pena por mi porque em Sandim me deram camisa, me lavaram a que [tinha]. 
Diego de Sandim lhe dirá donde fico, e cá eu fico muito valente.  
Hoje, dia de São [...], do ano de mil 691 anno domini 
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Carta XIV 
ANTT, Inquisição de Évora, liv. 246, Cadernos do Promotor, fls. 258r-260v, 
Quintos-Beja, 1698. Carta de denúncia escrita por Francisco Rodrigues Preposito, 
mestre de meninos, morador na aldeia de Quintos, de 62 anos, endereçada ao capitão 
João Gago Raposo, familiar do Santo Ofício. 
 
[fls. 258, 260v] 
 
Ao senhor capitão João Gago Raposo meu amo e senhor guarde Deus etc. 
 
Senhor capitão João Gago Raposo 
 
Meu amo e senhor 
 
Estimarei que vossa mercê logre tão perfeita saúde como vossa mercê deseja. 
Novas deste seu criado, são estar incapaz de lhe beijar as mãos, como era minha 
obrigação. 
Senhor, saberá vossa mercê que, sendo em quinta-feira, do corrente 17, veio um homem 
a minha casa, meu amigo, por nome João Baltista, que foi boieiro este ano de Novitel de 
Campos. E vindo o homem frio, e fora de seu entendimento, do causo que lhe havia 
acontecido, eu perguntei que tinha. Ele me respondeu que se eu lhe gardasse um 
segredo, que ele me diria a verdade. Que um boieiro que tiveram o ano passado 
aprendera muitas cousas: que ele e os seus não comiam cousa que chegasse a fogo por 
gardarem a sua lei, e que nós que vivíamos numa rudeza, porque serravam um pau, e 
que adorávamos nesse, que nos íamos confessar a um pecador maior que nós, e que ir à 
missa que era ir ouvir ceremoniar um créligo, e que tomavam um bocado de pão, que 
faziam uma hóstia, e que diziam que estava ali Deus tão perfeitamente como está nos 
altos céus: - que tudo isto era uma patarata. 
Por vossa mercê ser quem é, e ser familiar do santo ofício, aviso a vossa mercê como 
quem sempre foi o açoute de todos eles, e ser cousa contra a nossa santa fé. 
Este homem chama-se Rodrigo Rodrigues Porto, filho de [Novitel] de Campos. 
Deus guarde a vossa mercê. 
Deste seu criado 
 
Francisco Rodrigues prepósito 
 
Feita hoje, do corrente de 698 
 
 
Carta XV 
ANTT, Inquisição de Lisboa, liv. 265, Cadernos do Promotor, fls. 230r-233v, Leiria, 
1699. Carta de denúncia de feitiçaria, da mão de Vicência do Rosário, relatando factos 
passados em Leiria três anos antes.  
 
[fls. 230r-232v] 
 
Em o mês de setembro, ou outubro, de seiscentos noventa e seis, me sucedeu, por causa 
duma doença que tive, ter uma pouca de roupa suja. E pela querer guardar, andava 
perseguindo a lavandeira, que ma lavasse antes que entrasse o inverno. E ela me dizia 
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que não achava cinza, que pedisse eu à minha forneira que ma vendesse, e que logo ma 
lavaria. 
Eu, vendo isto, por não ter criada que mandasse e ser uso no meu bairro irem as 
vizinhas em casa umas das outras com liberdade, fui eu um dia às trindades, com um 
pauzinho na mão, a casa da forneira. Disseram-me que estava na eira que está atrás da 
parede das casas. Fui lá ter com ela, achei-a assentada a par dum monte de espigas de 
milho com uma menina que tinha, de poucos meses, metida na saia. Eu assentei-me a 
par dela, que fazia muito luar. Ali estivemos falando um pouco, e eu dizendo que queria 
me vendesse uma pouca de cinza para mandar lavar uma pouca de roupa e uns colchões 
antes que chovesse. Ela disse que não ma podia dar aqueles dias porque lha tinham 
pedido muitas pessoas. Roguei-lhe muito que visse se ma podia dar sequer até sexta-
feira, mas o dia em que falei não me lembra. 
E um dia despois que falei com ela, ouvi dizer que lhe morrera aquela criança, que lha 
mataram as bruxas. Também me não lembra [...] qual dos dias foi que morreu a criança, 
que como era um anjinho, nenhum caso fiz daquilo que ouvi, mas o que é certo que tudo 
foi dentro em uma semana. 
E como ela ficou comigo de fazer muito por me dar a cinza, ou pouca ou muita, à sexta-
feira, quando veio à sexta-feira pela menhã, fui eu rezando até o forno para saber se me 
havia de dar a cinza que me tinha prometido. Entrei na casa do forno, vi-o andar 
ardendo e não estava lá gente. Tornei a sair para fora. Estava no pátio um homem 
trabalhando... coisa de carpintaria, ou de carro, ou de arado... Perguntei-lhe: «Quede 
esta mulher?». Respondeu-me: «Não sei!». Disse eu: «E pois quem acendeu o forno?». 
Respondeu-me: «Aí o vieram acender...». Mas não me disse quem, nem a mim me 
importou perguntá-lo, porque eu não queria senão a forneira, e pareceu-me que viria 
alguma vizinha largar-lhe o lume em que ela vinha. Fiquei no pátio, parada de frente 
doutra porta sua que estava fechada, dizendo eu, «Valha-me Deus, agora se foi esta 
mulher, que eu queria falar com ela!». Virou-se o homem para mim e disse-me, de 
manso, de manso, que estava naquela casa que eu via fechada. Disse eu: «Se a porta está 
fechada...». Tornou-me a dizer que lá estava. Eu, sem reparar se estava a porta fechada 
por dentro ou por fora, vi que estava uma goteira, que tem a porta, tapada com um 
rolhão de pano pardo. Parece-me que estaria tapada por lhe não irem lá gatos. Disse [ao] 
homem: «Se irá ela à fazenda?». Respondeu-me que não, que lá estava, mas de 
mansinho, acenando com a cabeça, como quem não queria que ela o ouvisse dizer 
adonde estava. Fui eu chegando para a porta. Antão vi que estava fechada por dentro. 
Bati, não me falaram. Virei para o homem e disse: «Parece que não está cá, que não 
fala...». Tornou-me acenar com a cabeça que lá estava. Eu bati outra vez. Veio uma 
enteada que tem, abriu a porta, disse-lhe eu: «[...] vossa mãe?». Respondeu: «Ali está!». 
Disse-lhe eu: «Dizei-lhe se me dá hoje a cinza que me prometeu!». Ela, sem ir dar o 
recado, me disse muito triste e atribulada: «Venha vossa merçê cá dentro...». Eu não fui 
ligeira em entrar. Ela tornou a repetir: «Venha senhora, venha cá dentro...». Quando eu 
a vi tão atribulada, e a modo de que estava em algum aperto, presumi que a madrasta lhe 
queria dar, e que ela me queria lá para impedir, ou acudir. Entrei na casa onde já tinha 
entrado uma vez. Ela foi-me levando mais dentro, a outra casinha para donde eu nunca 
tinha entrado, mas não passei da porta. E dali dei com os olhos em uma fogueira, que 
tinha em cima uma caldeira, ou tacho, e ela na mão um pau, ou colher grande, com que 
estava mexendo o que estava dentro. Vi uma coisa denegrida, que me pareceu que 
estava cozendo meadas, como fazem algumas mulheres que curam fiado, mas se era 
caldeira ou tacho, não jurarei, nem se era pau ou colher com que estava mexendo, por 
quanto a detença foi breve e eu não cheguei lá perto, mas [...] fé que estava cozendo 
meadas. Quando a vi, antes de falar na cinza que me tinha prometida, disse eu: «Consta, 
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vizinha, que lhe morreu a sua menina. Ora dê muitas graças a Deus, que lhe fez esse 
anjo no céu». Inda lhe ia dizendo mais, mas ela não me deu lugar, por que logo disse: 
«E quem ma matou a mim, aqui estou fazendo isto para saber quem ma matou!». 
Quando eu ouvi isto, lembrou-me que dizem que as mulheres a quem as bruxas matam 
criança, que para saberem quem foi a bruxa, que se fecham em uma casa com todos os 
buracos e gretas muito bem tapados, e no lume uma caldeira com os cueiros da criança a 
ferver. E que ali dentro, com tudo muito bem tapado, lhe aparece a bruxa, feita mulher. 
Eu não cria que havia quem tal fizesse, porque parece coisa feita pelo Diabo, de que 
Deus me livre, mas quando eu lhe ouvi dizer: «Aqui estou fazendo isto para saber quem 
ma matou...», fiquei pasmada. Disse eu: «Santíssimo nome de [...]! Mulher, confessaste 
disso?». E respondeu-me, como que me arremessava enfadada, «Mulher, confessaste? E 
quem me faz mal confessava?». Disse eu: «Pois quem faz mal o pagará, ou no inferno, 
ou onde Deus ordenar, mas fazer isso é pecado!». Respondeu-me, muito agastada: «Se é 
pecado, quero fazê-lo. E vossa mercê, quem a mandava agora cá vir? Que veio cá fazer? 
Vá-se embora!». Isto, muito agastada. Eu antão me tirei de mim, coisa contra o meu 
natural, como se sabe, e lhe disse: «Ah sim? Eu vos prometo que eu o diga!». E virei 
para o homem que estava no pátio e disse-lhe: «E você, lembre-lhe o que ouviu para 
qualquer tempo que lho perguntarem!». O homem respondeu-me: «Oh senhora, melhor 
é não falar nisso, que aquilo muitos fazem!». Eu lhe disse: «Se o fazem, eu nomearei a 
ela, ela dirá quem lho ensinou...». 
Quando fui confessar-me, contei tudo isto ao confessor. Ele não me [...] fizera muito 
caso disto, contudo, disse-me: «Isso há-se de dizer lá onde se diz...». Mas não me disse 
adonde, nem me disse mais palavra alguma sobre isto. Assim, me pareceu que o caso 
não era tão feio como eu cuidava, com que fiquei por muito tempo quieta na 
consciência. 
E depois tive enfados e ocupação, três para quatro meses, com [...] perigoso, com que 
não me confessei muito tempo. Despois que aquietei na minha roca e almofada, 
lembrou-me isto, e comecei a formar escrúpulo naquela palavra, quando o confessor me 
disse: «Isso há-se de dizer lá onde se diz...», e naquilo me mandaria que o dissess... E 
eu, que não sabia aonde, nem o perguntara nunca. Fiz prepósito de me tornar a 
confessar-me disto. Fui buscar o pároco, e dizendo-lhe isto, disse-me: «Páre com a 
confissão, que não posso absolver isso! Vá buscar um apóstolo, que só eles tem poderes 
para isso, e conte-lhe o caso todo na verdade!». Fi-lo eu assim. Disse-me que me 
absolvia pelos poderes que tinha, mas com condição que havia eu de dar conta ao 
comissário do santo ofício. Eu disse que não sabia quem era, disse-me: «A outro 
confessor...», que tinha obrigação de avisar disto, que o fosse buscar, e lhe desse conta. 
Eu o fiz assim, e ele me disse que havia pouco que viera para a terra, que não sabia 
quem era o comissário, mas [...]perguntava se lhe dava licença [...] consultar o caso com 
outra pessoa. Eu lha dei. E também o pároco me pediu a mesma licença, e ambos me 
avisaram que estava obrigada a dar conta. E como se achou que o comissário não 
morava na terra, me resolvi, obrigada de quatro confessores, a tomar isto por papel para 
o dar a qualquer deles, que o dem adonde pertencer, 
A mulher que me disse estava fazendo aquilo para saber quem lhe matou a criança 
chama-se Domingas Carreira, a enteada que veio abrir a porta que bati chama-se Maria, 
e o homem que estava no pátio e me disse onde ela estava chama-se Domingos Gaspar. 
E isto sucedeu no cabo da rua dos Barreiros, por cima da fonte grande, na cidade de 
Leiria. 
 
Vicência do Rosairo 
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Carta XVI 
ANTT, Inquisição de Évora, liv. 249, Cadernos do Promotor, fl. 306, Vale de Santiago 
- Panóias, [1700]. Carta de denúncia não datada, arquivada entre documentos de 1700, 
assinada por João Pereira, provavelmente barbeiro (é o que se depreende do texto da 
denúncia). 
 
[fls. 306] 
 
Ao muito reverendo padre prior de Panóias, vai do Vale de Santiago ao comissário do 
santo ofício 
 
Aos dezasseis dias do mês de novembro veio Manuel Gonçalves, morador na herdade 
do Carvalha, a fazer a barba. Preguntando-lhe pela sementeira, disse semeava linhos, e 
dizendo-lhe que muitas pessoas [houveram] pedir que lhe semeasse, ele disse que 
muitas o ano passado semearam, mas não se agabariam de outra. Eu lhe disse que seria 
pelo amor de Deus. Ele disse que levasse Diabo tanto amor de Deus. 
Este caso assucedeu haverá dez anos e, por não saber, confessei-me. 
Disse confessor que estava obrigado a fazê-lo a saber [a] um comissário do santo ofício. 
 
João Pereira 
 
 
Carta XVII 
ANTT, Inquisição de Évora, liv. 250, Cadernos do Promotor, fls. 225r-226v, Évora, 
[1701?]. Carta de denúncia não datada, arquivada entre documentos de 1701, assinada 
por Pedro Antunes e enviada da cadeia pública para os inquisidores de Évora. 
 
[fls. 225r, 226r] 
 
Meus senhores inquisidores 
 
Eu desencarrego a minha consciência e encarrego a de vossas senhorias. Em esta cadeia 
de Évora está um homem, por nome Manuel da Silva, o qual fala rezões que me parece 
competem à santa inquisição, na minha consciência, por isso dou conta a vossas 
senhorias. 
Senhores, em esta cadeia se Évora se costuma todos os dias, à noite, rezar-se a ladainha 
de Nossa Senhora, e no cabo dela se pedem Padre-Nossos e Ave-Marias à morte paixão 
de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora, e pelas almas do purgatório, e outras 
devações. Entre elas se pede um Padre-Nosso em louvor de São João Baltista, que peça 
a Deus por nós, que nos dê saúde na alma e no corpo. Este Manuel da Silva tem 
respondido muitas vezes, quando se pede este Padre-Nosso e esta Ave-Maria em louvor 
de São João Baltista, dizendo que o Diabo lhe leve a alma se ele a São João Baltista 
rezar, por ter sido duas vezes preso no seu dia. Que, se sair pera fora, que o há-de 
esquartejar com uma alfanja, e que se for de pau carunchoso, que botará tanta fumaça 
que não digo nada isto. Tem dito muitas vezes, a modo de que está escarneando, e disto 
serão testemunhas os presos Polinário de Andrade, António Martins, Manuel Francisco, 
Luís da Rocha, Francisco Marques, João Francisco (que diz que lhe tem ouvisto 
heregias enquanto esteve no segredo com ele), José da Silva, Domingos Farnandes, e 
todos os mais presos antigos, Manuel Martins Arraolhos, André Cardim. 
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Pedro Antunes 
 


