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5 EDIÇÃO 

Cada estação da vida é uma edição que corrige a 
anterior, e que será corrigida também, até a edição 

definitiva, que o editor dá de graça aos vermes.  
(MACHADO DE ASSIS, 1977, p.152). 

 

5.1  Normas para edição 

 

Elegeu-se nesta edição as “Normas para transcrição de documentos 

manuscritos para a história do português do Brasil” (MEGALE; CAMBRAIA; 

CUNHA, 2001). Os fac-símiles são apresentados ao lado da edição justalinear, 

todavia, em algumas situações houve a necessidade de usar as barras ( | ) para 

representar a divisão original das linhas. Os fólios são numerados do mesmo 

modo que se observa no códice. Quando foram usados trechos da edição ao 

longo dos capítulos da tese, também indicou-se a divisão de linhas por meio de 

barras verticais. Os espaços apresentados no códice não são sinalizados na 

edição justalinear, tendo em vista que tal informação já está descrita no fac-

símile. 

A seguir transcrevem-se as normas, como já realizado em Mota (2011), com 

as devidas adequações ao códice em apreço. 

1. A transcrição será conservadora. 

2. As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, marcando-se, em 

itálico, as letras omitidas na abreviatura, obedecendo aos seguintes critérios: 

a) respeitar, sempre que possível, a grafia do manuscrito, ainda que 

manifeste idiossincrasias ortográficas do escriba; cõfessante, confessante”. 

b) no caso de variação no próprio manuscrito ou em coetâneas, a opção será 

para a forma atual ou mais próxima da atual. “tẽpo”, “tempo”, nas abreviaturas a 

ser transcrita “tempo”. 

c) Para que a edição justalinear fosse de fato respeitada, nos textos de maior 

extensão, optou-se por diminuir o tamanho da fonte da letra de 12, para 11 e 

também o espaçamento de 1,5 cm para 1 cm , a depender da situação. 

d) Em casos em que não foi possível proceder à leitura, por mancha de tinta, 

inseriu-se [borrão], como se observa em: p[borrão]era, l. 1738.  
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3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, 

nem se introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. “osenhor”, “Daqual”, 

“dauisitaçaõ”. 

4. A pontuação original será mantida.  

5. A acentuação original será mantida. A marcação de separação de partes 

de uma palavra de linha será preservada com as variações que aparecem no 

original: um traço horizontal (-) e dois traços horizontais (=). Como exemplo 

temos dauisitaçao dePer= , localizado no fólio ||1r.||, linha 15. 

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se 

apresentam no original. No caso de alguma variação física dos sinais gráficos 

resultar de fatores cursivos, não será considerada relevante. Assim, a 

comparação do traçado da mesma letra deve propiciar a melhor solução. O 

escriba apresentou como idiossincrasia a ocorrência do grafema <E> em 

vocábulos e locais que não exigiam, desse modo, optou-se por manter tal 

grafema na forma minúscula, a saber: <e>.     

7. Inserções do escriba ou do copista na entrelinha ou nas margens superior, 

laterais ou inferior entram na edição entre os sinais < > na localização indicada, 

como nas ocorrências “<Referido>”, “<culpa>”. Inserções com mais de um 

vocábulo serão descritas em nota de rodapé, a fim de não culminar com quebra 

de linha, como nas ocorrências “<Referido gaspar rodriguez>”, “<Referido matias 

negro>”.   

8. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão tachadas 

com um traço horizontal. No caso de repetição que o escriba ou o copista não 

suprimiu, passa a ser suprimida pelo editor que a coloca entre colchetes duplos [[ 

]]. “[[tes]]”, “[[tendo]]” 

9. Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer no final 

do documento informando-se a localização.  

10. Intervenções do editor, permitindo-se apenas em caso de extrema 

necessidade, desde que elucidativas a ponto de não deixarem margem a dúvida. 

Quando ocorrerem, devem vir entre colchetes [ ], como nas ocorrências “puluca[õ 

da]”, “[que]isto”. 

11. Letras ou palavra não legível por deterioração justificam intervenção do 

editor na forma do item anterior, com a indicação entre colchetes: [ilegível]. Como 

naocorrência “co[ilegível]”. 
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12. A divisão das linhas será preservada como aparece no texto, com 

exceção das notas marginais, que se encontram nas notas de rodapé da edição, 

que receberá a marca de uma barra vertical: | entre as linhas. Em todo o 

documento a mudança de fólio receberá a marcação com respectivo número na 

sequência de suas barras verticais: ||1v.||, ||2r.||, ||2v.||, ||3r.||. 

13. Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco. Essa 

numeração será encontrada à margem direita da mancha, à esquerda do leitor. 

Será feita de maneira contínua.  

14. As assinaturas simples serão sublinhadas. Como nas ocorrências “Heitor 

furtado de mendoça”, “Sobastião daguiar”. 

Cabe destacar que o LRC apresenta alguns fólios em branco, 62v a 81v e 

181r a 189v, os quais não foram reproduzidos na edição ora apresentada.  
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5.2 Edição semidiplomática acompanhada de fac-símile 
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-1

||1r.||Navisitaçaõ do santo officio doBrazil que fez 

ovisitador heitor furtado de mendoça saõ 

noue Liuros seguites 

<item>o Primeiro Livro das denunciaçoĩs, no qual 

tabem das folhas .234. por diante estaõ  5 

as Jnformaçoĩs do credito quesepoderá 

dar as testemunhas davisitaçaõ da Baẏa 

e das folhas .256. estaõ determinaçoĩs, 

que se tomáraõ na Mesa sobre alguns 

casos.1 10 

<item> o Segundo Livro das denunçiacoĩs 

<item> o terceiro Livro das denunciaçoĩs no qual tam 

bem defolha .97. por diante estaõ as  

Jnformaçoĩs do credito quese podera 

dar ás testemunhas davisitaçaõ dePer= 15 

nambuqu, thamaraqa e Paraẏba. 

E defolha .393. por diante estaõ as Elei- 

çõis Ejuramentos dos Assessores E 

officiais que o ditovisitador fez 

<item> o quarto Livro das denunçiacoĩs 20 

<item> Este PrimeiroLivro das confissoĩs 

<item> oSeguundo Livro das confissoĩs 

<item> o terçeiroLivro das confissoĩs 

<item> o Primeiro Livro das Ratificacoĩs 

<item> o SeguundoLivro  das Ratificaçoĩs 25 

 

                                                           
1 Segue carimbo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). 
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||1v.||                                                                                 Mendoça              I 

PRIMEIRO .LIVRO. 

DAS RECONÇILIAÇÕIS .E. CONFISSÕIS. 

da Primeira Visitaçaõ do Sancto Offício da Inquisiçaõ das  

Partes do Brazil: a qual fez por special Commissaõ do  

Cardeal Alberto, do titolo de Sancta Crus, em Hierusalem 30 

Archiduqe de Austria Legado de Latere, Inquisidor geral 

nos Reinos e Senhorios de Portugal, O Licenciado Heitor fur= 

tado de mendoça do desembargo del Reẏ nosso Senhor, Depu= 

tado do Sancto officio, Primeiro Visitador quevisitou pelo 

Sacto Officio as ditas Partes do Brazil.~. 1591.~. 35 

                              Na.Baẏa.de.todos.os 

                                        Santos 

ANNO .DO. NASCIMENTO 

denosso senhor Jesũ christo de mil equinhentos enouenta e hum 

Nadominga oẏtaua post penthecostem uinte e oẏto dias 40 

do mes de yulho nesta cydade do salvador dacapita= 

nia da bahia detodos os sanctos se fez huma solemnjs- 

sima proçissam em que foi leuado o senhor Visitador 

do sancto officio hejtor furtado demendoça a see 

Cathedral. e Por quanto esta bahia e todo oseu 45 

Reconcauo he mujto grandee Demujta gente moradora 

Per mujtas freguesias e Lugares muj distantes 

Conçedeo elle senhor a todos os moradores, residen 

                    tes 
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Brazil 

||2r.|| [[tes]], estantes ouuezinhos desta cidade do saluador 50 

e De dentro de huma legoa ao deredor della trinta 

Dias degraça pera dentro nelles fazerem per 

Ante elle Jnteira euerdadeyra comfissam de 

todas suas culpas. e se publicou na dicta see 

O edicto dadicta graça, e outrossim foy publicado 55 

O aluara de sua Magestade Perque liuremente fezdoa 

as fazendas as Pessoas que no ditto tempo dagraça 

confessarem suas culpas per ante elle senhor visitador 

como mais largamente secontem no dicto e 

Dicto da graça e no ditto aluara que foraõ publi- 60 

cados. Daqual publicaçaõ se fez auto emque 

tudo  meudamente sedeclara no Primeýro liuro 

das denunciaçõis desta Visitaçaõ no Princi- 

Pio a folhas sete. O qual Edicto dagraça E 

o Traslado do dicto aluara de suaMagestade em modo 65 

que fazia fee foraõ fixados nasPortas dadicta  see 

como tambem sedeclara no auto que da dicta fixaçaõ  

se fez no dicto Primeyro liuro das denuncjacois 

desta ujsitaçaõ no Princjpo a folhas noue na uolta 

ondese tudo pode ueer: Pelloque naõ se faz 70 

aquj mais lãrga mençaõ e detudo assimpassar 

nauerdade eu Notario douminha fee e Pera disto 

constar fiz aquj Por mandado do senhor visitador 

esteAuto aos ujnte e noue dias domes de Julho de  

mil equinhentos enouenta e hum annos Manoel  75 

francisco Notario do santo offjcio nesta ujsitaçaõ do brasil que o es 

creuj.                                                                          

Heitor furtado de mendoça                                 Manoel francisco
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Baýa                                                               Mendoça                  2 

||2v.|| SEGVEM.SE.OS. 

trita dias da graça cõ= 80 

cedidos á cidade do Sal= 

uador & até huma legoa 

ao redor della, que comé= 

caõ oje. 29. de Julho de 

~.1591. ~ 85 

Confissaõ de fruituoso aluarez 

vigairo de Matuim, no 

tempo da graça. 

Aos vinte e noue dias domes deJulho de mill e qujnhentos e 

nouenta ehum annos nas Casas dem[o]rada do senhor vjsitador 90 

hejtor furtado de mendoca, perante elle pareçeo em esta 

mesa o Padre frutuoso aluarez uigajro denosa senhora da 

piedade de Matoim dizendo que tinha que comfessar nesta 

mesa sem ser chamado pello que lhe foj dado Juramento 

dos santos euangelhos em que por sua maõ derejta, sob 95 

cargo, do qual prometeo dizer uerdade e Comfessandose 

<tempo> disse, que de quinze annos aesta parte que ha que esta nesta Ca 

pitanja da baja detodos os santos, cometeo atos peza dos 

<culpa> tocamentos des onestos con algumas quarenta pessoas pouco 

mais ou menos, abracando, beijando, scilicet co nosa senhora m cristouaõ da 100 

2gujar Mançebo de dezojto annos, entaõ que era ora adous 

outros annos filho de pero dagujar morador na ditta sua 

                                   fre

                                                           
2 <Referido crispouaõ daguiar>. 
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Brazil 

||3r.|| [[fre]]guesia teue tocamentos com as maos e[n] suas naturas ajunta 

ndoas huma cõ a outra e auendo puluca[õ da] parte do dito man 105 

cebo duas uezes/ Easim tam bem tocou no membro deshonesto 

a antonjo moco de dezaseis annos criado ousobrinho de hum 

mercador que mora nesta cjdade que chamaõ foam desequejra 

e com este moço naõ ouue pulucaõ auera hum mes poucoma 

is, oumenos, e asim tambem teue congreso pordiante aju 110 

ntando os membros des honestos hum com outro sem auer 

pulucaõ com hum mançebo castellano que chamaõ medina 

de idade dedezojto annos morador que era na Jlha de 

mare sendo fejtor do mestre de capella desta cjdade 

e por outrauez com este mesmo teue abraços e bejjos e toca 115 

mentos nos rostos e [que]isto com este castelhano foj atres ou 

quatro annos eassim tambem com outros mujtos moços, 

e mancebos, que naõ conheçe nem sabe os nomes, nem onde ora 

estejaõ teue tocamentos deshonestos, etorpes, em suas na 

turas, e abraçando e bejjando etendo aIuntamentos por 120 

diante edormindo com alguñs algumas uezes nacama, e tendo 

cometimentos algũns pello uaso trazejro con alguñs delles 

sendo elle o a gente e consentindo que elles o cometesen 

a elle no seu uaso [t]razejro, sendo elle opacjente lan 

candose de barriga pera bajxo epondo en cjma de  125 

si osmoços e lancando tambem os mocos com abarriga pa[ra] 

bajxo pondose elle confessante em cjmadelles come- 

tendo com seu membro os vasos tra[s]ejros delles, e fazendo 

da sua parte por efectuar posto que nunca efetuou o  

peccado de sodomja penetrando, e em especjal lhe lem 130 

                                                                                    bra    
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Baýa                                                               Mendoça                  3 

||3v.|| [[bra]]que cometeo isto desta manejra algumas dez uezes nesta cjdade 

3e onde elle ora he ujgajro com hum moco que chamaõ geronjmo que 

entaõ podia ser de idade de doze ou treze annos, e is<to> podera 

auer como dous ou tres annos, o qual moco he Irmaõ domoço 135 

digo do conego Manoell viegas, que he ora estudante nesta 

cjdade, e asim tambem, lhe aconteçeo isto com outros mujtos 

moços e mancebos aque naõ sabe os nomes nem onde estaõ 

nem suas comfrontacois que acasso hiam ter com elle, e de 

clarou que naujsitaçaõ que fez o proujsor o anno pasado ouue quem 140 

foj denuncjar delle acussandoo desta materja, e que naõ se pro 

cedeo contra elle por naõ auer proua bastante, esendo per 

guntado respondeo que nenhuma pesoa lhe ujo cometer as dittas 

Culpas deque se comfessa, e perguntado se dezia elle aestas pe 

soas com quem peccaua que cometer aquellas torpezas naõ era 145 

peccado, respondeo que naõ, mas que alguñs delles emtendiam 

ser peccado e alguñs por serem pequenos [o] naõ entenderj- 

am mas que elle comfesante sabe mujtto bem quam gran- 

des peccados sejaõ estes quetem comettido, e delles esta muito 

arependido e pede perdaõ e do costume dise nada e foj 150 

amoestado que se afaste da conuersaçaõ destas pessoas e de 

qualquer outra quelhe [p]ossa causar danõ, em sua alma sen 

do certo que fazendo o contrajro sera grauemente castigado 

e lhe foj mandado quetorne aesta mesa no mes desetembro o 

primejro que uem e asinou aquj com osenhor ujsitador epello dit 155 

to Iuramento declarou quehe cristaõ uelho de todos os costados 

e natural de braga filho de Iairaluarez pichalejro, ede maria gonzallez 

<culpa.>Ia defuntos e que na dicta cidade de braga a vinte e tantos 

annos cometeo elle e conssumou opeccado desodomja huma 

4uez com hum francisco diaz estudante filho de ajres diaz sarralhejro me 160 

                                                                                                   tendo 

 

                                                           
3
 <Jeronimo> 

4
 <Referido francisco dias>. 
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Brazil 

||4r.|| [[tendo]] seu membro deshonesto pello seu uas[o] trasejro dormjndo 

com elle por detras, como hum homem dorme pordiante com huma 

molher pello vaso natural, eassi cometeo os tocamentos des 

honestos com outras pessoas pello qual, caso, foj denuncjado pello 165 

5ordjnarjo na ditta Cidade e foj degradado p[a]ra as  galles e sem 

comprir oditto degredo foj ao Cabo uerde onde tambem foj 

acussado per tocamentos torpes que teue com dous mancebos 

e por apresentar huma demjssoria falsa pello que foj emujado 

preso alixboa onde pellas dittas culpas foj sentenciado e 170 

condenado em degredo para sempre nestas partes do 

brassil e estando nesta Cidade foj tambem acussado pello 

mesmo peccado que cometeo condioguo muniz que ora hecasado 

com a padeira  pinhera moradora n[esta] cidade Iunto de nosa 

senhora da Juda de que sahio absoluto por naõ hauer proua 175 

eoutrossi foj a cussado nesta Cidade por quatro ou cinco testemunhas 

com quem teue os dittos tocamentos des honestos scilicet Antonjo aluarez 

Manoel aluarez seu Jrmaõ, os quais ora sam mestres da cuquere 

e os mais que naõ conheçe nem sabe delles, ede[s]te casso sahio 

condenado em condenacaõ pecunjarja que pagou e em 180 

suspençaçaõ das [h]ordeñs por certo tempo que ja lhe he le 

[[le]]uantada epor naõ dizer mais osenhor ujsitador o mo 

estou mujto que pois era saçerdote pastor de almas e taõ 

uelho pois diz que he de sesenta e cjnco annos de idade pouco 

mais ou menos e tem pasado tantos, actos torpes emo 185 

FFenssa de deos noso senhor e Inda ha hum so mes que os 

dejxou de cometer quese afaste delles edas Roins ocasioĩs 

e que torne a esta mesa no ditto tempo que lheestaman 

dado, e elle disse que assi ofarja e aSinou aquj Manoel 

francisco notario do sancto officjo ho escreuej. 190 

Heitor furtado de mendoça   <frutoso Aluarez> 

                                                           
5
 Observa-se um “x”. 
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Baýa                                                               Mendoça                  4 

||4v.|| Confissaõ de Niculao falleiro 

de uascogoncellos christaõ uelho naqual diz 

contra sua molher dona ana cristã noua 

no tempo da graça6 195 

Aos vinte enoue dias domes de Julho de mil e qujnhentos e no 

uenta e huns annos em esta cidade dosaluador nas casas 

da morada do Senhor Visitador hejtor furtado de mendõca 

perante elle pareçeo sem ser chamado, Nicolao falejro de 

vasco goncellos, e por dizer que tem que com fessar nesta mesa  200 

lhe foj dado Iuramento dos santos euangelhos em que pos sua 

maõ derejta, sob cargo do qual prometeo dizer em tudo uer 

<tempo> dade e com fessandose dise, que auera anno emeo pouco mais 

ou menos, que faleçendo lhe em sua casa hum seu escrauo sua 

7molher delle denuncjante lhe disse que era bom uazar fora 205 

a aguoa dos cantaros, e que <elle lhe respondeo  que>isso que eraõ agouros que naõ crese ne 

lles e naõ he lembrado se adejtaraõ entaõ fora/ e que des 

pois diso auera obra desete ou ojto meses que lhe faleçeo em casa 

outro seu escrauo, e entaõ ujndo elle de fora perguntara a 

ditta sua molher selamcara ja fora a aguoa dos cantaros 210 

<culpa> e ella lhe respondeo quesim e elle com fesante nesta segunda uez 

consentio  e aprouou o ditto derramamento da aguoa dos can 

taros porem que elle naõ em tendeo ser isto ceremonja 

dos Iudeus nem oconsentio com essatencaõ, nem sabe com que 

tencaõ lancaua fora a ditta [ag]uoa a diita sua molher/ e 215 

declarou que elle sechama como ditto tem e he cristaõ uelho de to 

das as partes natural da capitanja dos ilheos neste brasil 

de idade de trinta esete annos pouco mais ou menos morador 

em Matoim casado com a[ditta s]ua molher que se chama dona 

Ana que dizem ser cristã noua da parte desua maj deidade 220 

                                                                                       de

                                                           
6
 Segue carimbo do ANTT. 

7 <Referida dona ana> 
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Brazil 

||5r.|| [[de]] vinte eseis annos pouco mais oumenos filha de antonjo 

alcoforado defunto cristaõ velho segundo o dizem e filha 

de Jsabel antunez, defunta cristaã noua a qual Isa 

bel antunez foj filha de hejtor antunez mercador e mo 225 

rador quefoj em Mathoim oqual ouujo dizer que tinha hum 

aluara dos Macabeus e por naõ dizer mais oditto senhor ujsi 

tador lhedise que naõ pareçe creiuel quesendo tam conhecjda 

aceremonja de botar a agua fora esendo elle de bom 

entendimento, conSintise nella senaõ con atencaõ da lej 230 

de Mojses que portanto amoesta com mujta caridade que 

comfese auerdade de sua culpa e atencaõ que teue em 

consentir naditta ceremonja dalej de mojses porque fa 

zendo assim esta em tempo dagraça [e] no qual reçebera 

larga misirjcordia e elle respondeo que tem ditto auer 235 

dade que elle naõ sabja ser aqujllo ceremonja dos Judeus 

mas que ontem ouujo na see publicar o editto dafee e ouujo 

ler nelle esta çeremonja e por isso aentendeo, e soube 

euem agora a acusarse nesta mesa epedir nella mjsi 

ricordia e mais naõ dise e do costume disse o que ditto tem 240 

e que esta bem casado e amigo com aditta suamolher e foj lhe 

mandado ter segredo sob cargo do juramento que reçebeo e elle 

assi oprometeo efoj lhe mandado que tornase aesta mesa 

per todo este mes de agosto que uem eaSinou aquj com o senhor 

vjsitador Manoel Francisco notario do sancto officjo o escreuej 245 

Heitor furtado de mendoça   Nicolao faleiro de uasconcellos  

e declarou sendo perguntado queaditta sua molher dona a 

nna nunca lhe dise nem fez coussa em que emtemdesse della ma 

tencaõ contra nosa sancta fe c[h]atholica mas antes sem 

pre lhe ujo fazer obras de boa cristaã rezando anosa senhora 250 

e fazendo Romarjas e deuacoĩs e Jejuando as besporas de 

nosa senhora e fazendo esmolas eobras de quem teme ade 

                                                                                       os
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||5v.|| [[adeos]] e atem por mujto boa cristaã evertuosa eaSinou 

aquj com elle senhor ↑[v]isitador e declarou mais queaditta 255 

sua molher e as primas etias della saõ casadas com homens 

fidalgos e prjncjpais e cristaõs velhos, e que por ellas se 

rem ujrtuosas casaraõ tambem eu Manoel francisco notario do 

sancto officjo que o escreuej 

Nicolao falleiro de uasconcellos 260 

Heitor furtado de mendoça 

confissaõ de fernaõ gomez christaõ nouo  no tempo da graça  

Aos trinta dias do mes deIulho de mill e qujnhentos e nouenta 

e hum annos nesta cjdade do Saluador nas Cassas de morada 

do senhor ujsitador hejtor furtado de Mendoça per ante elle pa 265 

reçeo sem ser chamado, fernaõ guomez dal cunha deos o guar 

de e por dizer que tinha que comfessar nesta mesa lhe foj 

dado juramento  dos sanctos euangelhos em que pos sua maõ 

direjta sob cargo do qual prometeo dizer uerdade emtudo 

e com fesandose, dise que elle he cristaõ nouo de paj e de maj 270 

natural deujlla real, filho de lancarote guomez alfajate 

e de sua molher lianor diaz defuntos, Casado com gujomar 

Lope[z] alfajate, de idade de sensenta annos pouco mais 

ou menos morador nesta cjdade detras da se, que auera dous  

annos e meo pouco mais ou menos que dentro na Igreja de no 275 

sa senhora dajuda desta cidade pera a qual elle costumaua 

atirar esmola, e ujndo elle a dita jgreia onde por suas ocu 

pacois auja alguns dias que elle naõ tinha ujndo tirar 

aditta esmola e administrar oserujço da ditta nosa senhora 

e achando que no ditto tempo da sua falta naõ se auja tirado 280 

aditta esmola nem setinha procurado tanto o serujço 

                                                                                     do altar
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||6r.|| [[do altar]] da ditta senhora elle comfesante dise perante algumas 

pesoas que lhe naõ lembraõ, estas palauras, cojtado do seruiço 

de nosa senõra se eu naõ fese e que destas palauras pedia per 

daõ dentro neste tempo da graça eque de clarua que algumas 285 

pessoas lhedizem que elle dise cojtada de nosa senhõra, porem 

que elle comfessante naõ disetal palaura, e outro sim comfes 

sandose dise que auera noue annos pouco mais ou menso que 

neta Cidade, em casa de lesuarte perez de andrade leuando 

lhe elle huma obra uindo a falar sobre ella elle confesante 290 

< referido> dise eu son alfaiate que naõ furto e neste caso naõ deuo nada 

a nenhum  homem, nem molher, nem a minha, alma, nem a deos eque 

estas saõ as palauras que elle dise equedelas pedeperdaõ 

neste tempo da graça e declarou que elle ouuio despois dizer 

que elle que disera que naõ, diguo que logo o ditto lesuarte de an 295 

drade, lhe dise loguo naõ sois uos taõ cristaõ uelho que di 

gais que naõ deueis nada adeos, mas que elle comfesante 

quando dise que naõ deuia nada adeos, era com tencaõ de 

naõ furtar em seu officio e mais naõ dise e lhe foi mandado 

que tenha muito resguardo em suas palauras e diga sempre pa 300 

lauras do bom e uerdadeiro cristaõ e asinou com osenhor uisi 

tador eu Manoel Francisco, notario do Sancto officio nesta uisitacaõ 

do brasil que o escreui  

Heitor furtado de mendoça      fernaõ guomez 

                Confissaõ de baltezar muniz florença christaõ uelho de 305 

se casar duas uezes - no tempo da graça 

Ao deradejro dia do mes dejulho da era de millequinhentos e 

nouenta e hum annos, em esta cidade do brasil nas casas da  

                                                                                       morada
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||6v.|| [[morada]] do senhor ujsitador hejtor furtado de mendoça per ante elle pa 310 

reçeo sem ser chamado dentro no tempo da graça bathesar munjz flo 

rença, e por dizer que quer comfesar nesta mesa, cousa tocante ao 

sancto officjo lhe foj dado juramento dos sanctos euangelhos, em 

que pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo emtudo dizer 

uerdade, e dise chamarse do ditto nome, eser cristaõ uelho natural 315 

das florencas, termo da ujlla dacalheta na ilha da madejra filho, 

de gaspar muniz preto, e de ujolante de florença dabreu defuntos,  

mestre de acuqueres, de idade, de quarenta, e dous annos, morador 

em quotolgipe desta capetanja, e comfessandose dise, que auera 

ujnte e seis annos que elle recebeo, por sua molher na cjdade do fun 320 

chal da ilha da madeira aJsabel nunez degrados natural da 

ditta cidade filha de francisco preto desa de funto dentro na see da dit 

ta cidade, eos reçebeo ocura que emtaõ [e]ra  naditta see cujo nome 

lhe naõ lembra, e elle confesante dise as palauras do matrjmonjo 

que reçebia aditta Jsabel nunez por sua molher como manda a Santa 325 

madre Jgreja, e outro si dizendo ella que reçebia aelle por marjdo 

como manda a sancta madre Jgreja, e foraõ padrjnhos e madrjn 

has que os acompanharaõ no ditto reçebjmento, Manoel Roi digo 

manoel de florença cidadaõ, e goncalo Rodriguez Iardim cidadaõ 

moradores naditta cidade e assi madrjnhas, e outras testemunhas foraõ 330 

presentes Cujos nomes lhe naõ lembra, e despois deassi serem 

reçebidos fizeraõ ujda marjtal de humas portas a dentro por es 

paco deseis meses, e sendo pasados os dittos seis meses, ueo a no 

ticja delle comfessante que aditta Jsabel nunez era casada por 

palauras de presente em façe da Jgreja, na cidade de tangere 335 

com hum bento dauejga e que sendo asim casados oditto bemto da uejga 

ujera a Jlha da madejra, e depois ujera aj tambem ter aditta Jsa 

bel nunez e ambos na ditta cidade do funchal andaraõ em de  
manda per ante o bispo e ella fez prender ao ditto bento da  
uejga e em fim se deu sentença por ella em que se mandaua ao 340 

                                                                                                  ditto
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||7r.||[[ditto]] bento dauejgua fazer ujda com ella de que oditto bento da uejga 

apellou e despois naõ sabe ella confesante que fim ouue apellacaõ ujo 

elle confesante estar na ditta cidade ao ditto bento da uejga com 

huma outra molher que se chamaua fulana ferejra com o casados 

de huma porta adentro e portais eraõ tidos, e sem elle confesante 345 

saber que oditto bento da uejga tinha pasado [o] ditto casamento 

com a ditta Jsabel nunez elle com fessante se auja casado com ella 

como ditto tem e ujndo osobre ditto a sua noticja osobre ditto e 

outro si ujndo asua notiçja, que alem do parentesco do quarto 

grao, em que estauaõ, de sua auo dessa Jsabel nunez florenca ser 350 

prjma com Irmaã de Manoel de florença auo delle comfesan 

te, do qual jatinhaõ des pensaçaõ donuncjo, tinhaõ mais outro 

Impidimento de parentesco no quarto grao por parte do auo della 

ajres preto de sa, primo com Irmaõ de costança anes preta auoo 

della com fesante, elle confesante se uejo pera estas terras 355 

dobrasil e dejxou aditta sua molher Jsabel nunez, e despois de 

estar elle comfesante estar nestas partes dobrasil seis ou 

sete annos ueo a sua noticja que a ditta sua molher fazia mal 

<culpa> desi, e sabendo elle bem que ella estaua ujua elle se casou nes 

ta ujlla uelha diguo em ujlla uelha desta Capitania com susana 360 

borges pireira filha de fernaõ borges pachequo comendador da 

facha em ponte de lima de Saõ testeuaõ em portugal jadefunto 

e a Reçebeo na Igreja de ujlla uelha [c]om elle o ujgairo que entaõ 

era marcal Rodriguez na forma que se costuman reçeber dizendo as 

palauras de presente, como se elle naõ tiuera aditta sua primejra 365 

molher ainda ujua, e neste segundo casamento foraõ padrj 

nos e madrjnhas fernaõ cabral, dethaide e bastiam de 

farja, maria barbosa defuncta molher que foi de Francisco de barbudo 

e sua Jrmaã ujolante barbosa molher de francisco Rodriguez dourens 

todos moradores nesta Capitanja e outras mujtas testemunhas foraõ 370 

presentes neste segundo casamento, como francisco, daraujo, e francisco 

de barbudo moradores nesta cidade, e outros, e despois de 

                                                                                                          assi 
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||7v.|| [[assi]] ater reçebida esteue com ella como casados alguñs seis ousete an- 375 

nos auendo dela filhos, e sabendose isto naditta Jlha da madejra a 

ditta sua prjmejra molher, Jsabel nunez emujou aesta cjdade hum 

pre catorjo do bispo pello qual elle foj mando aditta Jlha, onde foj 

preso por este caso e [s]endo sentençeado endous annos de degredo 

pera galles e que fizesse ujda com a prjmejra molher elle comfesan 380 

te antes de comprir isto fugio da cadea, e andando ausente 

daj adous annos lhe foj ditto que aditta sua prjmejra molher era 

falecjda, pello que se tornou aesta cidade, esem fazer antes deujr 

mais diligemcja sobre a ditta morte, se tornou a reçeber de nouo cõ 

aditta susana borges pirejra com a qual tornou aestar de humas por 385 

tas adentro fazendo ujda marjtal e os tornou a Reçeber o cura 

que entaõ era da Jgreja de Cahipe, desta capitania sendo padrj 

n[ho] dioguo correa de sande ja defunto, eoutras testemunhas quelhe naõ lem 

braõ, e declarou que este segundo reçebjmento daditta suzana 

borges fez com licenca dobispo desta cidade por lhe constar 390 

per testemunhas que aditta primejra molher era ja morta de despois 

[[pois]] de assi estar reçebido de nouo com aditta susana borges 

foj denuncjado delle naujsitaçaõ que fez oujgajro geral o anno 

pasado dizendose que aJnda no tempo deste deradejro reçebimento 

era ujua a ditta sua primejra molher na Jlha da madeira, e poreste 395 

caso esta ora apartado da ditta susana borges e seliura per 
8ante obispo nesta Cidade solto sobre fiança e que de toda 

a culpa que elle comfessante neste caso tem cometida pede per 

daõ e misirjcordia pois seuem comfessar neste tempo que he de 

graça e que da culpa que tem cometido esta mujto arrependido 400 

e foj lhe mandado que tiuese segredo sob cargo do juramento que 

reçebeo, e do custume naõ dise mais do que tem ditto e asinou com- 

o senhor ujsitador, e eu Manoel francisco, notario, do Santo officio nesta vi 

sitacaõ do brasil que o escreuej 

Heitor furtado de mendoça                   balltezar muniz florença 405 

                                                           
8 <ja he sentençeado pello | Bispo e degredado>. 
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||8r.|| confissaõ dePedro teixeira christaõ novo no tempo da graça 

Aos dous dias do mes daguosto de mill e qujnhentos e nouenta 

e hum annos em as casasda morada dosenhor ujsitador hejtor fur 

tado de Mendoça per ante ele pareçeo semse[r] chamado Pe 

ro tejxejra e por dizer que tem que com fesar nesta mesa 410 

lhe foj dado juramento dos sanctos euangelhos em que 

pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer  

emtudo uerdade e dise ser cristaõ nouo filho de JorgeRodriguez 

Nauaro, e de Caterina a Rana moradores na zinhagua natu 

ral da touguja em portugual, solteiro, mercador de idade 415 

de dezojto annos pouco mais ou menos morador nesta ci 

dade e cõfesando dise que auera dous meses que obispo 

desta Cidade o maõ dou prender e despois de oter preso tres 

ou quatro dias o mandou soltar e irperantesi e o reprende<o> 

de palaura e lhe mandou darquatro cruzados de esmola 420 

a confrarja do santissimo sacramento dizendo que al 

<culpa> gumas testemunhas diseraõ que elle confesante tinha dito auja dous 

outros anos que huma bula que estaua em huma Jgreja com os 

sellos pendentes parecja carta de edittos com chocalhos 

pendurados porem que elle comfesante naõ he lembrado 425 

formal mente que tais palauras dixese mas que como 

elle era moço as poderia dizer simplex mente pello que 

caso que as tenhadito confesasua culpa e pois este tempo  

he dagraca pede perdaõ emisirjcordia foj lhe mandado 

ter segredo easjnou aquj cõ osenhor ujsitador eu Mano 430 

el francisco notarjo do Santo officjo nesta uisitacaõ do brasil que 

o escreuej: 

Heitor furtado de mendoça                       Pero Teixeira
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||8v.|| confissaõ de fernaõ cabral detajde christaõ uelho 

no tempo da graça 435 

Aos dous dias do mes de aguosto de mill e qujnhentos e nouẽnta 
9e hum annos nesta cjdade do Saluador nas cassas da morada do 

senhor ujsitador hejtor furtado de mendoça, per ante elle pareçeo  

sem ser chamada maria lourenco  digo fernaõ cabral de thaide 

e por dizer que tinha que comfesar nesta mesa lhe foj dado 440 

Juramento do santos euangelhos em que pos sua maõ derejta 

sob cargo do qual prometeo dizer emtodo uerdade e dise 

ser cristaõ uelho natural da cidadede siluis no Rejno do 

alguarue filho de diogo fernandez cabral e desua molher 

dona ana dalmada defuntos casado com dona margarjda 445 

da costa de idade de cjnquoenta annos morador na sua fazen 

da de jaguaripe nesta capitanja e comfesando dise que a 

<tempo> uera seis annos pouco mais ou menos que se leuantou hum gentio 

nosertaõ cõ huma noua seita que chamauaõ santidade auendo hum 

quese chamaua papa e huma gentia quese chamaua majde deos e o sã 450 

cirstaõ, e tinhaõ hum idolo a qual chmauaõ marja que era huma figura 

de pedra que nem demostraua ser figura de homem nem de molher nem 

de outro anjmal, ao qual idolo adorauaõ e rezauaõ certas cousas 

per cantos e pendurauaõ na casa que chamauaõ Jgreja humas 

tauoas com huns riscos que diziam queeraõ contas bentas ea 455 

ssim ao seu modo, contra faziam, o culto deujno dos cristaõs  

[[dos cristaõs]], e estando este gentio  assim aleuan<ta>do elle com 

fesante mandou gente de armas pera ofazerem ujr do sertaõ 

com a qual gente se ueo grande parte do gentio ficando 

la o <aquela maria> Papa e elle comfesante consentio que oditto gentio se 460 

a pou sentasse em huma sua aldea dentro naditta sua fazenda 

<culpa> onde he morador, e nella se apousentou ogentio e fez casa 

a que chamauaõ Jgreja onde puseraõ o idolo e faziam 

                                                                                                 suas

                                                           
9 <ja he sentenceado>. 
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||9r.|| ceremonias como atras ficaditto, e huma uez foj elle confesante 465 

a ditta chamada Igreja, e entrou dentro amjmando e hon 

rando aquelles gentios e tratando os bem porque naõ em 

tendesem que lhes auja de fazer mal, e que isto consentio 

por espaço de tres meses pouco mais ou menos ateque por 

mandado do gouernador manoel telez barreto, elle com 470 

fesante mandou deribar aditta chamada Igreja e em 

tregou ao ditto gouernador oditto idollo e aditta gentia 

que chamauaõ maj de deos com seu marjdo, e com todos os 

mais escrauos que naditta com panhia deçeraõ e que a 

sua noticja ueo que algumas pesoas dizem que elle comfe 475 

sante quando entrou na dita chamada Igreja fizera, reue 

rencja e tirara o chapeo aoditto idolo, porem que elle em 

Sua memorja naõ se afirma quetal fizese, masque em 

caso quese ache que elle ofez pede perdaõ disso e assi o 

pede detoda amais culpa que neste caso cometeo co 480 

mo ditto tem e outro sim comfesando dixe que huma noj 

te estando huma sua negra inchada de comer terra e qua 

si pera morrer por fazer medo e terror aos outros que 

naõ comesen terra dise a dous negros seus que a bota 

sen na fornalha e despois delle recolhido, os dittos ne 485 

gros a lancaraõ na fornalha onde se queimou, e por 

naõ dizer mais foj perguntado quetencaõ teue de trazer 

e com seruar em sua fazenda aquelle gentio e aquella 

sejta de idolatrja, respondeo que sua tencaõ foj tiralla e 

trazella do sertaõ pera aextingir como defejto exten 490 

guio aparte que ueo aditta sua aldea e sendo mais per 

guntado dise queja na ditta sua fazenda naõ a rasto 

desto modo de idolatrja etudo apagou com o ditto tem 

e que quando dixe aos escrauos que quejmasem aditta 

                                                                               negra 495 
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||9v.|| [[negra]] a sua temcaõ foj somente por lhe por medo a ella e aos outros 

e naõ querer que aquejmase e quando no dia segujnte osoube 

lhe pesou mujto e dise mais que pera ajuda de proua da sua boa 

tencaõ acerca do ditto negocio do gentio apresentaua a elle ditto 

senhor ujsitador huma certidaõ do goernador manoel 

telex barreto en que se reconta ocaso e pedio aelle senhor ujsi 500 

tador amandase trasladar e foj lhe mandado ter segredo o 

qual prometeo ter pello juramento que reçebo e asinou 

com osenhor ujsitador pedindo lhe usase com elle de mjsiricor 

dia pois se uinha acussar e comfessar dentro neste tempo 

da graça e risquejonde dezia marja lourenco, eu Manoel francisco 505 

notario dosanto officjo nesta visitacaõ do brasil  que ho es 

 [cre]vej 

Heitor furtado de mendoça                fernao cabrall  

                                                            dataide 

confissaõ de Jorje muniz christaõ uelho no tempo da graça, 510 

10Aos tres dias do mes de a guosto de mill e qujnhentos e nouenta 

e hum  nesta cidade do Saluador baia de todos os santos nas 

per ante osenhor heitor furtado de mendoça visitador do 

Santo officio en suas pousadas apareçeo sem ser chama 

do  Iorge muniz e por querer comfesar sua culpa nesta mesa 515 

lhe foj dado juramento dos santos euangelhos em quepos 

sua maõ derejta sobcargo doqual prometeo dizer uerdade 

emtudo e dixe ser cristaõ uelho caualejro da casa del Rejno 

so senhor natural da ujlla de guimaraĩs em portugual filho  

                                                                                         de520 

                                                           
10 <ja he sentençeado>. 
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||10r.|| [[de]] balthezar muniz e de sua molher Lianor uaz defuntos casado com 

Caterina faja, de idade de setenta e cjnquo annos morador na 

ujlla de samjorge capitanja dos ilheos e confessandose dixe 

que auera sesenta annos pouco mais ou menos que na dita ujlla 525 

degujmarais estaua hum mestre que insanaua [m]oços grama 

11tica, quese chamaua frej aluaro de monçaõ que fora frade da or 

dem de saõ francisco e se sahira da ordem mas que trazia uestido 

sempre ho abitto dadita ordem letrado e pregador de idade de 

quarenta annos em taõ pouco mais ou menos em cuja esco 530 

La elle comfesante aprendia gramatica e he que naõ lhe 

lembra se huma se mujtas uezes, que o ditto mestre ensinou atodos 

os dicipulos na escola que, quando se bemzesem, disesem des 

ta manejra/ Innomjne, patris, decendo coa maõ datesta ate 

bajxo do pejto dizendo que aquella diantejra do rosto ate bajxo  535 

do peito representaua a pesoa do padre, entaõ et filij pondo 

a maõ no ombro derejto dizendo queRepresentaua, ofilho estar 

adextra do padre, emtaõ, et spiritus sanctj, pondo a maõ no 

ombro esquerdo representaua o  espiritu sancto e na boca, pon 

do huma cruz com os dedos, unus deũs, e alegaua que no credo dize 540 

mos filium ejus, ets qui sedet ad dexteram patris e que dauid 

no psalmo diz dixit domjnus domino meo Sede adexteris meis, e no 

simbolo de atanaseo sedet ad dexteram dej patris, e noutros uer 

sos da Igreja qui sedes adexteram patris miserere nobis e a 

silhes emsinaua o ditto frade seu mestre que quando se benzesem 545 

aujam de nomear ofilho [a]dextra no ombro direjto, e naõ a 

bajxo do peito, 12como genesis alfonso naõ era sancto 

nen se lhe auja de dar mais credito que as sobre dittas auto 

rjdades, e que Inda que o outro modo de bemzer de que os cris 

taõs todos usaõ nomeando o padre na testa e o filho no pejto 550 
he bom, contudo que mjlhor era estroutro modo que elle in 
                                                                                     sina

                                                           
11 <Referido frei aluaro> 

12 Observa-se um vocábulo com borrão. 
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||10v.|| [[sina]]ua nomeando o filho a dextera, e que despois que ouujo esta 

<culpa> doutrjna elle comfesante sempre usou do ditto modo debenzer 555 

nomeando o filho no ombro derejto, ate auera quatro ou cinco annos 

segundo sua lembrança que ouujndo huma pregacaõ na ujlla dos 

ilheos a hum pãdre da companhia [de] Jesus lhe ouujo dizer nella 

que deos naõ tinha maõ derejta nem esquerda, e ouujndo elle isto 

foj a<o>moestejro falar com oditto pregador e outros padres e lhe de 560 

clarou este escrupulo e elles lhe Jnsinaraõ que dejxase oditto 

modo debemzer e que se bemzese da manejra que os cristaõs to 

dossebemzem nomeando opadre natesta e ofilho no pejto e 

despois dos dittos padres lhe dizerem isto elle ofaz assim sempre 

pello que se tem cometido culpa todo aquelle tempo em se bem 565 

zer da quella manejra que o ditto frade seu mestre lhe emsinou 

crendo ser boa doutrina, pede perdaõ diso e quese use com elle 

de misiricordia dando selhe penitencja saudauel, comforme 

aeste tempo quehe oda graça, e sendo perguntando respondeo que 

naõ sabe de certeza seo ditto frade he ujiuo oumorto e que selembra 570 

queheratido em boa comta, e naõ sabe de que nacaõ era e do custume 

dise nada e foj lhe mandado ter segredo e assim oprometeo pe= 

llo juramento que Reçebeo e asinou com o senhor ujsitador Manoel francisco 

Notarjo do Sacnto officio nesta ujsitacaõ do brasil  que ho escre 

uej 575 

Heitor furtado de mendoça                                   Jorge muniz 

confissaõ de maria lopez christã noua no tempo da graça 

Aos tres dias do mes daguosto de mill e qujnhentos e nouenta e hum 

13annos nesta cidade dosaluador da baja detodos os sanctos perante 

osenhor hejtor furtado de mendoça ujsitador do sancto officio em suas 580 

pousadas apareçeo sem ser chamada, dentro no tempo da graca 

marja

                                                           
13 <tambem comfessou adiante folha .16.>. 
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||11r.|| [[marja]] lopez e por ter que comfesar nesta mesa lhe foj dado juramento 

dos sanctos euamgelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo 

do qual prometeo dizer emtudo uerdade e dise ser cristam noua 585 

natural de monxaraz termo deuora em portugual filha de fer 

naõ lopez alfajate do duque de bargança e de sua molher bran 

ca Rodriguez defuntos ujuua molher que foj de afons<o>mendez corgi 

am del Rej, de idade de sesenta e cjnco ou seis annos moradora nesta  

<tempo> cidade e comfesandose dise que emtodo o tempo que teue casa ate 590 

guora quando mandaua matar alguma gallinha pera rechiar, oupe 

<culpas> ra mandar de presente a mandaua degolar e degolada pendurar 

aescorer osangue por ficar mais fermosa e emxuta do sangue 

e que sempre quando ensua casa se cozinha digo se asa quarto tra 

zejro de carnejro ou porco lhe manda tirar a landoa por que se asa 595 

milhor e fica mais tenro, e naõ se lhe ajunta na landoa osangue em 

cru[di]do e assi mais quando a carne de porco he magra amanda 

alguma uez a mandou cozinhar lancando lhe dentro azejte ou graõs 

na pa<ne>lla com ella eisto mesmo mandou fazer alguma uez a carne 

de uaqua quando era magra, e outro si dise que tinha nojo e asco 600 

as galinhas e a qualquer outra aue que moria de doença, dise mais 

que quando morreo seo filho Manoel afonso meo conego nasee 

desta cidade estando ella comfesante no nojo e pranto pella morte 

do ditto seu filho que ajnda estaua morto em casa pedio hum 

pucaro deaguoa, e huma sua escraua entrou na camara honde ella 605 

estaua e lhe leuou hum pucaro grande nouo com aguoa eque 

dona Lianor molher de Simaõ da gama defunto moradora nesta 

cidade que presente estaua dise as outras molheres que aj estauaõ 

que aquella agoa que ujnha de fora/ outro si dixe que auera doze 

ou quinze annos que saindo ella do comfi<si>onajro dese comfesar 610 

no colejo de Jesus lhe dise Jsabel corea que hora he ujuua molher 

que foj de francisco aluarez ferajra moradora nesta cidade que por 

que se detinha tanto na comfisaõ eque he o que comfessaua 

ao que ella comfesante respondeo, que se comfesaua de mujtas 

mentiras e malicias, e peccados que nella auja e despois dis 615 

                                                                                           to, ueo
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||11r[[to ueo]] a noticja della comfessante que aditta Jsabel correa, trocando lhe 

 suas palauras dizia que ela lhedisera, que hia comfessar quetudo 

heram mentiras, porem que ella comfesante naõ dise senaõ como 

ditto tem/ e asim dixe mais que auera cinquo annos em dia das 620 

cadeas desaõ pedro no qual diase custuma guardarnesta Cidadepor 

estar esperando per hum seu filho casado de pouco que ujnha comsuamo 

 lher, ella comfesante mandou cajar a casa tendo asportas abertas 

sem mat[e]mcaõ dedesprezo masporlheujr noua queujnha oditto filho 

por naõ acharem acasa Çuja, otrosi dise que auera anno emeo que 625 

estando peracomercom amesaposta chamando perhumseusobrjnho per 

nome mathias Rodriguez que andaua semprecomas contas na maõ, ella 

comfesante lhe dise per algumas uezes que naõ andasesempre cõ as cõ 

tas na maõ que tempo auiade rezar, e tempo de comer, e que todas as 

ditas cousas tem fejto editto sem malicja e ma tencaõ, e sem saber [que] 630 

eram cerimonjas dos judeus pello que se algumas pesoas que della 

sabem isto tem reçebido escandallo e tem cometido culpa nosobreditto 

da manejra que diz pede perdaõ e misiricordia e penjtencja sauda 

uel e por naõ dizer mais dizendo quelhe naõ lembra mais nada e que 

lembrando lhe houjra comfesar foj lhe ditto pello senhor ujsitador 635 

que algumas das dittas cousas eraõ conhecjdas muito notorjamente 

serem çeremonias da lej de Mojses, e assim o mandar trabalhar no 

dia santo e dizerem della que dizia comfesar mentiras e mandar 

tambem ao ditto seu sobrinho que naõ rezase sempre cõ as contas ma maõ 

saõ cousas queMostraõ naõ ser ella boa Cristaõ majormente sendo 640 

ella molher de tambom emtendimento como he e que naõ he de 

crerque ella naõ soubese que fazer a[s] dittas cousas do quarto de car 
 nejro tirandolhe alandoa ede cozinhar acarne com azejte e graõs 

eraõ ceremonias dos Judeus e que portanto com mujta charjdade amo 
esta que declare e confeseauerdade desuas culpas eatencaõ queteue 645 

em fazer asdittas cousas por que fazendo assim esta em tempo 
de gra[ça] no qual mereçera larga misiricordia da sancta madre Jgreja 

e respondeo que ella nas dittas coussas que tem declarado nunca teue 

tencaõ judajca nem de fazer cirimonja dos judeus nem tem cam 

                                                                                                    d[o]des650 



404 
 

 



405 
 

Brazil 

||12r.|| [[do des]]prezo do dia santo nem de offender adeos, mas quehe boa cristaã 

 epor mais naõ dizer lhe fojmandado quetenha segredo easi o 

prometeo pello juramento que tinha reçebido edo custume dise 

que ouue grandes deferencas com a ditta dona Lianor [e] naõ seque 

rem bem, eque aditta Jsabel correa e ella, Senaõ querem bem de 655 

claro quedise que em aLgum tempo ella eas sobre dittas [es]teueraõ muito  

 mal e em[deos, [p]orem que ora jasetrataõ e comuersaõ e 

porsaber asignar asinou com osenhor ujsitador e declaro queSendo per 

guntada pello senhor ujsitador que mal emtendeo ella datencaõ de 

donaLianor emdizer que ho pucaro daguoa lhe ujnhade fora 660 

respondeo, que entendeo que aditta dona Ljanor porlhe naõ 

 ter boa uontade quis dar aentender que em lhe trazer agoa 

 de fora era sinal [que] naõ auja agoa em casa querendo dar 

aetender que ella comfesante guardara a ceremonjados 

judeus deLamcar toda aguoa fora quando aLguem morre em 665 

casa mas que ella comfesante naõ fez tal nemsesabe se agoa 

 lhe ueo de fora sedecasa Manoel francisco notarjo do sancto officjo 

 nesta ujsitacaõ do Brasil que ho escreuej  

Heitor furtado de mendoça 

Maria Lopes14 670 

confissaõ deJeronimo debairos christaõ uelho no tempo da graça 

 Aos quatro dias domes de aguosto demill e qujnhetos, enouen 

 ta ehum annos nesta cidade do Saluador nesta Capitanja da 

baja de todos os sanctos nas casas damorada [do] senhor ujsitador 

hejtor furtado demendoça per ante elle pareçeo sem ser 675 

chamado giro<ni>mo de bairos d[e]mtro no tempo da graca e por 

 dizer que tinha que comfesar nestamesa lhefoi dado 

 Juramento dos santos euangelhos emque pos sua maõ 

                                                                                derejta 

                                                           
14 Observa-se uma cruz acima da assinatura. 
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||12r.|| [[derejta]] sob cargo doqual pro meteo dizer emtudo uerdade e dise 680 

ser cristaõ uelho natu ral desta cjdade dejdade detrinta annos 

 filho de gaspar debajros Ja defunto, ede caterjna lo ba que ora 

 hecasada segundauez com andremontejro moradornesta 

cidade, e com fesandosedise queauera tres annos poucomais 

oumenos que oditto seu padrasto uendeo hum peda ço deterraem 685 

pase a hum manoel ferrejra morador empase oqual compra 

 dor fez naditta terra Lauroura de mjlho ealgodam esete 

 tarefas de llenha eque porquanto o ditto seu padrasto naõti 

 nha aJnda fejto partilhas comelle ecomsuas Jrmaãs, da 

ditta terra, hum cunhado delle comfesante per nome perodiaz 690 

Laurador em cuja casa elle agora he moador lhedise quesefose 

 des forcar, arrancado e danando toda aditta Lauoura eobra 

 doditto manoel ferrejra [pe]llo que elle con fesante Leuoucom 

sigo a bastiam negro de gujne/ e a goncalo, antonjo arda/ amtonjo 

<Referidos.>molec/ pedro angola/ simaõ egico/ pedro ongico/ rodrigo angola 695 

Lourenco ongico/ Joane angico/ duarte angola/ cristouaõ angola 

todos negros de gujné/ Jorge angola, francisco angola/ bastiam 

 congo/ todos negros de guine/ francisco da terra/ Manoel daterra/ e 

ped[r]o daterra/ tod os ao presente ujuos escrauos catiuos do 

ditto seu cunhado perodiaz, eoutro<si> hum negro pernome antonio 700 

degujne catiuo tam bem doditto seu cunhado que aueraqua 

 tro ou cjnco mesas queho mataraõ, e elle contodos os sobredittos 

poseraõ ofogo nas dittas tarefas delenha e arancaraõ e des 

truiraõ toda aditta Lauora edespois disto fejto o ditto ma 

noel ferrejra tirou huma carta de excumunhaõ, aquaLsepu 705 

bricou e nunca elle com fessante nem os dittos ajudadores sahiraõ 

 aditta <de> excomunhaõ e dodito tempo ateguora pasaraõ ja duas 

<culpa> quaresmas e nas comfisonis que elle comfesante fez pella obrj 

gacaõ daJgreja nunca comfesou este peccado deter fejto o dito 

dano e o calou sempe emtendendo mujto bem e remordendo 710 

lhe
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        ||13v.|| [[lhe]] a concjencia que onaõ calase enunca declarou aditta excomu 

 nhaõ ese dejxou andar excomungado todoeste tempoqueha mais 

dedous annos, e que desta culpa pede perdaõ e remedio saudauel 

usandose comelle de mjsiricordia edo custume disenada efoj 715 

lhe mandado tersegredo, e asi o prometeo pello jura[m]ento que reçe 

 beo e asinou com ellesenhor ujsitador Manoel francisco Notario dosancto 

 officjo nesta ujsitacaõ do brasil o escreuej 

Heitor furtado de mendoça                 Jeronimo debarros 

confissaõ de Caterina mendez christaã noua notempo da graça 720 

15Aos cinquo dias do mes de Aguosto demill equjnhentos 

 e no[u]enta e hum annos em esta Cidade do saluadorca 

pitanja da bajaa en as cassas da morada do senhor ujsita 

dor hejtor furtado demendoça per ante elle pareçeo 

sem ser chamada Caterjna mendez epor dizer terque 725 

com fesar nesta mesa lhe foj dadoJuramento dos santos 

 euangelhos em quepos suamaõ de[r]ejta sob cargo do qual 

 prometeo dizer uerdade emtudo e dise chamarsedo 

ditto nome, e ser cristaã noua natural de Lixboa filha de 

fernaõ Lopez alfajate do duque de brargança e desua 730 

molher branca Rodriguez defuntos casada com amtonjo 

 serram moradores nesta cidade de idade de cjnquo 

 enta e hum annos  e comfesandosediseque auera 

ujnte equatro annos quesendo ella ja casada indo 

<Referida>ujsitar Luisa correa molher de pero tejxera ja de 735 

funto moradora em toquetoque desta capitanja estan 

 <Referida>do tambem presente Paulaa serram mo lherquefoj do me 

 [[me]]dejros sogra do mestre dacapella e huma moriscaque 

                                                                              ueo

                                                           
15

 <tambemconfessou adiate folha .18.> 
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||13v.|| [[ueo]] degradada aesta terra aque naõ sabe o nome, eque heja de 740 

funta ella comfesante perante ell[e]s dise quehum agnus dei quetinha 

 ao pe[s]coço gabando lho mujto, dizendo ella quehum padre desam 

 francisco, lho dera em mujta estima el[le]lhedise quequando o papa os 

benzia que era con grande aparato com os cardeais reuestidos 

de pontifical, equerendoo, ella comfesante em careçer a  745 

muita estima em que otinha dise que ho tinha em tanta 

 <culpa>vene[ra]caõ como a huma ostia ao que lhe replicou huma morisca 

 sobreditta que naõ de dezia <bem>, e contudo ella comfesante, tornou 

a retificar oseu dito e nelle ficou, eque disera as ditas 

paLauras e as retificara simplex mente, de que ficou des 750 

pois mujto arependida/ eadita mourisca a foj acusar 

 per ante obispo pasado, o qual deu sentença nocaso eque 

 segundosua lembrança lhe pareçequeSaja absoluta, e co 

tudo ella uem pedir perdaõ asancta madre Jgreja eque 

seuse com ella de mjsiricordia neste tempo de graca, e foi lhe 755 

mandado ter segredo, e asi oprometeo pello juramento, 

 [que] tem reçebido, e por dizer queSabe Lersomente e que naõ 

   sabe escreeuer, eu Notario, aseu Rogo asinej Manoel francisco notario 

do Sancto officio nesta visitacaõ do brasil o escrueuej 

e aSinei com osenhor ujsitador. 760 

Heitor furtado de mendoça                        Manoel francisco16 

 confissaõ de Caterina Fernandez christã uelha no tempo da graça 

Aos noue dias do mes de aguosto de mill e qujnhentos  e nouenta 

e hum annos nesta cjdade dosaLuador capitanja da baja 

de todos os santos, nas casas da morada dosenhor ujsitador 765 

hejtor furtado de mendoca per ante elle pareçeo sem  

                                                                                 ser

                                                           
16

 Abaixo da assinatura do notário Manoel Francisco constam alguns símbolos semelhantes a “ss” 

para identificar que ele assina no lugar da confessada. 
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||14r.|| [[ser]] chamada Caterjna Fernandez e por querer comfesarsua culpa 

nesta mesa lhe foj dado Juramento dos santos euangelhos 

em que pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer 770 

em tudo uerdade e dise ser crjstam velha, natural de es 

tremoz que ueo aesta cidade degradada por cin[c]o annos por 

 ser culpada na morte de hum h[omem] aque matou o paj de huma 

sua filha eser filha depero Fernandez aLmocreue e desua molher 

marja Lopez defunta casada cõ gaspar rodriguez homem do mar 775 

marjnhejro, costurejra moradora no monte caluarjo Junto 

 desta cidade, de idade de trjnta annos e comfesandosedise 

 <tempo>que auera anno[[s]] e meo que emdia de nossa senhora dacocejcaõ 

pella menhãa morando ella em piraja desta capitanja se 

comfesou ao capellaõ do emgenho da cjdadepantaleam 780 

<referido>gonçallvez e delle recebeo osanctissimo sacramento edespois 

 Jndo pera sua casa lhe lembrou seu marido que ellaantes de 

 <culpa>ir para aJgreja tinha comjdo, huma talhada de anannas, e  ella 

uemdo tambem as cascas no chaõ lhe lembrou emtam que  

tinha comjdo huma talha[da] de ananas antes de ir Comungar 785 

remtaõ teue grande arependimento e se tornou a comfesar 

 a hum padre da companhia, o qual lhe deu em penjtencja que 

trouxe se humcelicio qujnze dias, e rezase cjnco uezes oro 

sajro e outras tantas a coroa de nosa senhora e JeJuase 

tres sabados a pam [e]aguoa a quaL pinitencja ella comprio 790 

e que ora pedia mjsiricordia nesta mesa com forme aeste 

 tempo degraça e por naõ dizer mais foj perguntada pello 

  Senhor ujsitador se cr[e]queno sacramento da eucharistia comsa 

grada aostia esta ouerdadejro co<r>po de cristo noso senhor 

eque aJgreja sancta comdena por herejes os que onegam ese 795 

quando tomou osanctisimo sacramento tendo comjdo sa 

bia que estaua nelle o corpo de christo noso senhor ou se duujdou 

diso, e respondeo que ella cree que no sacramento da 

                                                                              Eucha
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||14v|| [[eucha]]ristia esta ouerdadejro corpo de Christo, e que tem por hereje 800 

quem honegar e que quando ella o reçebeo naõ duujdou nada 

 mas antes o reçebeo pera saLuaçaõ de sua alma e sendo mais 

 perguntada respondeo que quando se comfesou e comungou 

no ditto dia de nosa senhora naõ lhe lembro<u> quetinha comjdo 

e que naõ tinha comjdo mais que huma talhada de ananas e que 805 

com a collera e agastamento queleuaua contra seu marjdo com 

 quem pelejara lhe naõ alembrou e que nunca esteue emterra 

 de Lutaranos, nem tratou com elles e que sabia mujto bem que 

sea de comungar em Jeium e que a isso estaua a obrigadae que 

esta prestes pera reçeberpinitencja foj lhe mandado ter 810 

segredo pello Juramento que reçebeo eassi oprometeo e por naõ 

 saber asinar eu notarjo a seu roguo asinej com osenhor ujsita 

 dorManoel francisco Notario do Santo officio nesta ujsitacaõ que 

o escreuej com a, emtre Linha, e borado quediz, homem. 

Heitor furtado de mendoça              Manoel francisco17  18 815 

confissaõ de fernao Ribeiro Jndio do Brazil. 

     no tempo da graça 

Aos doze dias do mes de aguosto de mill e qujnhentos eno 

uenta e hum annos nesta cidade dosaLuador Capitanja 

da baja de todos os santos nas casas da morada do senhor 820 

vis[i]tador heẏtor furtado de mendoça per ante elle 

 pareçeo semser chamado, fernaõ Ribejro eporquerer 

 com fessar sua culpanesta mesa e elleser do gen 

tio desta bajaa que naõ sabe a Lingoa portuguesafoj 

presente opadre francisco dellemos relegioso da com 825 

                                                                                pa

                                                           
17

 Abaixo da assinatura do notário Manoel Francisco, constam alguns símbolos semelhantes a “ss” 
para identificar que ele assina no lugar do confessado. 
18

 Segue carimbo do ANTT. 
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||15r.|| [[pa]]nhia de Jesus por seu interprete e declarador quesabe a 

sua Lingua e lhes foj dado Juramentosdos sanctos euange 

lhos em que poseraõ as maõs derejtas, sob cargo do qual 

prometeraõ dizer uerdade et pello ditto J[n]terprete dise 830 

quehe cristaõ a seis ou sete annos filho de gentios pagaõs 

 morador naLdea desaõ Joam, de idade de cjmquoenta 

 <tempo> annos e comfesandose dise que auera dous annos que 

19dizenlho outro gentio Cristaõ per nome simaõ que os cris 

taõs que comungauaõ tinhaõ de costume usar de Cha 835 

ridade dando esmolas efauores aos proximos e 

 que tem elles emtresi que os que comungaõ saõ os homẽns 

 mais ujrtuosos, entaõ elle Comfesante respondeo ao 

<culpa>dittoSimaõ que naquelle sacramento da comunhaõ 

estaua amorte, e que quem comungaua reçebia a morte 840 

e isto dise huma so uez e despois de hoter ditto ficou mujto 

 arependido e lhe pesou mujto de o[D]iabo lhe fazer dizer 

 tam Roim palaura, e que sabendo isto ho padre Superior 

da dita aLdeaJoam aLuarez da companhia deJesus que tem 

cujdado de os doutrjnar et instruir na fe, o prendeo epe 845 

nitencjou eo mandou estar em publico na Jgrejapedindo 

 perdaõ atodos etomando discjpLina ao que ellesatis 

fez eora dentro neste tempo degraçauem pedirperdaõ 

a Sancta madre Jgreja e que se use com elle asancta madre 

Jgreja, digo de mjsirjcordia, esendo mais preguntado 850 

respondeo que elle cree que na hostia consagrada esta o uer 

 dadejro corpo de cristo e ujda esaude das almas eque 

 os homẽns morrem neste mundo e suas almas uaõ ou 

a gloria, ou o Jnferno, Segundo, seus fejtos mereçem 

eque isto lhe Jnsina oditto padre e prometeo ter se 855 

                                                                           gredo

                                                           
19

 <referido este simaõ teste=/munhou no primeiro Livro das denunciaçõis folha .54.> 
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||15v.|| [[gredo]] e asinou por elle o ditto padreseu interprete que declarou 

 sua Lingoa <asinou> com o senhor ujsitador Manoelfrancisco notarjo do santo 

officio nesta ujsitaçaõ o escreuej |conaentreLinhaque diz asinay|  

Heitor furtado de mendoça                    francisco delemos 860 

 

confessaõ de Clara fernandez mea christã noua no tempo da graça 

 Aos quatorze dias do mes de aguosto de mill e qujnhentos e 

 [[e]] nouenta e hum annos nesta cidade do Saluador bahia detodos 

os Sanctos nas casas da morada do senhor [v]isitador hejtor fur 865 

tado de mendoça per ante elle pareçeo sem ser chamada cla 

ra fernandez e por querer comfesar se nesta mesa reçebeo Juramento 

 dos sanctos euangelhos em que pos sua maõ derejta sob carguo 

 do qual prometeo dizer em tudo uerdade, e dise ser cristaã no 

ua mea natural de castello branco emportugualfilha de 870 

antonjo rodriguez panejro cristaõ nouo e desua molher graci<a>diaz 

Ja defuntos ella era cristã uelha, ujuua m<as> que foj de manoel [fe]rnandez 

 carçerejro, cristaõ uelho estaLajadejra que da de comer em 

 sua casa de idade de quarenta annos moradora nesta cjdade  

<culpa>e comfesandose dentro neste tempo da graça dise que ella 875 

ueste alguñs sabados Camjsa Lauada quando tem a do 

corpo çuja por respejto do çerujço de estaLajadejra e assi 

                                                                                     aueste
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Brazil 

||16r.|| [[aueste]]Lauada todos os mais dias dasomana Em que se lhe ofere 

çe tella, por Limpeza do ditto officio, e que isto faz sem tertem 

caõ aLguma Roim somente por Limpeza e naõ por cerjmonja 880 

<referido>nem guarda dos sabados e dise que Jsabel rodriguez abocatorta 

 lhe deue mill eojto centos rejs que lhe emprestou sobre hum 

 conhecjmento quelhe fez, eora lhe nega adiujda, e trazem  de 

manda e he sua enemiga elhe alleuanta falsos testemunhos, Jnfama 

ndo a dizendo que ella he huma Judia e que aJunta as panellas 885 

de toda asomana eas quebra aosabado eque tem hum crucj 

 fixo eo acouta, e tudo isto ella comfesante nega e diz se 

 rem falsidades que lhe aLeuanta aditta sua enemiga e por  

isso naõ pede disto perdaõ nem o comfesa por culpa somente 

comfesa uestir alguñs sabbados camiSa Lauada como 890 

ditto tem sem roim tencaõ ese niso tem culpa pede mjsi 

 ricordia e por naõ dizer mais eser perguntada respondeo 

 que naõ conheçe parente algumaseu que fose preso ou p[e]niten 

ceado pello sancto officio e foj amo estada pelo senhor ujsi[t]ador 

quefaca comfissaõ Jntejra e uerdadejra desuas culpas pois es 895 

ta em tempo dagraça pera amereçer e aLcancar, respondeo 

 que naõ tinha mais que dizer do que dito tem e prometeo terse 

 gredo pello Juramento que reçebeo e por naõ saber asinar 

eu Notario a seu rogo asinej com osenhor ujsitador Manoel 

francisco Notario, do Sancto officio nesta ujsitacaõ o escreuej 900 

Heitor furtado de mendoça                           Manoel francisco20 

confissão de maria Lopez christãa nuoua no tempo da graça 

 Aos dezaseis dias do mes daguosto de mill e qujnhentos e no 

21uenta e hum annos nesta cidade dosaLuador Capitanja 

da bahia de todos os sanctos nas casas da morada dosenhor 905 

                                                                                            ujsi

                                                           
20 Abaixo da assinatura do notário Manoel Francisco constam alguns símbolos semelhantes 
a “ss” para identificar que ele assina no lugar da confessada. 
21 <tabem confessou atras folha .10.> 
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||16v.|| [[ujsi]]tador hejtor furtado demendoça per amte elle pareçeo sem 

ser chamada dentro notempo da graça maria Lopez ujuua 

molher quefoj de mestre afonso, mendez eaqual ja fez comfisaõ 

nes<te> Liuro folhas .10. e pelo Juramento dos sanctos euange 910 

lhos emque tornou apor sua maõ derejta declarou quelhe lem 

<tempo> brara mais que auera dez annos estando ella empratica 

com certas pesSoas quelhe naõ lembra[õ] huma dellas ueo a fa 

lar em mestre roque cristaõ nouo deuora que estando 

preso na Jnqujsjçam se degolou, ou matou per sua maõ ea 915 

isto respondeo ella comfesante quelhe parecja que a que 

<culpa> lla morte fora pera elle mais honrada e quedaculpaque 

nisto tem em dizer esta palaurasimplex mentepede 

perdaõ emjsiricordia esendo perguntada respondeo 

que asua tençaõ eraẽntender quese o ditto mestre roque fora 920 

quejmado teria morte mais deshonrada e que naõ teue 

outra tencaõ nem malicja e que naõ sabe que algum parente 

seu fosepenjtenceado ou preso pello santo officio epro 

mete o ter segredo, e asinou cõ osenhor ujsitador Manoel 

francisco, Notario, do Sancto officjo nesta ujsitaçaõ o escreuej 925 

Heitor furtado de mendoça                 Maria Lopes22 

             confissão de Jeronimo deparada estudante christão uelho 

             na graça 

Aos dezasete. dias do mes de a guosto demil equinhentos 

e nouenta e hum años nesta vidade do saluador capita 930 

nja da bahia de todos os sanctos nas casas da morada  

do

                                                           
22 Acima da assinatura verifica uma † e abaixo um traço horizontal. 
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Brazil 

||17r.|| [[do]] senhor ujsitador hejtor furtado de mendoca pera ante elle 

pareçeo sem ser chamado geronjmo de parada studa 

nte da primejra clase e por querer comfessar sua 

culpa nesta mesa recebeo ojuramento dos santos 935 

euangelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo 

do qual prometeo dizer emtudo uerdade e dise 

ser cristaõ uelho natural desta bahia filho de do 

mingos Lopez carpintejro da ribejra e de sua mo 

lher Lianor ujegas morador nesta cidade de i 940 

dade de dezasete annos e confesando se dise que 

<tempo> ha dous ou tres annos en dia de pascoa a tarde foj 

23elle confesante a casa de frutuoso aluarez clerigo 

de misa homem uelho que tenhja a barba branca por 

ter amjzade com seu paj e cõ seu Jrmaõ e o ditto fru 945 

tuoso aluarez o comecou apalpar dizendo lhe que esta 

ua gor[do] e outras palauras meigas elhe meteo a maõ 

pellos calçoĩs e lhe apalpou a sua natura aluora 

cando lh[e] com a maõ e lhe tirou os calcois fora eo le 

uou a sua cama, e o ditto clerigo tirou tambem os  950 

seus e se dejtaraõ ambos sobre a cama e o ditto clerigo 

ajuntou a sua natura com a delle comfessante e cõ 

a maõ solicitaua ambas as naturas Juntas por diante 

ater polucaõ, porem da quela uez naõ teue pulucaõ 

nenhum delles, e depois de aquella uez a mujto tempo  955 

sendo o ditto frutuoso aluarez ujgajro da Jgreja de 

matoim foj elle comfesante pera casa de seu paj que 

moraua mea legoa alem de matoim por chegar  

de noj

                                                           
23 <Referido fruituoso aluarez clerigo> 
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||17v.|| [[denoj]]te a matoim se foi agasalhar acasa do ditto frutuoso 960 

aluerez e se lancou nacama com elle o qual comecou a 

palpalo tambem e prouocarlhe e fazer o mesmo como 

da outra uez elle comfesante da mesma maneira apal 

paua com a maõ a natura do dito clerigo e desta segu 

da uez naõ ouue tambem mais que ajuntamentos por 965 

diante, e despois disto mujtos dias aconteçeo que ueo 

o ditto frutuoso alurez aesta cidade e se agasalhou em 

casa da auo delle comfessante e por elles ficarem ambos 

sos lhe disse o ditto frutuoso aluarez que fizesem como das 

outras uezes eque elle respondeo que naõ queria e elle en  970 

taõ lhe deu um uintem e por elle se naõ contentar com um 

vintem lhe deu mais outro ujntem, emtam ambos tira 

raõ os calcois e se deitaraõ em cima da cama e des 

<culpa> pois de terem feito por diante como das outras uezes 

o ditto clerigo sedejtou com a barrigapera baixo edise 975 

aelle comfesante quesepusese em cjma delle e asi ofez 

e dormio com oditto clerigo carnalmente por detras com 

sumando o peccado de sodomia metendo seu menbro 

desonesto pello uaso trazejro do clerjgo como hum 

homem faz com huma molher pello uaso natural por diante 980 

e este peccado consumou tendo puluçaõ com o ditto tem 

huma soo uez e disto dise que pedia perdaõ e se comfesaua 

dentro neste tempo de graça e perguntado se alguma 

pesoa o uio  ou ouuio dise que naõ e perguntado se lhe 

                                      dise985 
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||18r.|| [[dise]] que cometer aquellas torpezas naõ era peccado dise 

que lhe dise que, era peccado e que se comfessase aelle que 

elle o absoluerja e sendo perguntado se sabia elle co 

fitente que aqujllo era peccado respondeo quesi sabia 

e sendo mais perguntado dise que ouujo que o ditto 990 

frutuoso aluarez era amigo de fazer estaz torpecas cõ 

moços e Ja por isso ujera degradado do rejno e do 

costume dise nada e foj amoestado pello senõr ujsi 

tador que se afaste da cõuersaçaõ de semelhantes 

pesoas que lhe posaõ causar dano em sua alma 995 

sendo certo  que fazendo o contrajro sera grauemente 

castigado e por dizer que jaestaua emmendado e auja 

mujto tempo que deixara o ditto pecado foi lhe man 

dado que se comfese ao Padre guardiam de Santo antonio 

digo de Sam francisco e que traga escripto aesta mesa e pro 1000 

meteo ter segredo pello juramento que reçebeo e asinou 

cõ osenhor ujsitador e declarou que naõ se quis comfesar ao di 

tto frutuoso aluarez, e que ja se comfesou destes pecca 

dos aos padres da companhia eo absolueraõ ecõ 

pri[os] as pinjtencjas e se mostrou mujto arepen 1005 

dido Manoel francisco notarjo do Sancto officio nesta 

ujsitacaõ o escreuej. 

Heitor furtado de mendoça                   Jeronimo da parada 

confissam de Caterina mendez christãa noua que Ja cofessou atras folha .12. 

no tempo da graça 1010 

Aos dezoito dias do mes de aguosto de mill e qujnhentos 

[[e quinhentos]] e nouenta e hum annos nesta cjdade do  

saluador bahia de todos os sanctos nas casas da mo 

rada
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||18v.|| [[rada]] do senhor ujsitador hejtor furtado de mendoça perante 1015 

elle pareçeo sem ser chamada Caterina mendez queja 

se comfesou neste, liuro, folhas, doze epello jura 

mento que nouamente reçebeo declarou que lhe lembraraõ 

mais algumas causas de que sequer confesar dentro 

neste tempo dagraça e comfessandose dise que no 1020 

<tempo> tempo que ella esteue em perabosu que foj ujgajro mor 

<culpas> cal rodriguez que Jnda agora o he ella comfesante que 

quatro ou cjnco sabados uestio camisa lauada, e beatos 

lauados epos na cabeça toalhas lauadas pera ir a Jgre 

ja ouujr misapor por quanto o ditto ujgajro naõ dezia 1025 

missa se naõ de qujnze em qujnze dias aos sabados 

e outro si comfessando se dise que todas as uezes que 

em sua casa ate guora se asauaõ quartos trazejros  

da res meuda lhe mandaua tirar a landoa por quanto 

antonjo aluarez cozinhejro da rainha lhe ensinou que 1030 

era isto bom pera a carne se bem asada e por isso e 

lla tambem o ensinou aoutras pesoas e estas cousas 

fez sem ter nellas matençaõ e pello senor ujsitador 

foj amoestada com mujta charidade que pois isto eraõ   

ceremonias de Judia e ella he da nacaõ dos cristaõs 1035 

nouos e molher de bom entendimento que presume 

della que as fazia por guardar a lej de Mojses e que 

portanto pera alcancar mjsjricordia e agraca 

deste tẽmpo faca comfissaõ Jntejra e uerdadeira 

e ella respondeo que <he> boa cristaã, e que naõ fez as dit 1040 

                                                    tas
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Brazil 

||19r.|| [[tas]] cousas com tencaõ dejudia e que naõ tinha mais 

que comfesar e que fez as dittas cousas pellas re 

zois que tem ditto e que se por as fazer com a ditta 

boa tençaõ ella cahio em alguma culpa pede 

perdaõ e mesiricordia com penjtencja sauda 1045 

uel e foj perguntada se sabe algum parente seu 

que fose preso, ou penjtençeado pello sancto officjo 

respondeo que o naõ sabe foj lhe mandado ter segre 

do e eu Notarjo a seu rogo asjnej cõ oseñor ujsitador 

Manoel francisco Notarjo do sancto officio nesta ujsita 1050 

caõ o escreuej.                                     Manoel francisco 

Heitor futado de mendoça                      

            confissam de Roque garçia      notempo da graça. 

Aos dezanoue dias do mes de aguosto de mill e qujnhentos 

e nouenta e hum annos nesta cjdade dosaluador ca 1055 

pitanja da bahia De todos os sanctos, nas casas da 

morada do senhor ujsitador hejtor furtado de men 

doca per ante elle pareçeo sem ser chamado Roque 

gracia que tambem denuncjou no liuro das denun 

ciaçois folhas. 97- e Recebeo Juramento dos santos 1060 

euangelhos, em que pos sua maõ derejta sob cargo do 

qual prometeo dizer uerdade e confesandose 

<tempo> dise que auera cinquo meses estando elle em cerezipe 

donde he capitaõ thome da rocha diseraõ hũns negros 

que os gentios tinhaõ mortos os quatro ou cjnquo hõmens 1065 

que estauaõ em hum barco em ho rio de saõ francisco, e que o 

quejmaraõ ao barco e dizendo o Capitaão que os negros  

men
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||19v.|| <culpa> [[men]]tiam responde o elle confessante que tanto cria elle 

no que deziam aquelles negros como no euangelho de saõ 1070 

< referido> joam, sendo presente antonjo fernandez, casado na ilha 

tercejra foi dado em ceregipe oqual oreprendeo e elle se 

calou e dise aquellas palauras paruoa mente e pede de 

llas perdaõ e penitencja saudauel com mjsiricordia e dise 

que naõ deu conta disto a outrem e foj lhe mandado ter segre 1075 

do e que atente como fala e fale palauras de bom cristaõ 

que naõ dem escandalo e lhe naõ causem danno em sua 

alma e se [u]a comfessar a hum padre da comapanhia e tra 

ga escripto, e comprira a penjtencja que lhe derem 

e asinou cõ o senhor [ujsitador] ujsitador Manoel francisco No 1080 

tario do sancto officio nesta ujsitaçaõ o escreuej 

Heitor furtado de mendoça   Roque oraera 

               confissão do doutor Ambrozio peixoto de Carualho christaõ uelho 

                                      no tempo da graça 

Aos [uin]te dias do mes de agosto de mill e qujnhentos e no 1085 

uen[ta e] hum annos nesta cidade do saluador capitanja 

da bahia de todos os sanctos nas casas da morada do senhor 

ujsitador hejtor furtado de mendoça per ante elle pareceo 

sem ser chamado osenhor doutor Ambrosio pejxoto de carualho 

do desembargo de sua magestade prouedor mor dos defuntos 1090 

e ausentes, neste estado do brasil e por querer comfessar 

nesta mesa lhe foj dado Juramento dos santos e[v]angelhos 

en que pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo di 

confessar entodo uerdade e comfesando dise, ser cristaõ 

uelho natural de gujmarais, filho do Doutor gonçalo uaz pejxoto  1095 

des embargador dacasa dociuel e de sua molher madalena 

decarua
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||20r.|| [[lena de carua]]lho de idade de trinta e sete annos casado com do 

na beatiz detaide morador nesta cidade, e comfesando 

<tempo> dise que hontem atarde no colejo da comapanhĩa deJesus es 1100 

tando fazendo humas contas com antonio nunez rejmaõ mer 

< referido> cador, quis o ditto mercador que se dese creditto a huns 

asinados de mestres e fejtores de hum engenho de acuquare 

e elle confesante naõ querja se naõ que se dese credito 

a hum caderno que mostraua e sobre isto acendido em colera 1105 

e agastamento na porfia quetinhaõ dise sem diliberaçaõ 

<culpa> que jnda que Saõ Joam Euangelista lhe disese o contrajro 

do que se comtinha no ditto caderno lho naõ crerja e despois 

< referido>  de acabadas as profias o Padre quericio que estaua presente 

lhe lembrou que disera elle aquellas palauras, e entam 1110 

sentio elle que disera mal nellas sem consideraro que dezia 

e por isso pede perdaõ, e por ser dentro no tempo dagraça foj 

amoestado que em suas praticas seja atentado como tambem 

conuem a calidade desua pesoa e que se comfesse desta 

culpa a seu comfessor e cumpra a penjtencja spiritual 1115 

secreta que elle lhe der easjnou com osenhor ujsitador Mano 

el francisco Notario do sancto officio nesta ujsitaçaõ o escreuej 

Heitor furtado de mendoça         [Ambrozio] peixoto de Carualho 

                confissaõ de fernaõ pirez que tem duuida sehe méo christaõ nuouo 

                no tempo da graça 1120 

Aos ujnte dias do mes daguosto de mill e qujnhentos e nouenta 

e hum annos nesta cjdade do Saluador capitanja <da baja> de todos  

os sanctos nas casas da morada do senhor ujsitador hejtor 

furtado de mendoça per ante elle pareçeo sem ser chamado 

fernaõ pirez e por querer comfesar se nesta mesa lhe foj 1125 

dado Juramento dos santos euangelhos em que pos sua 

maõ
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||20v.|| [[Maõ]] derejta sob cargo do qual prometeo dizer entudo uerdade edise 

ser cristam uelhõ da parte de seu paj etem ouujdo se he cristaõ nouo 

da parte de sua maj, naturaL da cidade do porto soltejro que 1130 

esta ora jurado pera casar com luisa dalmeida de idade de 

quarenta annos moradornestacidade filho de saluador 

pirez e de sua molher ana rodriguez defuntos, e comfesando dise 

<culpas> que algumas uezes asandose em suacasa quartos de carnejro  

lhetirou a landoa pera se asar mjlhor e algũns sabados 1135 

vestio camisa lauada por limpeza somente como costuma 

vestir quasi todos os dias dasomana, eas dittas cousas sem 

nenhuma maa tencaõ, edise que por elle ser engenhoso sem apren 

der costuma fazer  cadano pella coresma huma imagem de cristo 

de bulto de barro pera se por na somana sancta em algua Jgreja 1140 

equando as esta fazendo fala algumas palauras descortezes 

as suas negras eaoutras pesoas mas naõ que as falle em des 

prezo da imagem, e outro si as uezes estando a mesa comen 

do mesa con outros scilicet Manoel rodriguez ribeiro <mercador>, diogo martinz, ao 

mercadores tempo que hum uaj com o copo pera beber os outros 1145 

lhe daõ, traques easi os deu elle algumas uezes ao tempo que os 

outros bebiam e isto fazia sem tencaõ de offender a christo  

e destas cousas quefez sem ma tencaõ da culpa quetem pede 

perdaõ neste tempo da graça epor naõ dizer mais foj mo 

estado quefaça com fissaõ Jntejra e uerdadejra porque as ditas 1150 

ceremonias saõ conhecjdas serem dos Judeus quanto mais 

queelle he de bom entendimento, respondeo que tem dito auer 

dade e quehe mujto bom cristaõ e naõ teue tencaõ judajca 

eprometeo segredo easinou com osenhor ujsitador Manoel francisco 

Notarjo do santo officjo nesta ujsitacaõ o escreuej. 1155 

Heitor furtado de mendoça                      fernaõ pirez
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||21r.||                Joaõ Serraõ christão nouo 

Aos ujnte e dous dias do mes de aguosto de mill e qujnhentos [[e quj 

nhentos]] e nouenta e hum annos nesta cidade dosaluador 

[C]apitanja da bahia de todos os sanctos nas casas da mo 1160 

rada do senhor ujsitador hejtor furtado de mendoça perante 

elle pareçeo sen ser chamado Joam Seraõ e dise que queria 

comfesar sua culpa que nesta mesa cometeo pello que reçebeo 

Juramento dos santos euangelhos em que pos a maão eprometteo 

dizer uerdade e comfessando dise que elle he cristaõ 1165 

nouo jntejro filho defrancisco, de chaues cristaõ nouo alfajate 

e de sua molher clara Seram Cristam noua moradores 

em barganca elle defunto e ella ujua e que sendo isto asi 

elle ueo hum dos dias pasados aestamesa a denuncjar cuja 

denuncjacaõ esta no primeiro liuro das denunciacois 1170 

<folha .13.liuro> desta ujsitacaõ e sendo perguntado  per elle senhor ujsitador 

sob cargo do juramento que tinha recebido se era cristaõ uelho 

<culpa> ou nouo elle comfessante falsamente respondeo que era 

cristaõ uelho de todas as partes e assi se escreuera e isto 

fjzera por elle estar casado nesta [ci]dade com huma molher 1175 

cristaã uelha de gente nobre limpa eabastada e elle 

ser tido de todos por cristaõ uelho e ser cjdadaõ que ja foi al 

motaçel desta cidade aujdo em boa conta e de honrrado 

porem quehauerdade he como aquj tem comfessado ser 

cristaõ nouo jntejro e que da culpa que cometeo e per 1180 

Jureo nesta mesa calando a uerdade e dizendo a ditta 

falsidade pede perdaõ neste tempo da graça e esta mujto 

arependido edeu mostras de arependimento esendo 

perguntado pelo senhor ujsitador se o jnduzio alguem 

a dizer a ditta falsidade nesta mesa, respondeo, que njnguem 1185 

e que njnguem osabe senaõ oseu comfesor aquem elle se com 

fessou ontem desta culpa esendo mais perguntado dise 

que quando elle cometeo aditta culpa nesta mesa sabia muito 

bem a uerdade eque naõ conheçe tio nem parente seu que fose 

preso nem penetençeado pello sancto officio e que nas  1190 

outras
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||21v.|| [[outras]] mais cousas que denuncjou naditta denuncjacaõ falou 

uerdade ep[r]ometeo ter segredo easinou cõ osenhor ujsitador 

Manoel francisco Notario do sancto officio nesta ujsitaçaõ o escreuej 

Heitor furtado de mendoça             Joaõ Serraõ 1195 

                    confissaõ do Licenciado em artes Bertolameu fragoso notempo da graça 

Aos uinte uint[e] dias do mes de aguosto de mill e qujnhentos 

24e nouenta e hum annos nesta cidade doSaluador capi 

tania da bahia detodos os santos nas casas da morada 

do senhor ujsitador hejtor furtado de mendonça per ante elle 1200 

pareçeo sem ser chamado dentro no tempo da graça 

o licenciado bertolameu fragoso e por dizer que queria comfe 

ssar sua culpa reçebeo oJuramento dos sanctos euan 

gelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo do qual pro 

metteo confessar uerdade e dise ser cristaõ uelho na 1205 

tural de Lixboa filho de amador fernandez alfajate e de sua 

molher ujctoria fragoso moradores na Rua noua de 

Lixboa solteiro, licenciado, em artes de idade de ujnte e cjnco 

annos morad<or> nesta cjdade e comfesandose dise que auera sete 

<tempo> ou ojto meses pouco mais ou menos que auendo humas deferen 1210 

ças no curso das artes entre elle e seu mestre a cerca de 

huma conta da circum ferentia e diametro da terra 

dizendo elle confesante que a ditta conta feita por elle com 

forme certas openioĩs que elle seguja estaua certa eo di 

tto mestre dezia que elle que eraua na ditta conta com palauras 1215 

de escandalo, e saindo elle comfessante do curso aporta 

< referido> dos estudos lhe dise o licenciado, domjngos perez que a ditta suacõta 

estaua

                                                           
24 <ja he sentençeado> 
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||22r.|| [[estaua]] errada, pello que elle confessante se agastou, e agatado 

<culpa.> dise, estas palauras, tam certo estou nestas contas que da 1220 

do caso que quaujese christo e me disese naõ ser assi cujdo lhe 

naõ darja creditto a mo dizer, sendo testemunhas presentes o Licenciado 

< referido> domjngos pirez, eo mestre em artes Julio pirejra natural 

de Santo Thome que ora uai para orejnoeo <L>icenciado bertoLameu madejra 

et logo o ditto domjngos pirez o reprendeo, e elle confessante 1225 

e[nt]endeo <consigo>, que era uerdade quefalara mal e lhe pesou muito 

deaster ditas, edespois disto espaco de hum mes foj elle 

comfessante com fessar esta culpa ao Bispo deste esta 

do do brasil oqual o reprendeo de palaura e nunca 

mais procedeo em nada que elle sajba sobre isto, eassi 1230 

mais confessou que lendo elle por huma diana demonte 

<culpa> major lhe diseraõ que era prohibido aquele liuro e sen 

embargo diso elle o acabou de ler despois de ouujrque 

era prohibido, e sendo mais perguntado dise que huma 

soo uez dise aquellas palauras a porta do estudo eas 1235 

dise com colera e despois diso as naõ tornou a repe 

tir nem as dise mais o outra uez e que quanto ao liuro de 

diana ja o rompeo eassi como ho hia lendo o hia rom 

pendo e disto dise que pedia perdaõ e mjsirjcordia 

e prometeo ter segredo asinou cõ osenhor ujsitador  1240 

Manoel francisco Notario do sancto officjo nesta ujsitacaõ 

o escreuej 

Heitor furtado de mendoça                  Bertolameu fragoso 

Brianda fernandez cigana no tempo da graça 

Aos ujnte dias do mes de aguosto de mill e qujnhentos 1245 

e nouenta e hum annos nesta cjdade do saluador 

capitanja
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||22v.|| Capitanja da bahia de todos os sanctos nas casas da 

morada dosenhor ujsitador hejtor furtado de mendoça 

per ante elle pareçeo sem ser chamada brianda fernandez 1250 

cigana e por querer comfessar sua culpa nesta mesa 

lhe foj dado Juramento dos sanctos euangelhos em  

que pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 

dizer uerdade emtudo edisse ser cristaã uelha na 

tural de Lixboa de idade de cjnquoenta annos pou 1255 

co mais ou menos casada com rodrjgo solix cigano 

filha de francisco aluarez e de marja fernandez cjganos defunctos 

moradora nesta cjdade na rua do chocalho que usa 

<tempo> de ser adella e comfessando disse que auera dez 

annos que nesta cjdade narua do barbudo ella 1260 

estando agastada naõ lhe lembra a que preposito 

per ante gente que lhe naõ lembra disse com mujta 

<culpa> collera que a renegaua de deos da qual blasfe 

mea logo se arrependeo e foj comfessar ao co 

lejo de Jesu e comprjo a penitencja que lhe foj dada 1265 

e ora nesta mesa pede perdaõ e mjsirjcordia 

da ditta culpa pois auem comfessar dentro neste 

tempo da graça eprometeo ter segredo epor naõ saber 

asinar eu Notario a seu rogo asinej com osenhor ujsitador Manoel 

francisco Notario do sancto officio nesta ujsitacaõ o escreuj 1270 

Heitor furtado de mendoça             Manoel francisco
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||23r.|| .||           Aluaro Sanches christaõ nouo notempo da graça 

Aos ujnte dias domes de aguosto de mill e qujnhentos e 

nouenta e hum annos nesta cjdade dosaluador ca 

pitanja da bahia detodos os sanctos nas casas da mo 1275 

rada do senhor ujsitador hejtor furtado de mendoça per 

ante elle pareçeo sem ser chamado aluaro sanchez 

e [p]or dizer te[r] que confessar nesta mesa lhe foj da 

do Juramento dos sanctos euangelhos em que pos 

sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer 1280 

emtudo uerdade e disse ser cristaõ nouo natu 

ral de ujana digo do liuença filho de bento anri 

quez, mercador sem logea tratante e de sua molher 

lianor sanchez cristaõs nouos defuntos de idade 

de quarenta annos pouco mais ou menos merca 1285 

dor de logea morador nesta cjdade casado com 

marja da costa cristaã uelha e comfessando dise 

<tempo> que auera dezojto annos pouco mais ou menos em 

passe em casa de gaspar de bajrros seu sogro paj de 

mecja de bajrros sua prjmejra molher defuncta sen 1290 

do presente caterina loba madastra da ditta sua 

prjmejramolher e suas filhas della e do ditto seu 

sogro elle confessante tomou hum flox sanctoriũm 

<culpa> e com hum alfinejte picou huma figura que estaua 

debuxada no ditto flox sanctor/ de nosa senhorã e 1295 

lhe picou a coroa e parte da cabeça de nosa senorã 

e picaua
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||23v.|| [[e picaua]] a ditta imagem pera atirar em debuxo e lhe ser 

molde pera por elle tirar outros debuxos semelhantes 

e isto fez com esta tencaõ boa semter temcaõ ne 1300 

nhuma roim nem pensamento della, e despois disto  

alguñs dias lhe dise o ujgajro geral desta cidade 

< referido> que o ditto seu sogro o acusara que elle comfessante 

picara a ditta jmagem, e nunca mais o ditto ujgajro 

geral lhe falou nisto e comfessando disse mais que 1305 

no ditto tempo pouco mais oumenos Jndo elle pera 

dizer o pessar do ante cristo dixe, o pesar de cristo naõ 

lhe lembra perante quem e foj com agastamento epouco 

tento sem ma tençaõ e llogose foj comfessar e das 

culpas que nestes casos cometteo pede perdaõ e se 1310 

acusa dentro neste tempo dagraça e foi lhe maõ 

dado ter segredo easinou. com osenhor ujsitador Ma 

noel francisco Notarjo do sancto officjo nesta uisitacaõ 

o escreuj 

Heitor furtado de mendoça             Aluaro sanchez  1315 

                confissaõ do conego Jacome de queiros mistiço no tempo da graça   

Aos ujnte dias do mes de aguosto de mill equjnhentos 

e nouenta e hum annos nesta cidade dosaluador ca 

pitanja da bahia detodos os sanctos nas casa da mo 

rada 1320 
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||24r|| [[rada]] dosenhor ujsitador hejtor furtado de mendoça perante 

elle pareçeo sem ser chamado o conego Jacome de quej 

ros e por dizer ter que denu djgo comfessar nesta me 

sa lhefoj dado Juramento dos sanctos euangelhos em 

que pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 1325 

dizer entudo uerdade e disse ser cristaõ uelho na 

tural da capitanja do spiritu sancto deste brasil 

mamaluco filho de manoel ramalho e de sua molher 

antonja paĩs de idade de quarenta e seis annos 

sacerdote da misa e confesandose disse que auera 1330 

<tempo> sete annos pouco mais ou menos huma nojte nesta cj 

dade leuou a sua casa huma moça mamaluca que 

entaõ serja de idade de seis ou sete annos que an 

daua de nojte uendendo pejxe pella rua escraua 

captiua de anna carnejra molher do mundo mo 1335 

radora nesta cjdade na rua de bastiam de fa 

rja  [[a]] a qual moça naõ sabe o nome, e despois de 

elle çear e se encher de ujnho cujdando que com 

<culpa> rompia a ditta moça pello uaso natural, a pene 

trou pello uaso trazejro e nelle teue pen<e>tracaõ sem 1340 

puluçaõ e tanto que sentio que era pelo trazejro 

se afastou e tirou della e isto lhe aconteçeo huma 

uez
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||24v.|| por seu des atento como dito tem, comfessou mais que 

<tempo> auera tambem sete ou ojto annos que querendo com 

<culpa> romper outra moça per nome esperançasua escraua 1345 

de idade de sete annos pouco mais ou menos no ditto tempo 

cujdando que a comrompia pello uaso natural apene 

trou tambem, pello trazejro e sentindo isto se afastou 

logo sem puluçaõ e tambem estaua ceado e cheo de uj 

nho, e lhe aconteçeo isto por desatento a qual escraua 1350 

elle despois uendeo a marcal rodriguez e esta ora casada 

e destas culpas pede perdaõ nesta mesa dentro no tempo 

da graça e prometeo tersegredo easinou com osenhor ujsi 

tador manoel francisco Notario, dosancto officjo nesta ujsita 

caõ o escreuj  1355 

Heitor furtado de mendoça                  Jacomede quejros 

             confissaõ dePaula deseqeira christã uelha no tempo da graça 

Aos ujnte dias do mes de agosto de mil e qujnhentos 

25e nouenta e um años dentro no tempo da graça 

nesta cjdade dosaluador capitanja da bahia de 1360 

todos os sanctos nas casas da morada do senhor 

ujsitador do sancto officjo hejtor furtado de 

                                                           
25 <A esta confitente |  mandej confessar e |  dei penitencias espi- | rituais, com a Repre- 
eençaõ e amoestaçaõ | necessaria na | mesa em segredo>. 
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||25r.|| de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada  

Pauloa de sequejra e por querer comfessar suas 1365 

culpas reçebeo Juramento dos sanctos euan 

gelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo 

do qual prometeo dizer uerdade e disse 

ser cristãa uelha natural da cjdade de lxboa 

filha de Manoel pirez ourjũez deprata meo fra 1370 

mengo, e de sua molher mecja rodrigueiz defuntos 

saluo que naõ se afirma se sua molher he defunta 

casada com antonjo de faria contador dafa 

zenda del rej nesta cjdade de idade de quaren 

ta annos moradora nesta cjdade na Rua de 1375 

Sam francisco e comfessando suas culpas disse que 

<tempo> auera tres annos pouco mais oumenos que fe 

26ljpa de sousa moradora nesta cjdade casada 

com francisco piriz pedrejro junto de nosa senhora 

dajuda a qual ella tem por cristãa noua que 1380 

foi ja casada com outro prjmeiro marjdo defunto  

serguejro cristaão nouo lhe comecou aescreuer 

muitas cartas de amores e requebros de ma 

nejra que ella confessante entendeo que a ditta 

phelipa de soussa tinha alguma roim pretensam 1385 

e com estas cartas e semelhantes recados e pre 

sentes continuou cõ ella espaço de dous annos 

                                                           
26 <Referida felipa desousa ja he sentençeada>. 
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||25v.|| pouco mais oumenos, dando lhe alguñs abracos e huns 

alguñs bejjos [[a]]senlhe descobrir claramente oseu 

fim epraposito, ateque hum dia domjngo ou sancto 1390 

<tempo> auera hum anno Pouco mais oumenos, estando 

ella comfessante em sua casa nestacjdade ueo 

aella a dicta feljpa de sousa epor quanto ella con 

fessante ja do des curso do ditto tempo atras sos 

pejtaua et tinha entendido e por certo que atencaõ 1395 

da dicta pheljpa de sousa erachegar ater com ella 

ajuntamento carnal, a recolheo com sigo pera den 

tro de huma suacamara e sse fechou por dentro e lhe 

disse per palauras cLaras que fizessem o que della 

<culpa> pretendia entaõ ambas tiueraõ ajuntamento 1400 

carnal huma com a outra Por diante aJuntando 

seus uasos naturais hum com o outro tendo de 

lejtacaõ e consumando com effejto o comprj 

mento natural de ambas as partes como 

se propria mente foram homem com molher e isto 1405 

foj pella menhaã, antes de Jantar per duas ou 

tres ueçes pouco mais ou menos, tendo do ditto a 

juntamento sem instromento aLgum outro 

penetrante, e des pois que jantaraõ, tornaraõ 

a ter outras tantas uezes o mesmo ajuntamento1410 
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||26r.|| torpe pella dicta manejra usando ella confessant[e] 

sempre do modo como se ella fora homen po[n]do 

se de cjma, e disse que quando cometeo estas 

dittas culpas tam. torpes ella naõ [c]ujdaua 

que era peccado tam graue e contra natura 1415 

como despois soube em sua comfissaõ, eque 

no ditto dia atarde a dicta phelipa de sousa 

despois de terem fejto osobre ditto antes de  

se ir pera sua casalhe contou que ella tinha 

27peccado no ditto modo com pauloa antunez 1420 

molher de antonjo cardoso pedrejro mora 

dor nesta cjdade junto de sam francisco e com m 

28aria de peralto cristãa noua molher de thomas 

bibentaõ Ingres moradora ora em pernaõbuco 

eassi lhe disse mais que ella tinha usado do ditto 1425 

peccado com outras mujtas molheres e moças 

altas e bajxas e tambem dentro em hum mosteiro 

onde ella estiuera usara do ditto peccado, e sen 

do perguntada se quando ella lhe contou es 

tas cousas se entendeo della que lhas falaua 1430 

de uerdade, ou afim de lhe facjljtar o ditto ne 

gocjo, respondeo, que naõ sabe e que lhe naõ ujo 

fazer desatj[n]os nen falar des preposittos 

pos<to> que isto lhe contou despois de merenda 

tendo1435 

                                                           
27 <Referida paula antunes> 
28 <Referida maria deperalto> 
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||26v.|| [[tendo]] bebido mujto ujnho, e disse que antes que lhe 

aconteçesse terem o ditto ajuntamento torpe ella 

ouujo dizer a huma sua comadre moradora em matho 

<referida> im, per nome Jsabel da fonsequa molher dessimaõ 

pirez carpinteiro de engenho, que deziam que a ditta 1440 

pheljpa desousa namourauamolheres e tinha damas 

<referida>  e que persegujra mujto a huma moçacasadacom hum 

aLcorcouado ferrejro moradora junto de san bento 

cometendo a por palauras claras que querja dormjr 

com ella, e que sabendo isto o aLco<r>cobado por 1445 

<referida> lho dizer aditta moça sua molher andou per ato 

mar a ditta pheLjpa desousa em sua casa Por 

manha pera aespancar epor lhe darem aujso 

ella se afastou e disse que sabe que nesta cjdade ouue 

mujta murmuraçaõ da mujta murmua conuersa 1450 

çaõ e amjzade que a ditta phelipa de sousa tinha 

com a ditta pauloa antunez, e confessando mais 

disse que auera ujnte e tres a[n]nos Pouco mais oume 

nos morando na cjdade deLixboa auendo tres 

annos Pouco mais ou menos que era casada 1455 

com o ditto antonjo defarja, hum clerjgo per nome 

29gaspar franco ja deFunto quefoj capellaõ del Rej 

                                                           
29 <Referido gaspar franco defunto> 
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||27r.|| .|| Cuja Jrmãa mecja dobasto jadefunta era casada 

comJoam de  magalhais Jrmaõ do ditto s[e]u ma 

rjdo, lhe ensinou que disesse ella as Palauras 1460 

da com sagraçaõ damjsa con que consagraõ a ostia na 

boca do ditto seu marjdo quando elle dormjsse 

e que elle amansarja, e porja toda asuaafejcaõ 

nella, e pera isto o ditto clerjgo lhe deu em hum 

<culpa> papel scriptas as ditas Palauras, e ella comfe 1465 

ssante disse as dittas palauras na boca algumas ue 

zes, ao ditto seu marjdo dormjndo, e perguntada 

se despois que ella usou as dittas paLauras sente  

ou entende que aLcancou o effejto pera que 

usou dellas de fazer amansar seu marjdo 1470 

respondeo, que ha mujto tempo que isto foj 

que naõ lhe lembra com fessando mais disseque 

<tempo> auera ojto ou dez annos pouco mais ou menos 

que nesta cjdade Jsabel rodriguez a bocatorta dal 

cunha nella moradora lhe ensinou as ditas 1475 

30palauras da cosagraçaõ desta manejra 

hoc est enim, dizendo lhe que as disese na boca 

dormjndo a seu marjdo e que lhe [[q]]crerja bem 

<culpa> ella confessante usou das dittas Palauras di 

zendo as algumas uezes da dicta manejra ao  1480 

djtto seu

                                                           
30 <Referida Jsabel rodriguez> 
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||27v.|| [[ditto seu]] marjdo, com fessou mais que a ditta boca 

torta lhe deu huma carta que chamaõ carta de tocar 

dizendo lhe que tinha tanta uertude que en quan 

tas couSas tocase se [J]riam apos ella a quaL carta 1485 

ella confessante naõ leo nem usou dellasomente 

tendo entençaõ deusar della a deu a huma uelha 

31per nome mecja diaz molher deJorge fernandez frejre 

moradora nesta cjdadepera que aleuase naca 

beça de bajxo do toucado [e] ella lha concertou 1490 

aJndasegundo sua lembrança pera que fosse 

atres padres quelhe dissesem tres euangelhos 

e a ditta uelha, des pois lhatornou dizendolhe, 

que ja lhe tinhaõ ditto tres euangelhos na cabeça 

sobre a ditta carta et ella confessante naõ usou 1495 

nunca dellas e outrossim a ditta boca tortalhe 

en sinou humas paLauras, pera que dizendoas a al 

32guma pessoa lhe qujsese bem e amansase as qua 

is paLauras nomeauaõ as estrellas e os diabos 

e outras palauras supresticjosas e roĩs, dasquais 1500 

naõ he Lembrada das quais Palauras, ella con 

fessante usou mujtas uezes dellasdizendoas pera 

que o ditto seu marido lhe qujsese bem efosse manso 

outro ssim huma molher per nome breatiz desampajo 

                                                           
31

 <Referida micia dias> 
32

 <Referida Isabel rodriguez> 
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||28r.|| 33molher deJorge de magalhais morador em matoim 1505 

lhe ensinou humas palauras que auja de [dj]z[e]r 

andando em cruz atrauesando a casa de [q]uanto 

em quanto dos quais lhe naõ lembra nem usou 

dellas dizendo lhe que farja com ellas ao ditto seu 

marjdo antonio defarja que fosse mujto seu amigo 1510 

declarandolhe mais quando lhas ensinou que ella 

tiuera dous marjdos e que lhe eraõ taõ obedjentes 

que se algum ora pellejauaõ ella lhes manda 

ua que lhe ujessem bejjar o pe e elles lho bejja 

uaõ, ehum dos dittos marjdos he haque ella a  1515 

gora tem Jorge de magalhais e sendo pergũn 

tada se tem ajnda escrjptas as dittas palauras 

e a ditta carta respondeo, queja quejmou todos 

os dittos papeis eos naõ tem a mais desete ou 

ojto annos, comfessou mais que auera dez ou do 1520 

<tempo> ze annos que nesta cjdade Marta ujllella natural  

34do porto Molher de mjguel rjbeiromoradora nes 

ta, cjdade naRua de sam francisco lhe disse que ella u 

saua de mujtas cousas perafazer, quererlhe bem 

seu marjdo e que prjmeiro pegara com deos pera 1525 

isto, porem des pois que ujo que deos naõ qujsera 

milhorar lhe seu marjdo pegou com os diabospara 

isso dizendo lhe mais que ella mandara cõ 

mujto

                                                           
33 <Referida britis de Sanpajo>. 
34 <Referida martavillella | esta Referida véo no tempo da | graça confessar desta | pedra de 
Ara. e por |  ser desta materia | se naõ escreueo no liuro | mas reprehen dia e | mandei a 
cõfessar e amoestej naõ vsasse | mais destas supersticõis> 
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||28v.|| [[muito]] trabalho buscar aJgreja devilla uelhahum pedaço 1530 

<referida> de pedra dara e que lha trouxera hum moco que entaõ 

Segundo sua lembrança estaua com cosme rangel 

ao quaLmoco naõ sabe onome se naõ a alce e uendo 

ella comfessante isto, lhe pedio huma pequena pera 

<culpa> dar ao ditto seu marjdo aqual lha deu e ella com 1535 

fessante a deu moida em po em hum copo deujnho 

ao ditto seu marjdo antonjo de farja huma uez e   

perguntada se quando lhe deu aditta pedra dara 

abeber usou de mais aLgumas palauras, respondeo  

que ssim, usou destas assim como sem esta senaõ 1540 

pode scelebrar assim [e Ja] naõ lhe lembra as outras 

mais Palauras que deziaeperguntadasea mesma 

molher que lhe deu a pedra lhe insinou tambem as 

mesmas Palauras, respondeo quelhe pareçe que naõ 

mas quelhe Pareçe quelhas tinha insinado 1545 

a ditta JsabeL rodriguez dalcunha bocatorta, pergunta 

da se achou o efejto que pretendia de amansar 

seu marjdo despois delhe dar abeber adicta pedra 

de ara sagrada respondeo que naõ sentio mj 

lhorja, outro ssim dise que antes da ditta marta 1550 

ujllella lhe dar aditta pedra dara ou na ditta con 

junçaõ da quelle tempo ella confessante Praticou 

com marja ranjel filha daditta marta ujllella 

sobre adeuaçaõ de sancto arasmo e a ditta ma 

rja 1555 



472 
 

 



473 
 

Brazil 

||29r.|| rangel lhe disse algumas Palauras della, que fal[a] 

uaõ em as[r]ilhar e dobar trjpas e lhe disse que [P]or 

que ellafez per maõ dado da ditta sua m[a]j tiuera 

mujto trabalho nacon fissaõ que a [n]aõ querja 

absoLuer, [que]vjsse mais ella confessante que a ma 1560 

is de hum anno que teue palauras dediferença 

com custodia defarja Jndoa ella confessante 

vissjtar asua casa estando do ente entreas 

quais ella confessante lhe disse estas <palauras>, quem me 

amjm ouuer de emmendar a deser tam purjfica 1565 

da como saõ Joam bautista, e enganais uos 

que soo deos mepode tirar oque tiuer no coraçaõ 

e des pois algũns dias ueo a noticja della 

confessante que adjta custodia defarja di 

ssera a álgumas Pessoas que ella confessante 1570 

dissera que nem deos lhe podia tirar o que ella ti 

uesse no seu coraçaõ, eque ella que era taõ 

purjficada como saõ Joam bautista 

e por que aditta custodia defarja he sua e 

nemjga capittaLfalsa mente disse della 1575 

as ditas Palauras de diferente modo e 

sustancja do que ella disse porque ha uerda 

de he como di[s]to tem e detoda a culpa 

que ento das as dittas Cousas como ditto tem 

cometeo pede perdaõ e mjsirjcordia nes 1580 

te
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||29v.|| [[te]] tempo degraça porque esta mujto a repen 

dida e foj lhe maõ dado tersegredo eassi 

oprometeo Pello Juramento quereçebeo 

e do costume disse nada mais doque ditto 1585 

tem e asinou com o senhor ujsitador Manoel francisco 

Notarjo dosancto officjo nesta ujsitacaõ o  

escrueuj35 

Heitor furtado de mendoça           paula de si queira 

confissaõ de Antonio gedez christaõ uelho no tempo da graça 1590 

Aos ujnte dias do mes de aguosto de mil e qujnhen 

tos e  nouenta e hum annos nesta cjdade do sal 

uador capitanja dabahia de todos os sanctos nas 

Casas damorada do senhor visitador hejtor furtado  

de mendoça per ante ella pareçeo sen ser cha 1595 

mado Antonjo guedez e porquerer confessar 

Sua culpa reçebeo juramento dos sanctos euan 

gelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo 

do qual prometeo dizer emtudo uerdade 

e disse ser cristaõ uelho natural de tarouca 1600 

                                                           
35 Segue um traço grande, até o final da margem direita. 
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||30r.|| filho de roi guedez e de anna delisboa sua molhe[r] 

de idade de trjnta annos Pouco mais ou [m]e 

nos casado com marja pirez, [[C]] cristaã [u]elha 

tabaljam do pubrico judicjal, desta cjdade e  

Com fessando dixe, que no mes de ojtubro do ano 1605 

<tempo> pasado de mill e qujnhentos e nouenta ujndo elle 

de Lixboa pera esta cjdade o tomaraõ os Jngre 

ses Luteranos nomar nasber Lengas perto de 

Lixboa e o trouxeraõ consigo a elle e a mais 

companhia dez ou doze dias nos quais os dittos 1610 

Luteranos rezauaõ e cantauaõ ao seumodo 

Luterano suas saLuas huma uez eas uezes duas 

uezes cadadia sem terem retabolo dedeos nem  

de nos[a] senhora nem de sacnto aLgum, eas 

oracoĩs que rezauaõ eraõ na ljngoa Jngresa 1615 

e elle comfessante com medo dos dittos Jngreses 

algumas quatro oucjnquo uezes achandose pre 

<culpa> sente as dittas suas saLuas et rezas se aJoelhou 

tambem etirou o chapeo da cabeça ehuma uez 

por elle naõ querer tirar o chapeo lhe pergun 1620 

taraõ os dittos Luteranos se era papista e 

elle sim comfessou que erapapista cristaõ 

e sempre teue em seu Coraçaõ a fee catholica 

e nunca creo naditta sejta Luteranamas 

fez as 1625 
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||30v.|| [[fez as]] dittas exterjorjdades tirando o chapeo e 

ajoelhandose com medo edesta culpapede per 

daõ e misiricordia dentro neste tempo dagraçae sendo 

per guntado Se andou algum orapor terras 

de Luteranos ou foj outra uez aLguma tomado 1630 

por elles emque lhe aconteçese este mesmo 

casso ou outro contra nosa sanctafee respondeo 

que nunca eper guntado quais eraõ mais os seus 

companhejros que junta mente com elle foraõ to 

mados respondeo que ja os tem declarados na 1635 

denuncjaçaõ que fez nesta mesaaqual esta scrjpta 

no Liuro primejro das denuncjaçoĩs as folhas 

setenta eojto, e foj mandado ter segredo, e assi 

o prometeo pello juramento que reçebeo eassi 

nou com o senhor ujsitador Manoel francisco Notarjo do  1640 

sancto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuej. 

Heitor furtado de mendoça                    Amtonio guedez 
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||31r.||             confissaõ de antonio gomez christaõ uelho no tempo da graça 

Aos ujnte dias do mes deagosto de mill equj 

nhentos e nouenta e hum annos nesta [c]jdade 1645 

do Saluador capitanja da bahia detodos os santos 

nas casas da morada dosenhor ujsitador dosanto o 

fficjo hejtor furtaDo de mendoca, eper ante elle 

Pareçeo sen ser chamado antonio guomez epor 

querer confessar cousas tocantes aosanto 1650 

offjcio reçebeo juramento dos sanctos euan 

gelhos, emque Pos sua maõ derejta sob cargo 

do quaL prometeo dizer uerdade e disse ser 

Cristaõ uelho natural da cjdade de Lixboa 

filho de Roque gonçallvez agente das causas dos pa 1655 

dres da companhia deJesus edesua molher 

marja guomez defuntos, de idade detrjnta 

annos scriuaõ da camara do Bispo desta cj 

dade e nella casado com antonia depina e com 

<tempo> fessando disse que ha quatro ou cjnquo annos 1660 

nesta Cjdade no Juizo eccleSiastico se  

tratou <h>um auto de huma denuncjaçaõ que 

se fez contra gaspar rodriguez crjado que foj de  

36Manoel de mello por peccar no peccado 

nefando 1665 

                                                           
36 <Referido gaspar rodriguez> 
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||31v.|| 37[[nefando]] com Mathias negro de gujne noqual 

auto foraõ testemunhas o ditto manoel de mello ora 

<<referido> stante nas Jndias decastella e seu Jrmaõ berto 

Lameu de vasco gonçelos conego da seedesta 

cjdade e seu cunhado manoel demjranda 1670 

morador empiraja termo desta cjdade do 

quaL auto de culpas do ditto gaspar rodriguez foj 

<referido> scrjuaõ belchior da costa delle desmaque foj 

nesta cidade scrjuaõ do ecclesiastico e ujn 

<culpa> do des pois ter as dittas culpas a maõ delle 1675 

Confessante as quejmou epor isso lhjDeraõ 

dez cruzados, et isto negoçeou com ele o ditto 

38bertolameu de uasco gonçellos Jrmaõ do amo 

do dito culpado, e Nuno perejra a quem tam 

bem serujo o ditto culpado os quais deZ cruza 1680 

dos lhe pagou Pello ditto culpado pero de 

ujlla noua françes aquem naquelle tempo 

Seruja o ditto culpado e naõ se afirma elle 

confessantesesabia o dito pero deujlla no 

ua arezaõ por que elle reçebia os dittos dez cru- 1685 

Zados, e desta culpa pede perdaõ dentro

                                                           
37 <Referido matias negro>. 
38 <Referido bertolameu devas= | cogoncellos.> 
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||32r.|| Neste tempo da graça esendo mais pergunta[d]o 

dixe que as dittas culpas, naõ estauaõ aJnda 

emtermos de despacho finaL nem [q]ue segun 

do sua lembrança nenhuma pronuncjaçaõ e, 1690 

que o ditto culpado podera ora ser de idade 

de trjnta annos Pouco mais ou menos e he 

homem bajxo do corpo emagro epodera dar rezaõ 

donde elle esteja o ditto pero deujlla noua morador 

em çeregipe, equanto he ao negro matias 1695 

naõ sabe onde esta mas podera dar rezaõ  

delle o ditto conego, edos costume dixena 

da e prometeo ter segredo pello Juramento 

que reçebeo easinou com osenhor ujsitador Manoel 

francisco Notarjo dosancto offjcio nesta ujsitaçaõ 1700 

o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                   Antonio Gomez 

Catarina frois mea christaã noua notempo da graça 

Aos ujnte dias domes de aguosto de mjl equjnhentos e no 

uenta e hum annos nestacjdade do saluador bahia 1705 

detodos os sanctos nas casas da morada do senhor ujsi 

tador dosancto offjcjo hejtor furtado de mendoça
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||32v.|| per ante ele pareçeo sen ser chamada caterjna frois epor 

querer comfessar suas culpas reçebeo Juramento dos santos 

euangelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo do qua 

L prometeo dizer emtudo uerdade e disse ser natural 1710 

da cidade deLixboa mea cristaã uelha filha de ssimaõ 

rodriguez frois cristaõ uelho e de sua molher Mecja rodriguez cristaã 

noua de idade de cjnquoenta annos pouco mais ou menos 

molher de francisco demorais que serujo nesta cjdade de scrjuaõ 

e de merjnho e outros officios moradora nesta cjda 1715 

<tempo> de e comfessando disse que auera hum anno que nesta cj 

dade cometeo e acabou com marja gonçallvez dalcunha arde 

lhe orabo molher naõ casada uaga bunda ora ausente 

que lhe fizesse huñs fejtiços pera que hum seu genro gaspar 

martinz laura dor morador emtasuapina oumorresse ou o 1720 

matassem ou naõ tornase da guerra deceregipe sertaõ 

desta capitanja na qual entaõ estaua por naõ dar boa 

ujda asua molher moça filha della confessante per nome 

Jsabel dafonsequa e isto entendendo ella confessante 

e assi opretendendo que os ditos fejtiços aujan de ser 1725 

39per arte do diabo e pera isto deu algum dinhejro [eal]  

a dicta marja gonçallvez e adicta marja gonçallvez lhe dezia que ja lhe 

40fazia os tais fejtiços pedindo lhe mais djnhejro e porella 

ujr aentender que a dicta marja gonçallvez lhe naõ auja de fazer 

cousa que obrasse des estio disto n[em] uejo a auer e fejto nem 1730 

chegou a lhe a dicta marja gonçallvez dar os fejtiços e declarou 

                                                           
39 <Referida maria gonçalvez  arde lhoRabo> 
40 <ja he sentençeada> 
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||33r.|| ella confessante que Pretendeo auer os dittos fejtiços 

41da ditta manejra a instancja e roguo da ditta sua filha 

que lhepedia que lhos negoçeasse por naõ gostar delle - 

e outro ssim comfessou que auera dous annos que ella rogou 1735 

a dicta marja gonçallvez que fizesse outr[o] fejtiços a outro 

seu genro antonjo diaz cristaõ uelho carpintejro 

de nauios p[borrão]era que fizesse tudo oque quisesse sua 

molher caterjna desousa outro ssim sua filha mora 

dora em pera basu entendendo tambem et preten 1740 

dendo que os tais fejtiços se aujam d[e] fazer com entre 

ujr o djabo e arte sua e pera isto lhe deu hum botaõ e 

hum retalho da capa do ditto seugenro ea dicta marja 

42gonçallvez lhe deu huñs pos, dizendo lhe que eraõ de hum sapo torra 

do e que lhe custaraõ mujto trabalho fazellos, e que fora 1745 

ao mato falar com os diabos e queujnha moida delles 

e ella confessante ujo que a dita marja  gonçallvez ujnha entaõ 

do mato toda, esca bellada e serja isto entre as ojto e no 

ue oras da nojte naqual se agasalhou ensuacasa 

epor conselho da ditta marja gonçallvez tomou os dittos pos 1750 

dizendo lhe ella que os lancase d[e]bajxo dos pes do ditto 

seu genro pera fazer quanto suamolher delle qujsese 

43e tudo isto negoçeou por rogo dadittasuafilha caterj 

na desousa que lho pedio lhe negoceasse os tais fej 

tiços porem em fim lhe tornou a dizer que ja os naõ 1755 

querja e por isso botou os dittos pos fora e naõ usa 

raõ delles nem puseraõ mais nada neste negocjo 

em obra nem em fejto, e de todas estas culpas pede per 

daõ dentro neste tempo da graça e perguntada 

se ujo mais fazer alguñs fejticos a ditta marja gonçallvez 1760 

ousesabe 

                                                           
41 <Referida sua filha Jsabel de Jeqa>. 
42 <Referida maria gonçallvez>. 
43 <Referida sua filha Caterina desousa>. 
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||33v.|| [[ousesabe]] onde ella agora esta res pondeo que naõ ujo nem 

sabe nem nisto Jnterueo outra alguma mais pessoa e do 

costume nada e prometeo ter segredo pello jura mento 

que recebeo e por naõ saber asignar eu Notario a seu rogo a 1765 

Signej com osenhor ujsitador [[visitador]] ManoeLfrancisco Notarjo 

do sancto officjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                    Manoel francisco 

             confissaõ do Conego Bertolameu de vascogoncellos christaõ uelho na graça 

Aos ujnte dias do mes de agosto de mill e qujnhentos 1770 

e nouenta ehum annos nesta cidade do saluador 

capitanja da bahia detodos os sanctos nas casas 

da morada dosenhor visitador dosancto officjo hej 

tor furtado de mendoça per ante elle pareçeo 

senser chamado o conego [be]rtolameu De vasco 1775 

gonçellos, epor querer confessar suas culpas 

recebe[o] juramento dos sanctos euangelhos em que 

pos sua maõ derejta sob cargo do quaL prometeo 

dizer em tudo uerdade e dise ser cristaõ uelho Jn 

tejro natural desta cjdade filho de antonio dolj 1780 

uejra do carua lhal, e de dona luzia de mello 

de idade detrjnta e dous annos conego pre 

bendado na see desta cidade, nella morador 
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||34r.|| .|| e com fessando dixe que auera quatro oucjnquo años 

que nesta capitanja serujo a seu Jrmaõ manoel 1785 

de mello ora estante nas Jndias de castellahum 

homem per nome gaspar rodriguez que orapoderia ser de 

trjnta annos de idade o qual dizem que foj captiuo 

ja de mouros outurcos, e estando o ditto gaspar 

rodriguez na fazenda do ditto manoel demello seu 1790 

44Jrmaõ hum negro de gujne per nome Mathias que 

entaõ poderja ser dedezojto annos captiuo do 

ditto seu Jrmaõ Manoel de mello que ora esta na 

dita fazenda dejaguarjpe em poder de sua cunha 

da molher do dittoseu Jrmaõ dona francisca descubrjo 1795 

45e de clarou aelle confessante que o ditto gaspar 

rodriguez peccaua com elle no peccado nefando de so 

domja tendo ajuntamento carnal com elle pe 

netrando com seu Membro des honesto noseu vaso 

trasejro etendo aj poluçaõ e comprjmento com 1800 

efejto e cossumaçaõ assim comofaz hum homem 

com huma molher, sendo sempre elle mathias 

negro o pacjente e lhe dixe mais que odittogas 

par rodriguez oforcara perafazer o ditto peccado 

eo fizera com elle algumas uezes eque huma uez que 1805 

rendo elle forcar aelle ditto negro perafazer 

tam bem este peccado lhe fugio de nojte dafazen 

da onde o ditto gas Par  rodriguez era fejtor ese 

ueo

                                                           
44 <Referido Mathias negro> 
45 <Referido Gaspar rodriguez > 
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||34v.|| [[ueo]] fugindo pera piraja a casa de manoel de  

mjranda cunhado delle comfessante onde daj 

apouco espaco ujndo des pos elle ueo ter a mesma 

casa o ditto gaspar rodriguez epello ditto negro decla 

rar entaõ ao ditto manoel de mjrandatodo oso 

bre ditto de como o ditto gaspar rodriguez peccaua com 1815 

elle eo constrangia apeccar no ditto nefando 

e o des cobrir tam bem edeclarar aelle com fessante 

<referido> e ao ditto seu senhor manoel de mello seuJrmaõ o 

ditto seuJrmaõ despedio e lançou fora da ditta 

sua fazenda ao ditto gaspar rodriguez, e elle confesan 1820 

te foj de nuncjar este casso per ante o vigario 

geraL desta cjdade que entaõ era sebastiam da  

luz, o qual mandou fazer autos, e estando des 

pois os dittos autos empoder do scrjuaõ antonio gomez  

que ora he scrjuaõ da camara do Bispo de este esta 1825 

do, elle confessante a rrogo e instancja do ditto gas 

<culpa> par rodriguez negoçeou e acabou com o ditto escriuaõ 

46antonio guomez que quejmasse asdictas culpas do 

ditto gaspar rodriguez por dez cruzados que por parte 

do ditto culpado deu ao ditto scrjuaõ hum pero 1830 

de ujlla noua de naçaõ estrangero que tem huma 

maõ menos morador em çeregipe desta capi 

tanja 

                                                           
46 <Referido Antonio gomez> 
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||35r.|| [[tanja]] ao qual o ditto culpado tam bem serujo eo ditto 

escrjuaõ recebeo os dittos dez cruzados e quejmou 1835 

o rrompeo os dittos autos das dittas culpas e naõ 

seproçedeo contra o ditto gas par rodriguez nem se ljurou 

dellas e desta culpade negocear e tratar que 

se quejmassem e conssumjssem as dittas culpas 

uem pedir misirjcordia eperdaõ aesta mesa 1840 

dentro neste tempo dagraça e logo sendo mais 

per guntado dixe que naõ sabe se o ditto per[o] de ujlla 

noua que pagou os dittos dez cruzados ao ditto 

escrjuaõ sabia a causa e rezaõ per que o ditto cul 

pado lhos daua eque segundo ouujo dizerlhe 1845 

pareçe que o dittogaspar rodriguez esta orafejto sol 

dado na Cidade de saõ cristouaõ deceregipe 

desta capitanja e dixe mais que na dicta negoce 

acaõ de se quejmarem as dittas Culpas Jnter 

47ueo tambem nuno perejra do carualhal m<or> 1850 

nesta cjdade que tem fazenda em tasuepina e 

do costume dixe nada et prometeo tersegredo 

pello jura mento que reçebeo e asinou com o senhor ujsi  

tador Manoelfrancisco Notario dosancto offjcjo nes 

ta [vjsj]taçaõ o escreuj48 1855 

Heitor furtado de mendoça                 Bartholameu deuas cogonçellos 

  

                                                           
47 <Referido nuno pereira> 
48 Segue traço longo até o final da mancha do texto. 
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||35v.||          confissaõ de Lianor Carualha christaã uelha no tempo da graça 

Aos vinte dias domes de agosto de mill e qujnhentos 

enouenta e hum annos nesta cidade d[o]saLuador 

capitanja dabahia detodos os sanctos [[capitanja 1860 

da bahia de todos os sanctos]] nas casas da morada do 

senhor visitador do sancto offjcjo hejtor furtado de men 

doça per ante elle pareçeo senser chamada ljanor 

carualha e por querer confessar cousas tocantes a 

esta mesa reçebeo juramento dos santos euan 1865 

gelhos em que pos sua a maõ derejta sob cargo do 

qual prometeo dizer em tudo uerdade e dise ser 

cristaã uelha natural de arzilla filha de francisco carualho 

e de mor lopez elle era clerjgo prior de arzilla ve 

uua molher que foj de lopo de rebello escrjuaõ da 1870 

alcada destebrasil ja defunto, de idade de se 

<tempo> senta annos pouco mais ou menos moradora 

<culpa> nesta cjdade e acusandose dixe que sendo ella moça 

de qujnze annos em arzilla entrou em huma esnoga 

de judeus na qualnaõ auja cruz nem imagem de 1875 

deos nem de sanctos senaõ huma cantarejra com hum fron 

tal de pano da Jndia pintado naõ qual cantarejra 

estauaõ hũns roLos que deziam serem deprega 

mjnhos emfronhados em huñs sacos de Pano de 
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||36r.|| [[de pano de]]ljnho e de fronte estaua dependurado 

hum alampadajro de mujtas trocjdas dazejte a  

çesas, e estauaõ alguñs judeus asentados num 

banço falando alto emtoado em toada de be, be, 

estando hum moco com hum ljuro nas costas serujndo 1885 

de stante e ella confessante entrou no ditto tempo 

na dittaesnoga huma uez somente em companhiade 

49caterjna afonso molher de fernaõ dematos do abjto 

de cristo moradora em Lixboa naõ sabe onde cristaã uelha 

e de outras que lhe naõ lembraõ e entrando na ditta 1890 

esnoga sem fazer mesura nem reuerencja dixe es 

tas palauras deos uos salve lej bem scripta e mal 

entendida parecendo lhe que dezia huma boa ora 

çaõ por assim lhe ensinar que dixese a dicta ca 

terjna afonso, eque da culpa que disto tem pede 1895 

perdaõ nesta mesa dentro neste tempo de graça 

e sendo per guntada mais dise quesuatençaõ 

quando entrou na ditta esnoga naõ foj mais 

que uer aqujllo por corjosidade eque osentido 

que ella tomou das dittas palauras que dixe 1900 

foj entender que alej era bem scrjpta por deos e 

mal entendida pellos judeus, esendo pergun 

tada se alguma pessoalhe em sinou que era boa 

a dita lej dos Judeus oulhe tratou nisso ou lhe pare 

çeo bem aella as çerjmonias dos judeus res 1905 

pondeo 

                                                           
49

 <Referida Caterina afonso> 
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||36v.|| [[pondeo]] que naõ lhe falou nunca talnjmguem e ella 

tomou grande aborrecjmento as dittas çeremonjas 

dos Judeus e lhe pesou de aster uistas, e acusandose 

<tempo> mais dixe que sendo ella moça de treze oudoze annos 1910 

em arzilla no tempo que la foraõ ter os Judeus que  

dejtaraõ fora do Rejno, huma nojte digo dia atarde 

em casa de seu paj estando se fazendo humas lango 

iças, ou chourjços ella com gujmar ujejra ama 

da condesa do redonde que era de arzilla cristaã 1915 

uelha ja veuuadefunta tomaraõ com as maõs da 

quella calda dos chouriços ou ljngoiças e lanca 

raõ sobre hum judeu que se agasalhaua na mesma 

casa deseu paj e lancando lha deziam eu te 

baotizo mas naõ tinha tençaõ de aqujllo ser bau 1920 

tismo nem fazer desprezo ao sacramento do bau 

tismo, mais que somente por çujarem e afrontarem 

o judeu e que tam bem da culpa que nisto teuepede 

perdaõ neste tempo da graça e do costume dixe 

nada e prometeo ter, segredo pello juramento 1925 

que reçebeo epor naõ saber asignar eu Notarjo aseu 

rogo asinej com osenhor ujsitador Manoelfrancisco Notario do  

Sancto offjcjo nestaujsitaçaõ o escreuj.50 

Heitor furtado de mendoça  ManoeLFrancisco 

                                                           
50

 Segue traço até o final da mancha do texto. 
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||37r.|| |      confissaõ de maria fernandez atias violante, cigana. 

                                         no tempo da graça 

51Aos vinte dias do mes de agosto de mill e qujnhentõs 

e nouenta et hum annos nesta cjdade do Salu[a] 

dor Capitanja da bahia detodos os Sanctos nas 

casas da morada dosenhor ujsitador do sancto officio 

hejtor furtado de mendoca per ante elle Pare 1935 

çeo sem ser chamada dentro no tempo da gra 

ça Marja fernandez e por outro nome se chama violante 

e por querer confessar sua culpa reçebeo jura 

mento dos sanctos euangelhos em que Pos sua 

maõ derejta sob cargo do qual Prometeo dizer 1940 

entudo uerdade et disse ser natura[l] de sam fi 

Liçes dos galhegos filha de francisco, escudejro portugues 

Cristão uelho e de sua molher marja violante 

cjgana de idade de quarenta annos Pouco mais 

oumenos cjgana veuua molher que foj de francisco fernandez 1945 

ferrejro cjgano moradora nesta cjdade que 

ueo de gradada do rejno Por furto de buros 

pera estas Partes dobrasil e comfessando 

<tempo> dixe que auera dous meses que cõ agastamento 

Jndo pelos matos camjnho das fazendas des 1950 

tes reconcauos Por seuer em trabalhos de Passar 

humas 

                                                           
51 <Ja he sentençeada> 
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||37v.|| <culpa> [[humas]] Rjbejras de agoa e see molhar dixe que a renegaua 

de deos et esta blasfemea dixe duas ueçes naquella 1955 

mesma ora etempo, Jndo Presente com ella que 

<referida>  lhe isto ouujo outra cjgana Per nome angeljna 

Sua enemjga com a quaL esta ora en grandes 

odios esendo mais Perguntada dise que nunca 

outra uez nesta cidade nemfora della soo nem a com 1960 

panhada lhe aconteçeo outra cousa selmelhante 

nem dixe aditablasfemea nem outra taL mais 

que Somente na ditta ora no ditto camjnho como 

ditto tem e disso pede Perdaõ e mjsirjcordia 

eassi mais namesma ora e tempo dixe tambem com 1965 

<culpa> agastamento Por que chouja mujto que deos que mjja 

ua sobre ella e que a querja afogar e disto pedio 

tambem Perdaõ e foj Perguntada Se quando ella 

dixe as dittas Pallauras teue tencaõ con siderada 

mente de aRenegar de deos naõ crendo nelle 1970 

e a partandosse dasua Crencaou entendendo que 

deos verdadejra mente mjja como os outros ho 

mẽns respondeo que naõ fez nenhuma consideraçaõ 

das sobre dittas mais queso supitamemte cõ agasta 

mento dixe as dittas Palavras e que ella sempre1975 
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||38r.|| creo et cree emdeos e sabe que deos naõ mjja que <he> cousa per 

tencente ao homem e naõ adeos ePrometeo ter segre 

do, e por naõ saber asinar eu Notarjo a seu rogo 

asinej cõ osenhor ujsitador Manoel francisco Notario do Santo officio 

Nesta ujsitaçaõ o escreuj 1980 

Manoel francisco 

Heitor furtado de mendoca 

confissaõ de domingos depaiua christaõ uelho na graça 

Aos ujnte dias do mes de agosto de mill e qujnhentos e nouen 

ta e hum annos, nesta cidade dosaluador capitanja da 1985 

bahia de todos os sanctos nas casas damorada do senhor 

visitador do sancto offjcjo hejtor furtado de mendoca 

Per ante elle Pareçeo sem ser chamado domjngos de 

52Pajua e por querer confessar sua cuLpa reçebeo jura 

mento dos sanctos euangelhos emque Pos sua maõ 1990 

derejta sob cargo do qual Prometeo dizer emtudo 

ver dade edise ser cristaõ uelho natural desta cjdade 

filho de Pedro de Pajua cidadaõ desta cjdade e desua mo 

lher Lianor de chaues mora dores no rjo uermelho termo 

desta cjdade de idade de ujnte annos studante da primeira 1995 

nesta cjdade Solteiro et confessando sua Culpa dentro neste 

<tempo> tempo dagraça dixe que sendo elle de idade de noue 

ou dez annos nesta cjdade en casa de cristouaõ de baj 

53rros, ouujo dizer a francisco Nunez criado do ditto cristouaõ  

de bajrros  2000 

                                                           
52 <he jdo ao Çertaõ> 
53 <Referido francisco nunes.> 
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||38v.|| [[de bajrros]] que ora mostra ser de idade devinte e dous anos 

estando ambos so os ujndo a falar no peccado da carne 

que dormir hum homem com molher naõ era peccado e isto lhe 

dixe o ditto francisco Nunez o qual he natural dos ilheos et elle  2005 

o tem Por cristaõ uelho et he Jrmaõ de gasPar fernandez cape 

llaõ desta see epor elle confessante cudar que o que o dj 

to francisco Nunez lhe dixe era uer dade que dormir hum homem 

<culpa> com molher naõ era Peccado assim o teue Per assim por 

espaço de alguñs dias eestando neste erro isto mes 2010 

mo dixe a algumas Pessoas ate que o ditto capellaõ gaspar 

fernandez em mendou aelle confessante deste erro em que 

estaua et lhe declarou como fazer osobre ditto era pecc 

ado, ede antaõ Por diante entendeo elle ser, osobre 

ditto peccado et nunca mais dixe a njnguem que o naõ 2015 

era, como dantes tinha ditto e que desta sua culpa pe 

de perdaõ e sendo mais Perguntado dixe que o ditto francisco Nu 

nez quando lhe dixe que dormjr hum homem com huma molher naõ 

era peccado, naõ lhe declarou mais outra calidade al 

guma desolteira, ou solteiro, ou casado, mas simplex mente 2020 

homem cõ molher e que naõ sabe se o ditto francisco Nunez esta jnda 

oje na dita falsa openjam nem tem delle Per outra uja 

roim sosPejta et prometeo ter segredo e do costume dixe 

que saõ amigos easinou cõ o senhor ujsitador Manoel francisco 

notarjo do santo offjicio nesta ujsitacaõ o escreuj 2025 

Heitor furtado de mendoça      Domingos depaiua
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||39r.||            confissaõ de guiomar doliueira christã uelha na graça 

Aos vinte e hum dias do mes deagosto de mill e qujnhentos 

et nouenta et hum annos dentro no tempo da graça nes 

ta cjdade do saluador Capitanja dabahia detodos 2030 

os Sanctos nas casas da morada do senhor visitador 

dosancto officjo hejtor furtado de mendoca per an 

te elle Pareçeo senser chamada gujomar doLiueirae 

Por querer con fessar sua culpa reçebeo juramento 

dos Sanctos evangelhos em que pos sua maõ derejta sob 2035 

cargo do qual Prometeo dizer emtudo uerdadee dixe 

ser cristaã uelha natural da cjdade de Lixboafilha de 

JsabeL Jorge e de seumarjdo cristouaõ doLiuejra me 

rjnho das viagens dasNaos da india defuntos de 

idade detrjnta e sete annos Pouco mais oumenos ca 2040 

Sada cõ francisco fernandez cristaõ uelho capateiro mor nesta cidade et cõ 

<tempo> fessando dixe que auera quatro annos Pouco mais ou 

menos que aestaterra ueo degradada huma molher per 

nome antonia fernandez Cristaã uelha daLcunha a nobrega 

natural degujmarais veuua molher que foj dehum foam 2045 

danobrega homem que hia Por des penseiro nas armadas 

de Lixboa molher de idade deredor de cjnquoenta an 

nos aqual auera qujnze annos Pouco mais oumenos 

que ella confessante morando nos cubertos em Lixboa 

conheçeo ser tauarnejra et morar junto do arco dede 2050 

bajxo das casas deLuis ceSar na tenuarja aqual 

ueo de gradada Por al couuitarsua propria filha 

per nome Joana danobrega et ujndo assim tomou 

amjzade cõ ella cõfessante pello conhecjmento que



514 
 

 



515 
 

Baýa                                                               Mendoça                  39 

||39v.|| [[que]] tinhaõ em Lixboa e ella confessante e seu marjdo au 2055 

colheraõ e agasalharaõ dando lhe emsua casacama e comer 

per mujtas uezes et corendo assim esta amjzadeuendo 

54a ditta antonja fernandez que ella confessante era mal casada 

de seu marjdo lhe ueo adescobrir que ella faLaua cõ os dj 

abos elhemaõ daua fazer o que querjam eelles lhe obede 2060 

cjam eque huma uez lhes mandara matar hum homem et elles 

o mataraõ por que tam bem ellafazia o que elles della querjam 

eque em santarem dera aos diabos hum scrjpto desangue 

de hum seu dedo, no qual se lhes entregaua e que elles lha ensi 

nauaõ mujtas cousas defejticerias pera o que ella que 2065 

ria pello quese ella confessante quisese lhe farja e 

<culpa> insinarja com fejticos com quefosse bem casada cõ seu 

marjdo e ella confessante consentio nisto entaõ lhe en 

sinou que tomase tres aueLañs ou em Lugar de auellañs  

tres pinhois dos que nesta terra ha que servem de Purgas 2070 

furados cõ hum aLfenete tirado do mjolo fora entaõ re 

cheados de cabellos detodo seu corpo della confessante ede 

unhas deseus pes et maõs e de raPaduras das solas dos 

seus pes eassi mais cõ huma unha do dedo pequeno dope da 

mesma antonja fernandez, eque assi recheados os dittos pi 2075 

nhois os inguLisse e que des Pois de Lancados Por bajxo 

lhos desse o que tudo ella confessanteassim fez e a dita 

antonja fernandez mandou Lauar os dittostres Pinhois des 

pois de inguLjdos e Lancados Por ella eostorou et os 

fez em pos os quais ella confessante botou em huma tigella 2080 

decaldo de galinha e os deu a beber aJoam dagujar ca 

sado e Laurador em taParjca desta capitanja ujndo  

lhe

                                                           
54 <Referido antonia fernandez>. 
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||40r.|| [[lhe]] asua casa e isto lhe deu pera o amjgar que a naõ a 

pertase mujto aella e aseu marjdo pella diujdado 2085 

aLuguer das suas casas em que jnda ora moraõ pello 

qual aLuguer elle entaõ apertaua mujto, et outro lhe 

deu tambem aditta antonja fernandez outros Pos naõ sa 

be de que eoutros Pos de oso definado os quais Pos 

ella confesante deu abeber enujnho ao ditto seu ma 2090 

rjdo francisco fernandez pera ser seu amigo et serem bem casados 

e que todas estas cousas fez tendo lhe ditto a dicta antonia 

fernandez en Sinado e de clarado que eraõ diabolicas e que os di 

abos lhas Jnsinauaõ, e outro ssim lhe ensinou tambem 

que tinha aprendido dos diabos que asemente do homem da 2095 

da abeberfazia querer grande bemsendo semente 

do proprio homem do quaL se pretendia afejcaõ des 

pois de terem ajuntamento carnal et cahir dovaso 

da molher, e que esta taL sementedada a beber ao mes 

mo que a Lancou fazia lhetomar grande afejçaõ e isto 2100 

fez ella tambem Por obra, ea deu abeber emujnho ao 

ditto seu marjdo, edetodas estas culpas de fazer 

as dittas fejticerias tendo esperanca que lhe aprouej 

tarjam sendo diabolicas como ditto tem pede perdaõ 

et mjsirjcordia nesta mesa, esendo Perguntada 2105 

se alem de pello ditto da ditta antonjafernandez ellaenten 

der que os dittos fejticos eraõ cõ pacto do demonjo fez 

ella tambem aLgum pacto cõ elle ou quando os 

fazia chamou Pellos diabos oufalou cõ elles, res 

pondeo que quando fez os dittos fejtiços ella expressa 2110 

mente naõ falou nem chamou Pellos diabos, pergun 

tada que mais cousas lhe insinou ou dixe aditta 

antonja fernandez ou sabe della resPondeo que a ditta 

antonja
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||40v.|| [[antonja]] fernandez cometeo a ella confessante que aprendesse a 2115 

quelle officjo de fejteçera de abolica que ella a insinarja 

e lhe darja mais quando se fose pera portugual hum ujdro 

que ella tinha em que estaua huma cousa que falaua et respon 

dia quanto querjam saber eque en certos dias da se 

mana auja de ter cujdado de Por çebola e ujnagre pert 2120 

to do ditto vidro por que aquillo que nelle estaua era amj 

go deste comer et ella confessantenaõ consentio ental 

nemtal quis Saber nem entender, etam bem lhe deziaadita 

antonja fernandez que cojtada daquella pessoa a quem os diabos 

punhaõ ope ou amaõ, e tambem cometeo aella confessante 2125 

quetomasse des honesta co uersaçaõ com hum clerjgo dasee 

desta cjdade e que ella lhe farja fejticos Pera isto e que 

des Pois deserem amigos alcancaria do clerigo da see 

desta cidade e que lhe faria feiticos pera isto e que 

despois de serem amigos alcancarja do clerjgo que 2130 

lhe dese os oLeos do bautismo por que os desejaua mujto pera 

os dar aos diabos etambem Pera untar os bejços et cõ elles 

untados no acto uenereo bejjar na boca aos homeñs lej 

gos, enacoroa aos clerigos ereLegiosos por que cõ isto fica 

uaõ tais que naõ se podiam nunca mais apartardesua 2135 

conuersaçaõ, eella confessante naõ qujs cõ sentir en 

tal nemtaLfez, e a ssim tambem lhe ensinou que se huma 

pessoa no acto carnal des honesto dixese na boca a  

outra as Palauras da cõsagraçaõ que eraõ cjnquo, hoc, 

est enjm corpus meum/ que a faziam endoudiscer de 2140 

amor e bem querer aquella a quem se deziam Por aque 

lla Pessoa que lhas dezia e que isto era certissimo
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||41r.|| porem ella confessante naõ usou disto, e assim lhe di 

xe mais quesabia humas paLauras com as quais encan 

taua qualquer Pessoa dizendo lhas na frontera as qua 2145 

is Palauras eraõ, foam eute enquanto etreen 

quanto cõ o lenho daueracruz, et com os anjos philoso 

phos que saõ trjnta e seis et cõ o mouro encantan dor 

que tu te naõ apartes dem j et me digas quanto soube 

res e medes quanto tiueres, eme ames mais quetodas 2150 

<culpa> as molheres e ella confessante dixe estas Palauras 

mujtas uezes pella menhaã e as nojtes [borrão]defronte 

de seu marjdo e disto tambem pede perdaõ etam 

bem lhe dixe a ditta antonja fernandez que fora huma nojte 

a ujlla uelha termo desta cjdade cortar huma maõ 2155 

a hum negro que la estaua emforcado e lhe dixe mais que 

55fizera aribar hua Naõ da India, e que clara doliuejra 

em Santarem era sua amiga e companhejra e mestra que 

lhe Jnsinara todas estas fejticarias, e que o diabo ujn 

hafalar a ella antonja fernandez emfigura de homem acom 2160 

panhado de mujtos caualejros e quese ella cõfessan 

te qujsese ser fejtiçera com o ella que farja cõ os demo 

nios que lhe falassem em figura de homem semprepor  

naõ lhe auer medo eque os diabos lhe faziam muj 

tas Promesas se acabasse cõ ella confessante que quj 2165 

sese  serSua discjpoLa, e ella confessante nunca tal quis 

consentir nem acejtar, mas antes falando lhe nes 

tas cousas sebenzia e nomeaua o nome de Jesus 

e a ditta antonja fernandez lhe defendia que se naõ benze 

sse nem nomeasse Jesus elhe dezia mais que hum diabo cha 2170 

mado antonjm  era seu Particular serujdor e fazia 

tudo o que lhe ella mandaua e que Lucifer lho dera por  

seu guarda

                                                           
55 <Referida clara doliueira> 
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||41v.||56 [[seu guarda]] et lhe dixe mais que sua filha Joana nobrega sol 

teira que estaua no Reẏno moradora naRua de cata que faros 2175 

tambem  tinha oseu officio de fejticejra diabolica e tinha 

hum fameliar em hum anel quetrazia no dedo aõ qual fa 

meliar chamaua baul e que a dicta sua filha dormja 

cõ os estrangeros por detras cõssumando o peccado 

nefando de somitigos por que lhePagauaõ bem, e sen 2180 

do mais Perguntada dixe que a ditta antonja fernandez se em 

barguou desta terra pera o Reẏno e que naõ sabe mais  

nouas della onde esta nem se chegou ao Reẏno, e pergun 

tada se achou que os dittos fejticos ensinados pellos diabo 

que ella fez achou que lhe aprouejtaraõ, res Pondeo que achou por 2185 

experjencja que as dittas cousas fizeraõ obra e apouejta 

raõ Pera sua tençaõ Por que o ditto Joam daguiar aquem 

ella deu os dittos pos dalli por diante naõ molestou 

Pello aLugar das casas antes lhe largou palaura que 

quando qujsese apagasse e sentio nelle de antaõ por 2190 

diante sentio nelle que lhe tinha amor e afejcaõ e a namo 

raua e tambem no dicto seu marjdo a quem deu os ou 

tros Pos achou melhorja e logo foj amoestada pello 

senhor ujsitador que naõ tiuesse crença nas dittas fejti 

çerjas e cousas por que tudo saõ abusoĩs supersticj 2195 

osas cõ que o diabo engana agente fraca e sendo 

mais perguntada dixe que lhe pareçe que podem saber 

aLgumas cousas da ditta antonja fernandez as Pessoas se 

<referido> gujntes, Joam  ribejro de parjpe, e Manoel rodriguez rjbeiro 

[M]ercador, e marja pinhejra molher de ssimaõ nunez dultra2200 

                                                           
56 <Referida Joana nobrega>. 
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||42r.|| e gonçalo Diaz conego, et francisca pinhejra padejratodos moradores 

nestacjdade cõ os quais ella tinha amjzade et cõuersa 

çaõ epor mais naõ dizer foj lhe mandado ter seegredo ea 

ssi oprometeo pello juramento que reçebeo e do costu 

me dixe nada epornaõsaber asignar eu notarjo 2205 

a seu rogo asinej cõ osenhor  ujsitador Manoel francisco no 

tarjo dosanto officjo nesta ujsitacaõ o esreuj 

Heitor furtado de mendoça          Manoel francisco 

57                confissaõ de Catarina morena. na graça 

Aos ujnte e humdjas domes dea gosto demjl equj 2210 

58nhentos enouenta ehum annos nestacjdade  

dosaluador capitanja dabahiadetodos os santos 

nas casas da moradadosenhor ujsitador des<te> 

officjo hejtor furtado de mendoça perante 

elle Pareçeo sen ser chamadadentronotempo 2215 

da graça Caterjna morenacastelhanapor 

querer confessar suas culpas nesta mesa 

recebeo Juramento dos sanctos euangelhos 

en que Pos sua maõ derejta sob cargo doqual 

Prometeo djzer entudo uerdade edjxeser 2220 

Cristaã uelha naturaLdesuã aLdea duas 

legoas detolledo quesediz Nauedelmaras 

e [c]riada em tallauejra della rejna, Ar= 

çobispado detolledo, e confessando djxe  

que 2225 

                                                           
57

 Entre as assinaturas e o início da confissaõ seguinte observa-se o desenho de uma cruz, à 
margem esquerda. 
58

 <Ja he sentençeada> 
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||42v.|| [[que]] auera onze annos pouco mais ou menos 

sendo ella entaõ de ydade dedezojto annos casou 

na cjdade de mallega bispado de granadacõ 

francisco duram castelhano natural da bejra de Pra 

zença en castella estallaJadejro de dardeco 2230 

mer ecamas aos PassaJejros, que entaõ djzia 

ser de ydade de trjnta annos cõ oquaLcasou 

Per Pallauras de Presente em facedeJgreja 

Como asanta madre Jgreja mandae foraõ reçebj 

dos dentro na Jgreja deSaõ Joam e os Reçebeo 2235 

o padre da mesma Jgreja cujo nomelhe naõ 

lembra en hum dja Pellamenhaã uesPera 

dauesPera de sancto Andre, e foj sua madrj 

nha della JsabeLfernandez tam bem estallaJadejra 

eomarjdo dellaJsabelLfernandez foj Padrjnho do djtto 2240 

seu marjdo francisco duram, e foj mais Presente ao 

ditto reçebjmento outra mujtagente e cõodjtto 

seu legitimo marjdo ella esteue fazendo ujda 

marjtaL dehumas Portas a dentro ahuma cama 

emesa como casados que eraõ esPaco deseis 2245 

meses Pouco mais ou menos usando o ditto o 

offjcjo de estallajadejra, et no fim dosdjttos 

seis meses Por ellatergrande aborrecjmento 

ao djtto seu marjdo Por ser costumado aem 

bebedarse2250 
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||43r.|| [[bebedarse]] eser homem de roĩs ma[inh]as elhe dar 

mao trato lhe fugio decasa, e o dejxou na 

djtta cjdade de mallega e seueo fugida 

Com hum homem castelhano chamado francisco de 

burgos que a trouxe con sigo aeste brasil 2255 

onde elle oraesta nestaCapitanja eujeraõ 

na armada dedom djogo darçaque ujnha 

com quatro naos en socoro da armadade 

djogo floRes que auera isto dez annos pou 

co mais ou menos, e des Pois de estarnes 2260 

te brasiL aLgum tempo na conuersacaõ 

do djtto francisco de burgos  se aPartou delle 

e o d[e]jxou e ella se foj aPernaõbuco, aon 

de auera ora seis annos Pouco mais oume 

nosvendosse ella mujto Pobre edesreme 2265 

deada determjnou desecasar, e fez fazer 

huma cartafalsa fingindo que Lhe ujnha de 

mallega em que se dezia como o djtto seu 

marjdo francisco duraõ  eramorto a quaL deu 

a Leer a mujtas Pessoas eassi[n] fingindosse 2270 

ser veuua sem ellater recado nenhum de 

o djttoseumarjdo sermorto e entendendo  

que podja estar ujuo ella se cassou segunda 

uez Com AntonJo Jorge por tugues Mestre de  

acuquere 2275 
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||43v.|| [[acuquere]] na ditta ujla de pernaõ buco ese 

casaraõ a façe da Jgreja comPregõis corrjdos 

nadjtta ujlla de Pernaõ buco edandofiança 

amandarem trazer os Pregois corrjdos dema 

llega, donde ella dezia que fora casada e em  2280 

veuuara, e foraõ reçebjdos na Jgreja ma 

trjz de Per naõ buco Pello cura dellaenhuma 

segundafejra Pella menhaã prjmejra ojta 

ua do esPiritu sancto em Presença de muj 

to pouo eforaõ Padrjnhos Josephe Ribeiro natural 2285 

da ylha da madejra Ja defunto, e suamo 

lher blasea munjz castelhana e sereçebeo com 

o djtto Antonio Jorge Per Pallau[r]as dePre 

sente djzendo que recebja aelle antonioJorge 

Por seu marjdo como manda asanta ma 2290 

dre Jgreja e outrossim djzendo o djtto 

Antonio Jorge que recebja aellaconfessante 

Por sua molher comomanda a santa madre 

Jgreja Como he notorjo e sabjdo na dita 

ujlla de Pernaõ buco e desPois de assim 2295 

serem reçebjdos estiueraõ dehumas Por 

tas adentro Como marjdo e molher qujn 

ze 
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||44r.|| [[ze]] meses pouco mais ou menos nofim doqual 

tempo ellamoujda desua concj [e]ncjasefoj 2300 

comfessar a hum Padreda companhia o 

quaL secretamente negocjou com o [v]igario 

dauara de Pernaõ buco djogo do couto 

con que de clararaõ ao djtto Antonio Jorge 

que se aparta<se>della confessante Porquanto 2305 

ella naõ era sua molher Legitima e ella  

confessante dejxou ao djtto Antonio Jorge 

empernaõ buco onde ora lhe pareçeque 

esta e ella se ueo Pera estabahia 

auera cjnquo annos Pouco mais ou 2310 

menos, ou quatro annos emeo e que desta 

Culpa de se casarsegundauez sendo 

casada esem ter nouas doseuPrjmejro 

Legitimo marjdo ser morto mas antes 

tendo o Por ujuo Pede misiricordia eperdaõ 2315 

neste tempo dagraça que [e]rrou co 

mo molherpeccadora e fojlhe manda 

do ter segredo ePornaõ saber asignar 

eu notario asignej por ellaaseu rogo, e decla 

rou ser orade ydadedetrjnta annos  2320 

pouco
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||44v.|| || [[pouco]] mais ou menos eserfilhadefrancisco moreno 

ede sua molher Joana desarrjaLaura 

dores Manoelfrancisco notario do santo officjo nesta 

visitaçaõ o esvreuj       Manoel francisco 2325 

Heitor furtado de mendoça 

                    confissaõ de Luisa Barbosa christã uelha 

                                           na graça 

Aos ujnte e tres djas domes de agosto demjLequjnhen 

tos e nouenta ehum annos nesta cjdadedosaL 2330 

uador bahia detodos os santos nas casas damorada do 

senhor ujsitador dosanto officio hejtor furtado de mendoça 

Perante elle pareçeo sem ser chamadadentro no 

tempo da graça Luisa barbosa e por querer confe 

ssar suas culpas reçebeo Juramento dos santos euaõ 2335 

gelhos en que Pos sua maõ derejtasob cargo do 

qual Prometeo djzer uerdade edjxe sercris 

taã uelha naturaL destabahiafilha deAluaro gonçallvez 

ubaca edesuamolher marja barbosacasada cõ 

belchior djaz Porcalho de ydade de trjnta esete 2340 

annos Pouco mais, ou menos moradoranesta 

cjdade, E Com fessando djxeque sendo ella moça 

dedoze annos Pouco mais ou menos se aleuan 

tou nesta caPitanja entre os gentios e Jndjos 

deste brasil cristaõs se aleuantou huma busaõ 2345 

chama
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||45r.|| [[chama]]da entre elles asanctidade como mujtas 

vezes des pois djsso sealleuantou tambem nes 

tacapitanja aquaL era que deziam os dj 

tos brasis assim cristaõs como gentios 2350 

que aquella sua sanctidade era humdeosque elles 

tinhaõ que lhes dezia que naõ trabalhasem Por que 

os mantimentos Porsi proprjo aujam de 

nasçer e que quem naõ creessenaquella 

sanctidade se auja deconuerter em Paos, 2355 

e em Pedras, e que a gente brancase aujade 

conuerter en caça Pera elles comereme que 

aquela sua sanctidade eraasanctaeboa et  

que alej dos cristaõs naõ Prestaua e <a>ssim 

diziam e tinhaõ outros mujtos disPReposi 2360 

tos e neste tempo ella [[ella]] confessante por 

sua maj ser morta estauaa doutrjnar en 

casa  de dona mecja Pirejra molher de 

Antonio dacosta et ay assim osnegros cristaõs 

e [que] gentios, d[o] gentio deste brasiL dadjcta 2365 

casa de dona mecja como dacasa do paj 

della cõfessante e doutras Partes que falla 

vaõ cõ ella [[con ella]] confessante lhe conta 

uaõ edjziam as djttas cousas dadjtta 

sua abusaõ eoutras mujtas que lhe naõ 2370 

Lem
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||45v.|| [[Lem]]braõ e a Jnduziraõ eJmuocaraõ que creesse 

nella Pello que ella como moça edepoucaex 

Perjencja Por esPaço dehum, oudous meses 

Poucomais oumenos se enganoutendo ho  2375 

<culpa> djtto a djtta erronja ecreendo nadjtta santi 

dade Pareçendolhe ser cousaçerta e uerda 

dadejra, ePraticando ella con os segujdores da 

djtta erronja consentia com elles e lhemanjfes 

taua creer nella, e tella Por boa, e des Pois de 2380 

os djttos segujdores da djcta[a] busaõ seremex 

tingujdos e castigados aquellauez, entendeo 

ella ser tudo a qujllo falso et erronjo e se con 

fessou aos Padres da comPanhia deJesuque 

ha absolueraõ, e que ora Pede Perdaõ nesta  2385 

mesa e misiricordia e Perguntadase quando ella 

creo nadjttas cousas dadjttaabusaõ se dej 

xou de creer na fee decristo e quealejdos 

cristaõs que era boa, resPondeo que sempre 

teue Per boaalejdos cristaõ e nuncadexou 2390 

afee de cristo mas que Juntamente tinha Perassim 

aquelloutra Paruoiçe por ser moça eper 

guntada mais dixe que todos os dadjtta 

abusaõ cõ quem ellatratauaefallauasaõ 

Ja mortos e que nenhum sabe ujuo, elogo 2395 

Pello senhor  ujsitadorlhefoj encomendado 

que se confessemujtas uezes e o<u>ça as Prega 

cois
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||46r.|| [[çois]] ePor naõ saberasignar eu notario aseu 

rogo asignej cõ osenhor ujsitador Mano[e[l 2400 

francisco notario dosanto officio nestaujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça        ManoeLfrancisco 

confissaõ de Antonia de Bairos christã uelha na graça 

Aos ujnte e tres djas domes deagosto demjl e 

qujnhentos e nouenta e hum annos nesta 2405 

59cjdade doSaluadorbahiade todos os santos 

nas casas da moradado senhor ujsitador do  

santo offjcjo hejtor furtado de mendoça Per a 

nte elle Pareçeo sen serchamadadentro 

no tempo da graça Antonia de bajrros epor 2410 

quererdenuncjar djgo confessarsuas 

culPas reçebeo Juramento dos sanctos 

euangelhos em que Pos sua maõ derejta 

sob cargo do qual Prometeo dizeren tudo 

verdade e dixe ser cristaã uelha natural 2415 

debenauente filhadediogo rodriguez Perdigaõ dos 

dagouernançadadjttaujlla edesuamolher 

Marja de bajrros defuntos, de ẏdade de sesen 

taannos Poucomais ou menos morado 

ra nesta bahia molher que foj de Aluaro cha 2420 

uejrõ Pescador, e barquejro de bem[a]uente 

Pera Lixboa. e confessando djxe que auera 

trjnta 

                                                           
59 <Ja he Sentençeada> 
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||46v.|| [[ trjnta]] e dous annos Pouco mais ou menos que 

ellaueo do Reyno de gradada Pellas Justiças 2425 

secuLares por cjnquo annos Pera este brasil 

Por adulterjo de que ha acusou o djtto seu Marjd[o] 

elaa emportugual se amjgou ella com hum ho 

mem Cristaõ uelho chamado Anrjque barbas 

filho de vasco barbas dagente Prjncjpal de 2430 

villa franca, e com elle se ueo Peraeste brasil 

e aPortaraõ na CaPitanja de Porto seguro elo 

go na djtta CaPitanja Poucos djas despois de 

estarem nella sabendo ella mujto bem e o 

ditto Anrjque barbas, decomo o djtto ma 2435 

rjdo Aluaro chauejro seuLegitimo marjdo 

ficaua ujuo em Portugual secasaraõ am 

bos ella comfessante com o djtto Anrjque bar 

bas, eo djtto Anrjque barbas negoçeoutestemunhas fal 

60sas que Juraraõ que elle Anrjque barbas era 2440 

solteiro, e que ella confessante era veuuvaeque 

viraõ enterrar e morrer em benauente 

ao djtto seumarido Aluaro chauejro sendo 

isto faLsidadee mentira Porque des Pois 

de ella confessante estar casada com o djtto 2445 

Anrjque barbas aporta da JgrejaCom Li 

çença do Ordjnarjo Por rezaõ do djtto es 

tromento de[t]estemunhas falsas, des Pois djsso 

dahj 

                                                           
60 <referido Henriqe barbas> 
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||47r.|| [[dahi]] adous annos Jnda estaua ujuo em bena 2450 

vente o djtto seu marjdo Aluaro chauej[r]o e 

assim vieraõ desPois nouas e recados çer 

tos, e que desPois de assim secasarem face 

de Jgreja com odjtto segundo marjdo An 

rjque barbas sendo ella et elle [e]sabedores 2455 

que oseu Legitimo marjdo aluaro cha 

uejro estaua ujuo viueraõ ambos co 

mo casados em Porto seguro mais d qujn 

ze annos e Por elle ujr a dara coutes 

ePancadas e mujto maujda aellacom 2460 

fessante, ella confessante lhe fugio decasa 

e semeteo na Jgreja da ujlla e começou 

a declarar[[ar]] e manjfestar Como odjtto 

Anrjque barbas naõ eraseu marjdo Legi 

timo Por quanto quando com  elle secasara 2465 

no djtto Portoseguro era ujuo aJnda 

e des Pois ujuera dous annos oseuma 

rjdo Legitimo Aluaro chauejro, eassim 

seafastou delle o quaL ora esta naCapjta 

nja do espirjtu sancto costadeste brasiL 2470 

Jnda solteiro edesta culPa dixe que pedja per 

daõ e misiricordianestamesadentro nestetem 

Po dagraça e foj Perguntadaquais 

foraõ as testemunhas resPondeo que JaSaõ mor 

tas 2475 
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||47v.|| [[tas]], ePerguntada onde foj ella reçebjda 

com o Prjmejro marjdo, resPondeo que 

ella com o ditto seu Prjmejro marjdo Aluaro 

chauejro foraõ reçebjdos Pello Prior de 2480 

benauente cujo nomelhe naõ Lembra 

da Igreja matrjz de nossa senhora da graça dj 

zendo ella et elle as Palauras Costumadas 

da Jgreja e foraõ madrjnhas della Dona 

tarejadagama Jrmaã do conde da vidj 2485 

guejra cuja Crjadaella confessantefoj 

et Maria tejxeratambemfidaLga Ja de 

ora defuntos, ePadrjnhos delleforaõ 

Luis mendez, e ManoeLde vasco goncel 

Los filhos da djtta dona tareja guedes 2490 

Pois foraõ Pera aIndjae[a]ssimforaõ  

Presentes no djtto reçebjmento outras muitas 

Pessoas que oralhe naõ Lembraõ, ePer 

guntadaquem a reçebeo ConAnrjquebar 

bas em Portoseguro djxeque elle deu as 2495 

djttas testemunhas falsas como tem  declarado 

e com isso selhes deuLiçença Pera reçeberem 

eos Reçebeo o vigario djogo doLiuejra naJgreja 

de santo amaronaforma que a sancta madre 

Jgreja 2500 
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||48r.|| [[Igreja]] manda djzendo ella e elle asPalla 

uras, domatrjmonjo como aIgreja co[ilegível] - 

ma e foj mad<r>jnha della Marja barbosa 

no djtto reçebjmento de Porto seguro, e Padrj 

nho delle o djtto seu marjdo goncalo pirez marj 2505 

do dadjtta marja barbosaeoutras muitas 

Pessoas foraõ Presentes no djtto reçe 

bjmento que oralhe naõ Lembraõ epor 

naõ djzer mais fojlhe mandadoterse 

gredo Pello Juramento que reçebeo eque tor 2510 

ne aesta mesa quando forchamadae a 

assim [o] Prometeo Pello Juramento que 

reçebeo e Por naõ saber asignar eu no 

tario aseu rogo asignej cõ osenhorujsitador 

ManoeLfrancisco dosanto offjcio nestaujsita 2515 

çaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça        Manoel francisco 

confissaõ de Manoel falleiro christaõ uelho na graça 

Aos ujnte e quatro djas do mes de agosto demil 

equjnhentos e nouenta  hum annos nesta 2520 

cjdade dosaLuador bahia detodos os santos [[os 

santos]] nas casas damorada dosenhor ujsitador do 

santo offjcio hejtor furtado demendoça Perante  

elle 
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||48v.|| [[elle]] Pareçeo dentro notemPo dagraça sensercha 2525 

mado Manoel fallejro ePorquererconfessarsua 

cuLPa reçebeo Juramento dos sanctos euange 

lhos em que Possua maõ derejta sob cargo doqual 

Prometeo dizer uerdade edixeser cristaõ 

velho naturaL do barrejro filho de Manoel  2530 

fallejro homem do mar e de sua molher breatiz 

rodriguez defuntos, de ydade decjnquoentaan 

nos Pouco mais, ou menos, casado con Joa 

na gonçallves Cristaã uelha moradora nesta cjdade e 

Confessando dixe que auera vinte annos 2535 

Pouco mais ou menos estando elle na 

Praja desta cjdade nafonte do Perejro tra 

balhando em hum barco dos Padres da cõ 

Panhia de Jesus. o obrigauaõ as Justiçasda 

terra a hir trabalhar nas obras deL rej, epor 2540 

essa causa agastandosse elle etomando 

Collera dixe, quetanto lhefarjam quedj- 

<culpa> rja que deos naõ eradeos, das quais Palla 

uras naõ lhe lembra se aLguem orePrehem 

deo Porem lembralhe que estaua Presente 2545 

o padre da companhia qujrjcjo cajxa et 

assim o porteiro do comselho Pero vaz que offoj a 

penar
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||49r.|| [[Penar]], ecomfessaõdo mais djixe queauera 

cjnquo annos Pouco mais ou menos q[u]e 2550 

estando elle em sua casacom collera epaj 

xaõ de naõ terque dardecomeraseusfilhos 

que lhe Pedjam de comer djxe quesedaua 

<culpa> a as djabos, e naõ lhe Lembraque estiuessepre 

sente outrem queho rePrehendesse edas 2555 

djttas cuLPas dixe que estamujto are 

Pendjdo e que Ja se confessou dellas aseus 

confessores, e dellas Pede ora misiricordia eperdaõ 

nesta mesae foj logo amoestado Pello 

senhor ujsitador com mujta clarjdade que 2560 

elle tenhamujto tento eresguardo emsuas 

Pallauras que sejaõ sempre catoLicase cris 

taãs e naõ aja colleranem Pajxaõ que isso lhe 

estorue  equeseua confessar e asignou 

a quj cõ osenhor ujsitador ManoeLfrancisco notario 2565 

dosancto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça             † 
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||49v.||           confissaõ de Bastiaõ daguiar 

                                                                   na graça 

Aos ujnte e seis djas do mes deagosto de mjl e quj 2570 

ñhentos e nouenta e hum annos nestacjda 

de do saluador bahiadetodos os sanctosnas 

casas da morada dosenhor ujsitadordosanto officio hej 

torfurtado demendoça per ante elle pareceo 

sem ser chamado dentro no tempo dagraça basti 2575 

61am dagujar e por querer confessar suascul 

pas reçebeo Juramento dos  santos euangelhos em 

que pos sua maõ derejta sob cargo do qualpro 

meteo djzer uerdade e dixeser cristaõ uelho 

naturaL desta bahia deydade dedeza[se]te 2580 

ou dezaseis annos filho de pero dagujar dal 

tero e desuamolher custodja de farja solteiro  

morador en casa do djtto seupaj e maj nes 

ta cjdade e confessando djxe que auera 

alguñs seis annos que estando en casa do dj 2585 

to seupaj e maj  em matoim sendo elle de ẏ 

dade de alguñs dez, ou, onze annos, dor 

mja com seu Jrmaõ majorque elle emais 

velho que elle hum anno poucomais, ou 

menos chamado antonio dagujarmorador 2590 

62mesmo ora com o djtto seu Paj, emaj, ambos 

em huma cama e huma ou duasuezes lhe con 

teçeo 

                                                           
61 <he ora Religioso | da Companhia deJesu>. 
62

 <Referido Antonio daguiar>. 
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||50r.|| [[teçeo]] que alternadamente, hum ao outro se 

cometeraõ com seus membros veri[l]es [d]es 2595 

honestos perseus uasos trazejros comecan 

do dequerer penetrar, porem naõ penetra 

raõ, et elle confessante naõ tinha ydade 

pera ter poluçaõ e deseu Jrmaõ naõ lhe 

lembra seateue e estes accessos nefan 2600 

dos, et co[n]natos, de querer prjncjpiar 

apenetrar, hum ao outro, com o membro 

ueril ho vaso trazejro decadahumdelles 

lhe aconteçeo como ditto tem duas uezes 

pouco mais ou menos, confessoumais 2605 

que no mesmo tempo pouco mais, oumenos, 

hum mamaluco que em sua casa estaua 

chamado marcos o qualoranaõ sabe on 

de esta major aJnda que o djtto seu Jrmaõ, 

sefoj algumas uezes lançar na cama com 2610 

elle ecom o djtto seu Jrmaõ, e huma ouduas 

vezes o djtto marcos, outres uezes o djtto 

63marcos teue accessos nefandos, a elle con 

fessante com seu membro verildeshonesto 

no vaso trazejro delle confessante, tendonelle 2615 

<culpa> co[n]natos pera penetrar sem penetrar 

mais que huma soo uez que cõmeçou Ja com e 

fejto 

                                                           
63

 <Referido Marcos> 
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||50v.|| [[fejto]] [pe]netrar epor elle confessante o naõ 

consentir naõ proçedeo apenetraçaõ, e 2620 

elle confessante tambem outras tresuezes 

pouco mais, ou menos, cometeo conseumem 

bro deshonesto ao djto marcos no seu vaso 

trazejro tendo nelle os djttos accesos e cog 

natos, nefandos e torpes, e de todas  estas 2625 

vezes nunca elle confessante <teue> poluçaõ de 

semente, eJndaentaõ naõ tinha ydade 

pera isso, e posto que o ditto marcos se 

rja entaõ deydade de alguñs qujnze 

annos pouco mais oumenos naõ selem 2630 

bra elle oranem se affirmaseteue o djtto  

marcos poluçaõ desemente alguma das 

djtas uezes, e perguntado elle confessan 

te pello senhor ujsitador djxe que lhe pareçe 

que quando elle com o djtto marcos estauaõ 2635 

nos djttos aJuntamentos torpes, que o djtto 

seu Jrmaõ Antonio dagujar que na djtta cama 

estaua os sentia, e dixemais que tam 

bem elle confessante estando na camacom 

os djttos seu Jrmaõ e marcos sentio huma  2640 

uez



560 
 

 



561 
 

Brazil 

||51r.|| [[uez]] aos djttos seu Irmaõ, e marcos, estarem 

fazendo o djtto, aJuntamento torpe e n[e] 

fando, hum por detras com o outro porem 

elle confessante naõ sabese penetrauaõ 2645 

elles hum ao outro ounaõ, e que tambem 

outrauez, estando elle em amesma salla 

onde estaua asua cama sentio bolir ho 

catelle, dacama onde estaua o djttoseu 

Jrmaõ, de manejra que lhe pareçeo e 2650 

entendeo que o djtto marcos quenadj 

ta salla costumaua dormjrestarja 

nadjtta cama com o djtto seu Jrmaõ ten 

do o djtto aJuntamento nefando: con 

Fessoumais que des pois disto sendo de 2655 

<tempo> quinze annos de ẏdadefoj dormjr algumas 

vezes a casa delle confessanteasua cama 

64Antonio Lopez bacharel em artes Natural do 

Rio de Janeiro, que ora nesta cjdade sequer orde 

nar de clerjgo, e duas, outres uezes, elle 2660 

<culpa> confessante teue aJuntamento nefando com 

o djtto Antonio Lopez metendo elle confessante 

seu membro des honesto pello vaso trazejro 

do djtto Antonio Lopez, penetrandoo Jnda que 

naõ perfejtamente e tendo no djtto seu 2665 

vaso

                                                           
64

 <Referido Antonio Lopez> 
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||51v|| [[vaso]] trazejro poluçaõ desemente pordetras 

como sefora homem com molher pordjante, eodjtto 

Antonio Lopez teue com elle confessante, outrastantas 

vezes o djtto aJuntamento nefando dama 2670 

nejra sobredjta penetramdo com seu mem 

bro des honesto o vaso trazejro delle confessante 

etendo nelle poluçaõ desementeed todas 

estas culpas djxe que estamujto arepe- 

ndjdo, e que pede dellas perdaõ e misiricordia 2675 

eque Ja esta apartado destas des honesti 

dades, e foj logo amoestado pello senhor visi 

tador com mujta carjdade que elle se a 

faste de tais torpezas nefandas e de con 

versaçaõ das dittas pessoas edas mais 2680 

de que lhe poder aujr dano a sua alma e con 

cjençja e que se confesse mujtas uezes ereçeba 

osanctissimo sacramento de conselho de seus 

confessores eque seria ora confessarao collejo 

deJesu etraga escripto do confessor aesta 2685 

mesa e cumpra apenjtencja quelhe 

o confessor der e do costume djxe nada mais 

que he Jrmaõ do djtto Antonio dagujar e foj 

lhe 
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||52r.|| [[lhe]] mandado ter segredo eassim Prometeo 2690 

Pello Juramento que reçebeo easinou c[om] 

osenhor  visitador aquj ManoeLfrancisco notario dosanto 

offjcio nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                Sobastiaõ daguiar 

                         Confissaõ de Niculao Luis françes 2695 

                                                na graça 

Aos ujnte esetedjas domes deagosto demjl e quj 

nhentos, e nouenta e hum annos nesta cjdade 

dosaluador bahia detodos os santos nas casas da 

moradadosenhor ujsitador dosanto officio hejtor fur 2700 

tado demendoça perante elle pareçeo senser 

chamado Njcolao luis françes o deradejro dja 

dagraçae porquerercomfessar suas cul 

pas recebeo Juramento dos santos euangelhos en que 

pos suamaõ derejtasob cargo do qualprome 2705 

teo dizerauerdade e dixeserfrançes de na 

çaõ natural de deypo filho deRuberto e luçe 

e desua molher francesses catolljcos, deyda 

de de quã[r]enta annos pouco mais oume 

nos, que ha ujnte edous annos que estaneste 2710 

brasiL morador ora em ceregipe casado com luisa 

fernandez mamaluca e comfessando djxe que a 

<tempo> vera ujnte e quatro annos pouco mais ou 

menos que Jndo elle confessante em huma na[o] 

de seupaj de bordeos peraa sua terra 2715 

enque 
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||52v.|| [[en que]] naõ hianenhum portugues se naõ todos fra 

ncesses foraõ tomados no mar Pellos françe 

sés luteranos, os quais costumauaõ fazer- 

suas saluas pella menhaã eatarde, lutera 2720 

nas na naõ e espaço de mes e meo que com 

elles andou constrangido commedo delles 

<culpa> elle confessante se aJoelhaua edesbarretaua 

e estaua com elles djttos luteranos quan[do] elles 

faziam as djttas saluas luteranos porem 2725 

nunca elle confessante as aprouou em seu 

coraçaõ, nem lhes pareceraõ bem mas 

com medo dos djttos luteranos se punha 

com elles nõ tempo que elles os faziam e elle he 

bom cristaõ e catoljco e sempre offoj em 2730 

seu coracaõ e destas culpas exterjores 

dixe que pedia perdaõ e misericordia, e foj logo a 

mo[e]stado pello senhor visitador queaelle 

lhe naõ aconteça mais cahir em semelhantes 

culpas, eque faça cousas exemplares de bom 2735 

cristaõ e lhe encaregou que se comfesse muitas 

vezes e tome osanctissimo sacramento deconselho 

deseus confessores e que se va logo confessar e que a 

penjtencjaque seu confessor lhe der por estas 

culpas essa penitencia cumpra e assim 2740 

o pro 
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||52v.|| o [[pro]]meteo de comprjr e asignou cõ osenhor 

visitador a quj Manoel francisco notario dosanto of[fjcio] 

nesta uisitaçaõ o escreuj 

                                                        Nicolau Luis 2745 

Heitor furtado de mendoça               

FIM DOS TRINTA= 

TA DIAS DA GRACA CÕN= 

Çedida a Cidade do Sal= 

uador & a huma Legoa a 2750 

o Redor della:65 

                                                           
65

 Seguido de arabesco. 



570 
 

 



571 
 

Baýa                                                               Mendoça                  53 

||53r.||            Desfixaçaõ do 

Edicto da graça 

& do Aluara de 

Perdaõ das fazendas 2755 

Aos uinte esete dias in clusiue do 

mes deagosto demil e quinhentos 

e nouenta ehum annos que foj ontem 

se acabaraõ os trinta dias que o 

senhor uisitador do santo offjcio hejtor 2760 

furtado de mendoça concedeo 

de Graça pera dentro nelles osmo 

radores, uezinhos, e por qualqueruja 

resi 



572 
 

 



573 
 

Brazil 

||53v.|| [[resi]]dentes, estantes e presentes des 2765 

ta cidade do saluador e dedentro 

de huma legoa ao Redor delle virem 

a mesa perante elle acusarse de 

suas culpas e fazer Jnteyra euer 

dadeira cõnfissam dellas 2770 

pelloque elle senhor uisitador mandou 

des pregar, e des fixar o [e]dicto 

da dicta Graça, e o traslado au 

tentico do Aluara de sua Magestade do 

perdaõ das fazendas, que estiueraõ 2775 

fixados nas portas da Jgreja da see 

cathedral desta Cidadetodos os 

dittos trinta dias da Graça, e  

por seumandado foraõ des pre 

gados por serem Ja acabados os 2780 

ditos trinta djas, e detudo a 

sim passar nauerdade eu Notario 

dou mjnha fee, e pera disto sem 

pre constar fiz aquj este termo  

por 2785 
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||54r.|| [[Por]] mandado do ditto senhor Visita 

dor nesta cidade do saluador 

bahia de todos os sanctos aos ujnte 

e ojto dias do mes de Agos de mil 

e qujnhentos e nouenta e hum 2790 

Manoel francisco notario do santo offjcio nesta 

Visitaçaõ do brasil que ho escreuj 

Heitor furtado de mendoça        Manoel francisco6667

                                                           
66 Abaixo da assinatura de Manoel Francisco segue o carimbo do ANTT. 
67 Segue fólio ||54v.||,em branco, apenas com o vocábulo “Brazil”, no campo superior 
esquerdo. 
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||55r.||                 confissaõ de MariaLourenço christã uelha 

Aos ujnte e ojto djas do mes de agosto de miLe quj 2795 

nhentos e nouenta e tres annos nesta cjdadedosal 

uadorbahiadetodos os sanctos nas casas da mora 

radadosenhor ujsitador dosanto offjcio hejtorfurtado 

de mendoça per ante elle pareçeo sem serchama 

damarja lourenço eporquerer confessarsua 2800 

culpa reçebeo Juramento dos sanctos euaõge 

lhos em que pos suamaõ derejtasob cargo do qual 

Prometeo djzeruerdade, e djxesercristaã 

velhanaturaL dotermo de ujseu filhade antoniopiriz 

caderejro e de suamolher marjafrancisca, de ydade 2805 

de quarentaannos casada com Antonio gonçallvez cal 

derejro morador nestacjdade ecomfesando 

<tempo> dixe que aueraquatro annos pouco mais ou 

menos estando ella confessante em humaroça 

mea legoa destacjdadeacolhjda porcausa 2810 

dos Jngreses que entraraõ nabahiadesteporto,  

foj tercõ ellaconfessante aditta roça fellj// digo 

que estando ella confessante nadjtta roça confellj 

pa de ssousa molherde francisco pirez pedrejro cujahe a 

68djtta a roça adjtta felljpa desousasefechou em 2815 

huma 

                                                           
68 <Referida fellipa de sousa>. 
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||55v.|| [[huma]] suacamara com ella confessante hum djades 

pois de Jantar pella sesta elle comecou de fal 

lar mujtos requebros eamores epallaur[a]s 

lascjuas mjlhoraJnda do que sefora hum rofiam 2820 

a suabar[r]egam, elle deu mujtos abraços e bejjos 

e emfim alancou sobre sua cama e estando 

<culpa> ella confessante lancada decostas adjtta 

felipadesousa se dejtou sobre elladebruços 

com as fraldas dellas ambas aregaçados e  2825 

assim com os seus uasos djantejros aJuntados 

se estiueraõ ambas delejtando ate que adjtta 

felljpa de sousa quedecjma estaua comprjo 

eassim fizeraõ huma com outra como seforahum 

homem com molher porem naõ ouue nen hum Jnstro 2830 

mento exterjor penetrante entreellas mais 

que somente seus uasos naturais djantejros e 

des pois djsto nanojtelogo segujnte qujsera 

adjttafelljpa de sousadejtarse nacamadela 

confessante pera dormjr comella e ella con 2835 

fessante naõ quis consentir isso mas dixe ao djto 

francisco pirez que he hum homem Jauelho que naõ dejxasse 

a djtta suamolher felljpade sousaujrse aca 

ma a della confessante, entaõ adjttafelljpa de sousa 

de nojte sefingio doente damadree fezleuan 2840 

tar dacama ao djtto velho seu marjdo pera 

que ella confessante se fosse dejtar com ella fingjn 

doque 
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||56r.|| [[doque]] pera acurarporem ellaconfessanteo naõquis 

fazer, edespois djsto da hia cjnquo ouseis dias 2845 

estando ellaconfessanteJa nestacjdade emsua 

casa ueo aellater a djttafelljpadesousahumdia 

edespois de acabarem deJantar se tornaraõ asa 

char nacamara della confessante e adjttafelljpa 

desousa atornou arequestar deamores apal 2850 

<culpa> pandoa a, eabraçandoa, e bejjandoa, e emfimso 

bre asua camaselancou de costas adjtta fellipa 

desousa e ella confessante selancou em cjma 

dellade bruços ealleuantadas asfraldas 

ambas [a]Juntaraõ seus uasos djantejros de 2855 

lejtandose huma com outra como sefora homem com 

molher atequeadittafelljpa desousa comprjo 

e que estas duas uezes fez o djto peccado nefando 

com a djtta felljpa desousa dadjtta manejra 

naõ Jnterujndo entreellas outro Jnstromento 2860 

penetrante senao somenteseus vasos natura 

is mas quenenhuma das djttas uezes ella confes 

sante comprj e que destas culpas pede perdaõ e 

misericordia dizendo que naõ ueo notempo dagraça confessallos 

por que naõ lhe lembraraõ senaõ Jndaagoranesta 2865 

ora que adjttafelijpa desousa chegou asua casa pergun 

tarlhe setinhaella ujndo djzeristo aesta mesa 

e espe
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||56v.|| [[despe]]dindoa ella confessante com djzer que naõ, tomou 

logo omanto e seuem aquj fazeresta comfissaõ 2870 

e assim djxemais queadjtta felljpa desousa tor 

noudes pois a sua casa epertendeo dormjrhuma 

nojte na sua cama mas ella confessanteo naõ 

consentio, eassim dixemais adjtta fellipa de 

Sousa, selhe gabou quetinha a taldes honesta  2875 

69nefandaamjzade com paula desequejram[o] 

70lher do contador, ecom paulaantunez molher 

71de hum pedrejro, e [c]om marja pinhejramolher 

desimaõ nunez ultra, e que em humasestasefe 

chara com paula de sequejrae que paula 2880 

de sequejra lhe dera hum anelde ouro eque 

a sim todos lhe faziam mujtos mjmos moteJan 

do aellaconfessante de esqujua e sequa, e  

despois detudo isto lhe aconteçer ouujo ella 

comfessante djzer a algumas pessoas naõ lhelem 2885 

braquais que a djttafelljpa desousadaua 

miL res a huma moça casada com humferreijro al 

corcobado defronte desam bento que dormj sem 

ambas, eque mais lhe naõ lembra, edjxe mais que 

aLgumas uezes pellejando ella confessantecom 2890 

seu marjdo com a collera, e agastamento lhe 

chamou somjtigo djzendo que elle que adormja 

por detras porem que isto que hefalsidade eo 

djtto seu

                                                           
69 <Referida Paula de Cequeira>. 
70 <Referida Paula antunes.>. 
71 <Referida Maria pinheira>. 
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||57r.|| [[djtto seu]] marjdo naõ he tal nemtal lhe fez nuncaeque 2895 

pode ser que algumas pessoas lhe ouujraõ isto que 

elladjxe com furja, ePor djzer que naõ lhelembra 

mais que confessar osenhor visitadorareprendeo ea 

moestou com pallauras de mujtacarjdade que 

se affaste de semelhantes culpas edas ocasiojs 2900 

dellas edas pessoas decujas conuersaçoĩs lhepo 

dem ujr dano asua aLmae queujua bem com seu 

marjdo e seja amjga dedeos e [s]anta [n]a [d]euota 

daujrgem sagrada e sse comfessemujtas 

vezes e tome osenhor de conselho deseus confessores e 2905 

que sajba certo que se outrauez cay ensemelhante cul 

pa a de sercastigada muj rjgurossamente com<o>  

este peccado de sodomja e contranatura mereçe 

e lhe mandou queseua logo confessar, ao collejo de 

Jesus, ou ao moestejro de sam bento ao padreaba 2910 

de e que cumpra apenjtencjaque elle lhedere que 

72tragaaesta mesa escripto do comfessore assim 

chamaõodo umais que cumpra apenjtencjaespirjtu 

aL segujnte que JeJuedous djas, e que reze noue uezes 

o rosajro denossa senhora e ella assim prometeo 2915 

todo comprire do costume djxe n<a>d[a]prometeo 

segredo pello Juramento que recebeo e por naõ 

saber asignar euNotario asignej aseurogo com osenhor vi 

sitador Manoelfrancisco notario dosanto officio nesta ujsitaçaõ 

o escreuj 2920 

Manoelfrancisco 

Heitor furtado de mendoça 

                                                           
72

 <Ja troxe> 
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||57v.||  Confissaõ de Antonia doliueira christã .noua. 

Aos cjnquo djas domes de ojtubro de mjl e quj 

n[h]entos enouenta ehum annos nestacjdade 

dosaluador capitanjada bahiadetodos os santos 2925 

nas cas[as] da morada dosenhor ujsitador [he]jtor furta 

do demendoça per ante elle pareçeo sen ser cha 

mada Antonia doliuejra molher de perofernandez ora mo 

radores nestacjdade epordjzer que tem que confessar 

nestamesa reçebeo Juramento dos sanctos euaõ 2930 

gelhos em que pos sua maõ derejta sobcargo do 

qual prometeo djzer entudo uerdade [E] 

e djxe ser cristaã noua detodos os costados 

filha de guaspar djaz da ujdjguejra cristaõ nouo 

defunto e desua molherAnna rodriguez cristaã noua 2935 

casada compero fernandez tam bem cristaõ nouo naturaL 

deporto seguro costa deste brasil de ẏdade de trjnta 

annos pouco mais oumenos que oraueo com odjtto 

seu marjdo [borrão] do djtto porto seguro peraestacjdade 

eora estaõ nella moradores encasadesua Jrmaã 2940 

della caterjna gomez molher desaluador damaja 

e confessandose djxe que auera deza sete annos quehe 

casada com o djtto seu marjdo edes pois de estarcom 

elle alguñs dous outres annos pouco mais oumenos 

elle, se foj pera portuguaL, e nessa conjunçao de[s]pois 2945 

de elle ydo foj ter a porto seguro onde ella eramora 

73dora Aluaro pachequo solteiro cristaõ nouo o seuprjmo 

com Jrmaõ filho deMarja Lopez Jrmaã de suamaj 

morador

                                                           
73 <Referido Aluaro pacheco christaõ nouo | Ja he defuncto>. 
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||58r.|| [[morador]] nesta cjdade e uendo que ella confessante Jeju 2950 

aua as quartas e sestasfejras, e sabados do carnalos 

quais djas ella JeJuaua encomendandosse a deos no 

sso senhor e a virgem nossa senhora caos sanctos do  

paraisso em comendando lhes tam bem ao djttoseu 

marjdo ausente e rezando lhes pellas contas 2955 

as oraçoĩs da sanctamadre Jgreja, o ditto seu- 

prjmo lhe djxe, estas pallauras, aprjmaquam 

pouco sabe que senaõ hadesaluar por ay perase 

saluar, uenhaqua prjma queroa Jnsinarcom o  

se saluaraõ nosos a uoos adeJuiuar, as segundas 2960 

e qujntas fejras sem comer nem beber nem dormjr, 

nem rezar, ate nojte ate sair aestrella entaõ despois 

de sairaestrella a deçearhuma galhinhase a tiuer 

bem gorda, asada, oucozida, et cearasua uontade, 

djzendo lhe mais, que este era o uerdadeIro JeJum 2965 

e naõ comer efartarse ao meo dja, e que esteJeJum 

faziam seus ante passados [ep]or elle sesaluaraõ 

e que tam bemas tias dellaconfessanteeraõ molheres 

74que seconfessauaõ e comungauaõ, eraõ honrra 

das, e ellase eseusmarjdos faziam este Jeium et 2970 

porelle se aujam de saluar, e que este era o uerdadejro 

Jeium e acepto a deos djzendo lhe mãis quefosse ellacon 

fessante, tercomsuatia, ujolante rodriguez ja ora defunta 

Jrmaã desuaauoo brancarodriguez, tam bem defunta 

e que ella asnsinarja, e que des pois deJeiuar fosseella 2975 

a djta suatiaque lhe lancasse a bencaõ djzendo lhe tam 

bem quese adjctasuaauoo branca rodriguez,  fora ujua 

ella  

                                                           
74 <Referidas suas tias a diante | uaõ nomeadas e | seus maridos>. 
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||58v.|| [[ella]] lhe Jnsinara aellacomo seauja desaluarporque 

foramujto sanctamolher, et mor[r]erahuma mortemujto 2980 

sancta djzendo lhe mais odjttoseuprjmo, queguar 

dasse os sabbados por que os sabbados, eraõ osuer 

dadejros domjngos, enelles seaujam deuestiras 

camjsas lauadas e nelles senaõ auja detrabalhar 

e que osdomjngos nossos doscristaõs eraõ djas de 2985 

trabalho e quetodas estas cousas lhe Jnsinaua e 

dezia o djtto seu prjmo aella confessante no djto tempo 

peruezes estandos soos djzendolhe que por quelhe que 

rjabem lhe Jnsignauaestas cousas estando algumas 

uezes presentes, humas suas Jrmaãs della maismo 2990 

cas scilicet Caterjnagomez, e brancarodriguez as quais lhe pa 

reçe naõ atentauaõ nisso nem oentendjam e uem 

do ella <confessante> estas cousas que odjtto seu prjmo lhedezia 

cujdando serem boas naõ entendendo entaõ que 

eraõ Judajcas mas parecendolhe queassim 2995 

merecja mais com deos nosso senhor ella Jeiuou ho 

djtto JeJum, naõ comendo, nem bebendo, nemre 

Zando, nem dormjndo atesairaestrella anojte e 

des pois das estrellas saẏdas, ceou e comeo o que 

achou em casa, e este JeJum fez duasuezes so 3000 

mente elle pareçe que osfez ambos em humasemana 

e emcada humadas djttas duas uezes foj hadj 

75ttasuatia ujoLante rodriguez quetinhaõ a seruentia 

pordemtro, quelhelancasse a bençaõ ea djtta sua 

tia, lhe pos a maõ na cabeça nomeando abra 3005 

ham a qual ujolante rodriguez foj molher de Anrjque 

mendez  

                                                           
75 <Referida violante rodriguez christã noua>. 



592 
 

 



593 
 

Baýa                                                               Mendoça                  59 

[[mendez]] do porto seguro Jadefunto e ella confessante 

djsse huma, ou duas uezes a djtta sua tia ujolante rodriguez que 

o djtto seuprjmo aluaro pachequo lhe djssera que 3010 

ellaaJnsinarja como se auja desaluar, e adjttasua 

tia quando ella isto lhe djsse se disfiguroumudando 

a cordo rosto elhe djsse que se callase queeratolla e 

naõ djssesse [nada] aqujllo e djsse ella confessante que 

fez os djttos dous Jeiuns pareçendo lhequenellesfa 3015 

zia huma grande deuaçaõ, a nosso senhorsem entender 

serem Judajcos e que a gora des pois desepublicar nes 

ta cjdadeasancta Jnqujsiçam contando lheseuma 

rjdo emparjpe como todas as pessoas, ujnhaõ e 

eraõ obrjgadas ujr aestamesa, amanjfestar 3020 

todas as culpas que desi edequais quer outras 

pessoas soubesem fez ella entaõ escrupullo 

dosobre djtto e<o> começou acontar a o djtto seu 

marjdo simplex mente e se ueo aestacjdade 

onde [or]aesta e seconfessou aos padres da compa 3025 

nhia de Jesus Antonio blasquez e pero coelho euem 

agora aestamesafazer estaconfissaõ epedjr misericordia  

epede pellas chagas deJesuchristo se usecom ella de misericordia 

e selhe outorgue perdaõ, respejtandose que nunca 

ella teueno entendjmento erro  algum contra 3030 

afee decristo, edeclarou mais que seucompadre mj 

76gueL gomez cristaõ nouo mercador morador no 

espiritusanto auera seis annos djxe aella confessante 

que entaõ moraria tam bem no espiritu santo costadeste 

brasil permujtasuezes, uendoa rezar, estas palla- 3035 

vras, como rezaenaõ sabe como se hadesaluar djzendo 

lhemais

                                                           
76 <Referido migel gomez christaõ nouo>. 
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||59v.|| [[lhe]] mais que os seus ante pasados della sabiam como 

se aujan desaluar e que todos estauaõ naglorja elhe 

contou a istorja do bezero douro quando os filhos de 3040 

Israel ydolatraraõ estando Mojses no monte e que 

queriam djzer que dos que adoraraõ procedem os 

rujuos daquella naçaõ e lhe djxe mais uendo que 

ella se Jeiuaua como se costuma na sancta madre 

Igreja que seus auoos della Jeiuauaõ doutra maneira 3045 

e tambem o djtto seu compadre lhe djxe que seus sogro jorge 

77fernandez pai do djtto seu marjdo pero fernandez era delles e que 

seus auoos do djtto seu marjdo, e o djtto seupaj Jeiua 

uaõ e rezauaõ, e entaõ callauase; e outrosim de 

clarou ella confessane que no djtto tempo que auera 3050 

quatorze annos pouco mais ou menos que o djtto 

seu prjmo Aluaro pacheco lhe djsse as djtas cou 

sas emporto seguro, hia mujtas uezes asua casa que 

era a casa de sua maj onde ambas morauaõ hum 

78djogo Lopez ylhoa cristaõ nouo cunhado de sua prjma 3055 

branca de leam defunta Irmaã do djtto seuprjmo 

Aluaro pacheco e uendoa rezar lhe djxe per mujtas 

uezes, estas pallauras, como he deouta asenhora Antonia 

de oliuejra, como he rezadejra, e confessadejra, e isto 

rjndosse mas naõ sabe sua tençaõ. E outro sim de 3060 

clarou ella confessante que auera mes e meo que 

emparjpe desta capitanja lhe djxe sua maj Anna 

rodriguez que indo ella auera anno e meo apero absu 
despedirse de sua Irmaãs, caterjna mendez mo 
lher de Antonio serraõ e Lianor da roza molher de 3065 

Joam uaz serraõ tias della confessante ellas aJn 

portunauaõ e lhe deziam que lhes djxesse o que rezaua 

e que deuaçõis fazia e que se naõ podja uer liure de  

lhe ellas 

                                                           
77 <Referido jorge fernandez cristaõ nouo>. 
78 <Referido diogo lopes jlhoa>. 
 



596 
 

 



597 
 

Baýa                                                               Mendoça                  60 

||60r.|| [[de lhe ellas]] perguntarem isto e que tambemlhedjsse adj 3070 

tasua maj que en casa de sua prjmaAnadoliuejra 

mesmo em parjpe veuuasendo casada com o segundo  

marjdo beLchior dacostadeziam sempre a hum seu Jr 

maõ della confessante pernome mathias estas palla 

uras que rezaris, que fallais, que andais rezando, todo 3075 

o dja o qualmatias hehum moço doente que reza sem 

pre por contas et ella confessante naõ sabesuas tencõis 

mas ora despois de entender estas cousas da santa Jn 

qujsicamtomouescrupulo destas cousas que ouujo 

adjtta suamaj  e declaroumais ella confessante que 3080 

tam bem o djtto Aluaro Pacheco no djtto tempo lhe 

dezia et Jnsinaua aella confessante que quando 

fizesse os djttos Jeiuñs, as segundas, equjntas fejras 

que naõ auja derezar en todo odja,  paternoster nema  

uemarja, nem outra alguma oraçaõ, djsse mais ella 3085 

confessanteque tambem nodjtto tempo ho djtto seu prj 

mo Aluaro pacheco lhe dezia e Jnsinaua aella confessante 

que deos que era hum soo deos que estaua no çeo e que 

aelle soo se encomendasse e que nelle pusesse os olhos 

e em nossasenhora e que naõ curasede Jmageñs, e dj 3090 

xe ella confessante que oralhe naõ lembram mais 

cousas que estas quetemdenuncjado e confessado,  

e que dequalquer culpa que nellas tem emcorrjdo perguntada 
79quais saõ as suas tias que ella tem, djsse que Sam  Marja 

lopez veuuamolherquefoj de mestreafonso maj do 3095 
80djtto seu prjmo Aluaro Pacheco eCaterjnamendez 

molher deAntonio serraõ moradores nesta cjdade et 
81Lianor darosamolher de Joam uaz serraõ morador 
82empero abs[u] e breatiz mendez casadacomfrancisco mendez 

emPernaõ buco todas Jrmaãs de sua mai Anna 3100 

rodriguez 

                                                           
79 <mariaLopes | molher afonso>. 
80 <Caterina mendez antonio serraõ>. 
81 <Lianor da rosa | Joaõ uaz serraõ>. 
82 <Breaitis mendez | francisco mendez>. 
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||60v.|| [[rodriguez]] epor mais naõ djzer foj lhe mandado tersegre 

do, e assim o prometeo ter pello Juramento que 

recebeo edo costume djxenadamais do que te 

djtto epor naõ saberasignar aseu rogo asignej 3105 

por ella com o senhor ujsitador eu ManoeLfrancisco notario 

dosanto officio nesta ujsitaçaõ que o escreuj heitor fur 

tado de mendoça Naçõ a entrelinha 

que djz, confessante, e com oriscado acjma   Manoel francisco 

Heitor furtado de mendoça 3110 

Confissaõ de Dona Marga[r]ida 

da Costa christã uelha 

Aos trinta dias do mes de oj tubro demil e 

qujnhentos enouentaehum annos nesta cjdade 

dosaluador capitanja dabahia detodos os 3115 

sanctos nas casas damoradadosenhor uj 

sitador dosanto offjcio hejtor furtado demendoça 

per ante elle pareçeo sem serchamada dona 

margarida da costa de mendoça eporque 

rer accussar suas culpas, recebeo Juramento desan 3120 

tos 
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||61r.|| [[santos]] euangelhos em que pos sua maõ derejtasob cargo do 

qual prometeo djzer em tudo uerdade edjxe 

sercristaã uelha naturaL de moura filha dema- 

noeL dacosta ede sua molher breatiz lopez degou 

vea de ẏdade de quarentaannos molher defer 3125 

naõ cabral de thaẏde moradora noseu engenho deJagua 

rjpe do Reconcauo destabahia e confessando 

disse que auera cinquo annos poucomais ou me 

nos quenadjtta suafazenda, deJaquaripe  

83se apousentaraõ por ordem dodjtto seumarjdo 3130 

que ora esta preso no carçeredosanto officio huñs gentios 

daterra que faziam abusaõ chamada santida 

de tendo hum ydollo de pedra que naõ tinha figur<a> 

humana a oqual chamauaõ asanctidade e fa 

ziam suas reuerençjas e suas çeremonias gen 3135 

tilljcas enodjtto  tempo duas negras e tresne 

gros dodjtto gentio daterra dadittaabusaõ uj 

eraõ dacasa em que estauaõ apousentados 

dentro na suafazenda ter as casas do apousento 

della confessante que seradistancja quasi demea 3140 

legoa tudo dentro dadjtta suafazenda, e acho 

raraõ ao seu modo gentiljco como costumaõfa 

zer quando querem, reuerençear e festejar alguma 

pessoa et ela confessante por obrade huma oraque 

aẏ esteujraõ os mandou agasalhardando lhepej 3145 

xe e farjnha e humadas djttas negras, era a que cha 

mauaõ maj de deua nadjtta abusaõ, eaessadeu 

ella 

                                                           
83 <Referido fernaõ cabral> 
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||61v.|| [[ella]] confesante humas fitas djzendo lhe quesefosse 

com ellas mais honrrada, confessou mais que  3150 

no djtto tempo que adjtta abusaõ esteue na 

djta suafazenda que poderja ser dous me 

ses pouco mais ou menos ella tinha perasi, e 

dezia que naõ podiaser aqujlo demonjo, senaõ 

alguma cousa santa dedeos pois traziam cruzes 3155 

de que o demonjo foje, e pois faziam, grandes 

reuerencjas as cruzes, e traziam contas, e no 

meuaõ santa marja, eantes deosdjttos gen 

tios ujrem do sertaõ pera a djtta sua fazen 

da dezia ella que deseiaua Ja deujr aquelle 3160 

papa eaquella sanctidade pera uer o que 

aqujllo era porquanto entre o djtto gentio 

ujnha tambem hum negro ao quaLchamauaõ 

papa, O qualno camjnho do sertaõ fugio et naõ 

chegou adjttafazenda com os mais ena uerda 3165 

de ella no djtto tempo desejaua deuer uir, o  

djtto Papa como  dezia, edjzendolhe a djttanegra 

aque chamauaõ maj dedeos a djttauez que afojuer 

que lhequerja pintar as suas casas como cos 

tumauaõ laa no gentio, que lhe dese licença pa[ra] 3170 

isso e[e]lla confessante por naõ a agrauarlhe 

djsse que sim mas naõ ouue efejto nem lhe 

pintaraõ nada e assim mais ella confessante 

maõ dou a os seus negros decasa que naõ agra- 

uasem a os djttos gentios da djtta abusaõ e assim 3175 

mais 
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||62r.|| [[mais]] quando os dittos gentios aujnhaõ uer ella 

lhes gabauaaquellasuachamadasanctidade 

dizendolhe que era mujto bom aqujllo, e Quando 

no fim de tudo permandado do guouernadorma 3180 

 noeltelex barreto sedesfez adjttacasadaditta 

abusaõ e ẏdollo, ella confessante antre detraze 

rem o ditto ẏdollo pera a cjdade o maõ doutra 

zer dentro ao apousento onde ella estaua pera 

ouer por quanto o naõ tinha Jnda uisto e ella 3185 

confessante o tomou na maõ e lhedeu com a maono 

rosto, elhe cospio, e declaroumais quetodas 

as sobredittas cousas que fez, edisse em fauor 

dos djttos gentios esua abusaõ foj por contempo 

rizar com elles, e naõ os a grauar epornaõ se 3190 

leuantarem elhefazerem maL e fazerem tambem 

mal a gente branca que estauaõ no sertaõ pera 

acabarem detrazer amais companhia dosdj 

tos gentios [[gentios]], eesta confissaõ asignej eu 

aquj por ella com osenhor ujsitador, ManoeLfrancisco no 3195 

tario dosanto officio nestaujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça           Manoel francisco84

                                                           
84 Seguem-se 36 fólios recto e verso, em branco. No recto de todos os fólios constam a 
assinatura de Heitor Furtado de Mendonça, acompanhada do algarismo correspondente ao 
número da página, sendo que no verso o fólio está totalmente em branco. 
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AVTO 

DOS TRINTA 

DIAS DE GRAÇA CON= 3200 

cedidos ao Reconcauo 

da Capitania da Baýa de todos os   

 Sanctos naõ Incluindo a Cida= 

de nem huma Legoa a o Redor della 

No ANNO 3205 

do nacimento de nosso senhor Jhesus Christo de mil e quj 

                                nhentos
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||82v.|| [[nhentos]] enoouenta edous aos doze dias domes de 

Janeiro primeyro domingo des pois do dia da 

festa dos Reẏs foraõ pubricados geralmente 3210 

portodo ocontorno e Reconcauo desta capitania 

da bahia de todos os sanctos pello[s] uigajros, cu- 

ras, e capellai[s], de todas as freguesias, Jgrejas 

e capellas delle, amissa em su[a]s estaço[is], os e- 

dictos da fee emonitorios gerais em que o senhor 3215 

visitador do santo offjçio heytor furtado demendo- 

ça mandaua com pena de excomunhaõ mayor 

ipso facto Jncurrenda (cuja absoluiçaõ pera 

si reseruaua) edeseproçeder contra os Reu[e]is 

como contra pessoas sospeitas na feequetodos 3220 

os moradores ou por quaLqueruja, uezinhos,  

residentes, estantes, ou presentes, entodo 

o ditto reconcauo, equalquerparte delle, ujessem 

denunçiar perante elle senhor entermo detrinta 

dias primejros segujntes tudo o que soubessem 3225 

de uista oude ouujda quequaLquerpessoa ti 

uesse fejto ditto ou cometido contra nossa santa  

fee catholica, e contra o quetemcree [e] Jnsina 

a santa madre Jgreja de Roma85 E outrossi 

                                                                os 3230 

                                                           
85 Segue-se arabesco similar ao til (~). 
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||83r.|| [[os]] edictos dagraça que o ditto senhor concedeo 

a todos os sobredittos moradores ou porqual 

queruja uezinhos, residentes, estantes, oupre- 

sentes, no dito Reconcauo equaLquer parte 

delle, que no ditto termo dos dittos trinta dias 3235 

primejros segujntes ujessem fazer pe<r>ante elle 

senhor Jnteira e uerdadeẏra confissam de suas 

culpas e pedir perdaõ dellas86 eoutro 

sim os Traslados do aluara desua Magestade  

perque perdoaua as fazendas as pessoas 3240 

que no dito tempo dagraçauiessem confes 

sarsuas culpas pella dictamaneyra: como 

tudo mais larga [e] expecificadamente se 

continha nos dittos edittos da feeemoni 

torios gerais, e edictos da graca e tras 3245 

lados do aluara soLemnizados em forma 

Autentica que osenhor uisitador Mandou ato= 

dos os dittos Vigajros, Curas, et Capelaĩs 

scilicet acada hum delles hum monitorio geralee= 

dicto dafee, ehum edicto da graça, e hum tras= 3250 

lado do aluara desua Magestade, peraassim 

se publicarem geraL menteen todo o recon 

                                                            cauo  

                                                           
86 Segue-se arabesco similar ao til (~). 
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||83v.|| [[cauo]], nomesmo domingo porserem freguesias e cape 

las muj distantes en fazendas [e] habitaçõis mujto 3255 

espalhadas por todo o dito Reconcauo doqual amajor 

parte ten aseruentiapor marcujos lugares com a  

de claraçaõ das Jgrejas, et Capellas, edos uigarios, 

curas ecapellais sam os segujntes 

<Jtem> PyraJaao; onde esta [a]Jgrejade que heujgario francisco dasilua 3260 

desPinha 

<Jtem> Paripe, onde esta aJgrejadenossa s[e]nhora do Ó deque 

he ujgario mjguel martjns 

<Jtem> O entuu, onde esta a Capella deSam hieronjmo 

dequehe capellaõ Manoel aLuarez 3265 

<Jtem> Mathoim, onde esta aJgrejade nossasenhora da pie 

dade deque he ujgario fructuoso aluarez 

<Jtem> O engenho de gaspar djas barbosa nomesmo 

mathoim onde esta a Capella desanta catarina deque 

he capellaõ francisco serajua 3270 

<Jtem> Jacaracanga, onde estanafazend[a] de cristouaõ  

de bajrros, huma capella dequehe capellaõ estheuãfernandes 

<Jtem> Japase, onde esta aJgreja damadre dedeus 

de que he ujgario barthoLameu gonçallves 

<Jtem> taSuaypina, onde estaaIgrejade nossa senhoradosocoro 3275 

dequehe Cura Lopo gomez 

afa 
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||84r.|| .|| <Jtem> [[a fa]]zenda domargalho namesma tasuaypinaondeesta 

acapella denossasenhorados prazeres de quehecapellaõ 

hieronjmo bras~ 3280 

<Jtem> Tamararja, onde estaaJgreja de nossasenhorado monte 

deque he ujgairo pero gonçallves ~ 

<Jtem> Seregipe, do conde ondeesta aJgrejadenossa senhora da 

purjficaçaõ dequehe CuraAntonio fernandez~ 

<Jtem> Pero absu, onde esta aJgrejadequeheujgairo Marcalrodriguez 3285 

<Jtem> Taparjca, onde esta aJgreja daueraCruz, dequehe 

ujgairo Jose barbosa~ 

<Jtem> Jagauarjpe, ondeestaacapella desambento de que 

he capellaõ Lucas defigueredo~ 

<Jtem> Calpe, onde esta aJgreja de SamLourenço de 3290 

que hecura Luis do Couto~ 

<Jtem> Seregipe de Sam cristouaõ ondeheujgairo balthesar lopez~ 

Os quais ujgairos Curas e Capellais sobredittos 

saõ os detodo o ditto Reconcauo desta bahia 

detodos os santos, naõ contando esta Cjdade do  3295 

Saluador nem huma legoa a[o] Rredor della ~ 

e todos elles (e cada hum em sua Jgrejaouca 

pella)  publicaraõ em suas estacois amjssa 

os djttos papeis no djtto domjngo e despois  

de publicados os fixaraõ nas portas das 3300 

djttas Jgrejas, e Capellas, e nellas estiuéraõ 

                                                        fixados
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||84v.|| [[fixados]] todo o djtto termo de trjnta dias como 

tudo constou por suas çertidõis solemnjza 

das com testemunhas nellas asignadas, passadas 3305 

nas costas dos djttos papeis que elles tor 

naraõ a mesa do sancto offjcio   ~E As [Cõ] 

Confiçõis que se fizeraõ digo e as confis= 

sõis que se fizeraõ na dicta mesa dentro nos 

dittos trjnta dias a signa dos dagraça sam 3310 

as que ao diante se seguem neste priemeiro Liur<o>  

das comfissoĩs até onde esta o termo da de 

claraçaõ do fim delles: e eu Notario dou mjnha 

fee passar tudo na uerdade assim, epera 

sempre en todo o tempo disto constar fiz 3315 

aquj este auto por mandado do djtto senhor 

visitador dosanto offjcio hejtor furtado de 

mendoça nesta Cjdade dosaluador 

Capitanja da bahia de todos os santos partes 

do brasil aos ujinte esete dias do mes de 3320 

feuereiro, de mjl equjnhentos e nouenta e dous 

annos, Manoel francisco Notario do santo officio nesta ujsi=  

taçaõ do brasil que o escreuj. 

Heitor furtado de mendoça         Manoel francisco 

Seguense os Trinta dias 3325 

da graça do Reconcauo
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||85r.|| confessaõ de bertolameu garces christaõ nouo alfajate 

no tempo da graça 

Aos treze dias do mes de Janeiro de mil e qujnhen 

tos e nouenta e dousannos nestacjdade dosal 3330 

vador bahia de todos os sanctos nas casas da mo 

rada dosenhor ujsitador dosanto offjcjo hejtor furta 

do de mendoça perante elle pareçeo sen ser cha 

mado dentro no tempo da graca bertolameu 

garçes epor querer comfessar suas culpas reçe 3335 

beo Juramento dos sanctos euangelhos en que 

pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 

dizer en tudo uerdadee dise ser cristaõ nouo 

filho de bastiam pirez alfajate cristaõ nouo defunto 

e desua molher gujomarfernandez cristaã noua moradora 3340 

empernaõ buco a qual dixe ja aelle confessante 

que ellaera neta dehum homem cristaõ uelho, deida 

de de quarenta annos pouco mais casado com 

marja gonçallvez mamaluca a qual elle tem por cristaã 

velhafilha de homem branco e denegra deste bra 3345 

sil, obrejro de alfajate morador em tapagipe nesta ca 

pitanja, e comfessando dixe que aueratres  

<tempo> annos pouco mais ou menos que sendo elle morador en 

taõ  em pero absu ujndo huma uez aesta cjdade 

se agasalhou em monte caluarjo emcasa de An 3350 

tonjo de mello homem alejjado que foj ja porteiro etren 

dejro do uer de nesta cjdade et estando huma uez 

a boca da nojte nadita casa ambos soos pra 

tjcando
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||85v.|| [[tjcando]] lhe contou elle confessante como tinha 3360 

determjnado de hir a aldea do espirjtu santo 

pera comprar a hum maçebo la morador 

huma crjaçaõ de porcos que tinha per uender 

e como na quelle dia tinha topado cõ o dito 

mançebo aporta de goncalo alurez gigo nesta cjda 3365 

de e lhe disera que trouxera a dicta criançaõ 

ao dito giga pera a uender que lha maõ da 

ua o Padre antonio diaz da companhia deJesus que 

a comprara ao dito mancebo e estando 

assim falando neste quejxume que elle cõ 3370 

fessante estaua fazendo ao dito Antonio de me 

lo d[eo] dito padre fez comprada a dita creaçaõ 

que elle determjnara comprar com agasta 

<culpa> mento dixe estas pallauras, por clerjgos 

e frades se a de perder o mundo, e llogo o dito 3375 

<referido> Antonio de melo lhe foj a maõ dizen lhe que naõ falla 

ua bem e elle confessante lhe respondeo que  

naõ cujdou que naquellas pallauras dezia taõ 

tomal e desta culpa pedio perdaõ e misiricordia 

neste tempo dagraça e foj perguntado 3380 

se entendeo elle quando dixe estas palla 

uras que as religiõns naõ eraõ boas res 

pondeo que asua tençaõ naõ foj falar cõtra 

a religiam, nem contra o estado sacerdotal 

mas que fallou estas pallauras simples 3385 

mente sem consideraçaõ, e foi pergunta 

do seandou em Jtalja, frança, Jnglaterra,  

ou se com
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||86r.|| [[ouse com]]munjcou etratou com algũns luteranos ou 

leo por seus liuros, respondeo que ellehe natural 3390 

delixboa et em lixboase criou e dela ueo aeste 

brasil etnaõ andou outras partes nem tratou com 

Luteranos que elle sajba e que lee eescreue 

maL e naõ lee por liuros danosos e que he bom 

cristaõ eperguntado mais dise queso o dito 3395 

antonio demello lhe ouujo estas palauras e que 

elle as dixe estando em seusiso, porem da 

maneira que dito tem efoj lhe mandado tor 

nar aesta mesa no mes que uem eprome 

teo tersegredo pello Juramento querecebeo 3400 

easinouaquj com osenhor ujsitador manoelfrancisco 

notario dosancto offjcjo nesta ujsitaçaõ o 

escreuj.87 

Heitor furtado de mendoça     Bertolomeu  

                                                 garces 3405 

confissaõ de gaspar pacheqo christaõ uelho no tempo da graça 

Aos treze dias do mes de Janeiro de mil e qujnhentos e no 

uenta e dous annos nesta cidade dosaluador capi 

tanja da bahia detodos os sanctos nas casas da 

morada dosenhor ujsitador dosanto offjcjo hejtor furta 3410 

do de mendoçapelle pareçeo sen ser cha 

mado dentro no tempo dagraça gaspar pache 

quo epor querer denuncjar cousas tocantes 

digo comfessar suas culpas reçebeo Jurameto 

                                                           
87 Após o vocábulo “escrevj” consta um símbolo de (~) alongado e um borrão 
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||86v.|| dos Sanctos euangelhos em que pos sua maõ de 

rejta sob cargo do qual prometeo dizer uerda 3415 

de e dixeser cristaõ uelho d[e]to dos os costados 

natural da cjdade delixboa filho de gomez 

pachequo e desua molher Joana rodriguez que foi ti 

sourejro dalfandegua delixboa Ja defuntos 

Solteiro que nunca casou deidade desesenta 3420 

annos morador no seu engenho em taparjca 

nesta capitanja e comfessando dixe que aue 

<tempo> raseis ousete annos, pouco mais oumenos que em 

taparjca hum dia estando elle mujto agastado 

contra huñs homeñs que lhe tinhaõ morto naque 3425 

le co menos a hum seu sobrjnho elle sem conside 

raçaõ nem diliberaçaõ comfurja eagastamen 

<culpa> to Jurou esta Jura, por estas ba<r>bas, e pellas 

barbas decristo, o qual Juramento fez sendo presen 

<referidos> tes, Antonio lopez penella Cidadaõ desta cjdade 3430 

que entaõ era Jũiz, e oalcajde que antaõ era 

foam dacosta, e Antonio corelha escrjuaõ to 

[[to]] dos moradores nesta Cjdade eseu termo e 

outras pessoas mais que ora lhe naõ lembram 

e isto aconteçeo dento nasuadicta fazenda 3435 

em taparjca,e outrossim se accusou quehecos 

tumado Jurar pello corpo dedeus, equedestas 

culpas pede perdaõ neste tempo da graça efoj 

loguo perguntado sesabe elle e creequechristo 

noso senhor des pois de resucjtado e glorjosso 3440 

ficou seu corpo immortal glorjosso com  

                                                            suas
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||87r.|| [[Suas]] partes em diuisieis de maneira que he herjtico 

cujdar que se podem apartar as maõs, oupeis, 

ou barbas, outrjpas, ou quaisquer outras partes 3445 

suas do seu corpo e que assim fica sendo blasfe 

mea, heretical jurar pellas barbas, ou por outra 

parte Inparticular do corpo de cristo, respondeo 

que elle cree tudo como cree e tem a sancta ma 

dre Igreja e que quando fez o dito Juramento o 3450 

fez com colera subjta sem deliberar. Rezaõ alguma e 

sendo perguntado de que maneira entende elle o dito 

Juramento pello corpo de deus se deus naõ tem corpo 

respondeo que entende pello co<r>po de cristo nosso senhor 

deus uerdadejro segunda pessoa da Sanctissima 3455 

trjndade humanado eque bem sabe que aprjmeira  

e tercejra pessoa da sanctissima trjndade naõ tem 

corpo eque assim o comfessa como o tem a Santa 

madre Igreja porem que por quanto elle tem Iura 

do mujtas uezes o dito Iuramento pello corpo de 3460 

[[de]] deus sem de clarar o como o entende que he de 

christo, e elle tem mujtos enemjgos que lhe poderaõ  

arguir mal faz esta declaraçaõ, declarou mais 

elle comfessante que auera ojto oudoze annos 

pouco mais oumenos que nesta Cidade seus e 3465 

nemjgos Capitãis o accusaraõ falsamente 

e nas ujsitaçoĩs do ordinarjo testemunharaõ 

falso contra elle Infamandoo e Impondolhe 

que era blasfemo, here[je] sodomijico, e que disera 

                                                                      que os3470 
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||87v.||  [[que os]] euangelistas sagrados seencontrauaõ nos 

euangelhos, Jmpondo lhe mais falsamente ou 

tras culpas asquais elle nunca fez nem cometeo 

nem he lembrado que nenhuma dellas fizesse 

e disto ha autos proçessados no Juizo ecclesi 3475 

astico desta cjdade os quais naõ sam Jnda sen 

tencjados finalmente, e claramente se uee 

que foj tudo falso por que o ujgajro geral bastiam 

daluz desta cjdade seu enemjgo capitalpedio 

Perdaõ a elle confessante delheter aleuantado 3480 

as ditas culpas edefalsamente fabrjcar con 

tra elle os ditos autos et comuocar aseus e 

nemjgos pera nelles Jurarem falso contra 

elle como Juraraõ nos ditos autos epera 

certeza disto aprezentou nesta mesahuma 3485 

certidaõ fejtaeasinada Pello Reuerendo pa 

dre fernaõ cardim Rejtor do collejo da compa 

nhia deJesu desta cjdade e pedio e requereo 

aelle senhor ujsitador mande ujr perantesi os dj 

tos autos et nelles proçeda como for Justica et 3490 

Prometeo tersegredo pello Juramento que reçe 

beo easinou aquj com o senhor ujsitador Manoel 

francisco Notario dosanto offjcio nesta uisitaçaõ o escreuj.  

Heitor furtado de mendoça     Gaspar Pacheqo
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||88r.||         confissaõ de Goncalo Fernandez christaõ uelho mamaluqo . no tempo da graça  3495 

Aos treze dias do mes deJaneiro de mil eujnhentos e nouen 

88ta e dous annos nesta cjdade dosaluador capitanja 

dabahia de todos os Sanctos nascasas damoradado 

senhor ujsitador dosanto officio senhor furtado de mendoça 

per ante elle pareçeo senserchamado dentro notempo 3500 

dagraça goncalo fernandez eporquerer comfessarsuas 

culpas reçebeo Juramento dos sanctos euangelhos 

em que pos sua maõ derejta sobcargo do qualpro 

meteo dizer en tudo uerdadee confessando disse 

ser cristaõ uelho natural desta capitanja filho de 3505 

fernaõ gonçallvez, homem branco laurador morador emparjpe 

nesta capitanja e desua escraua antonia brasilla 

casado com Jnçensa nunez, cristaã noua et mama 

luca deydade de vinte e cjnco annos pouco mais 

ou menos laurador e morador no dito lugar deparjpe 3510 

<tempo> e confessando dixe que auera seis annos pouco 

mais oumenos que no sertaõ desta Capitanja pera 

abanda de Jaguarjpe se aleuantou huma erronja 

e ydoLatrja gentilica aquaLsustentauaõ e faziam 

os brasis delles pagaõs, e delles cristaõ, e dellesfo 3515 

ros, e delles escrauos, que fugiam aseus se 

nhores pera a [borrão] dita ydolatrja e na companhia  

da dita abusaõ e ydolatrja usauaõ de contrafa 

zer as cejmonjas da Jgreja e figiam trazer con 

tas de rezar com o que rezauaõ e falauaõ certa lin 3520 

goagem por elles Jnventado, e defumauaõse com 
fumos daerua que chamaõ erua sancta e bebiam o  
djto fumo ate que cayam bebados com elle dizen 
do que con aquelle fumo lhe entraua oespirito 

   da sanctida3525 

                                                           
88 <ja he sentençeado.> 
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||88v.|| [[da sanctida]]de e tinhaõ hum ydolo depedra que 

faziam suas ceremonjas e adorauaõ dizendo 

que ujnha ya oseu deus a liurallos do cautiuejro 

em que estauaõ e fazellos senho[res] da gente 

bran[ç]a e que os brancos aujam de ficar seus 3530 

captiuos e que quem naõ creesse naquella sua 

abusaõ e ydolatrja a que elles chamauaõ san 

tidade se auja de conuerter empa[s]aro e embi 

chos do mato eassim diziam e faziam na dita 

ydolatrja outros mujtos desprepositos e cõ 3535 

isto estauaõ no sertaõ onde chamaõ pella sua 

lingoa gentia, roigassu, que quer dizer frio gran 

89de e na companhia delles andaua domjngos 

fernandez nobre dalcunha tomacauna o qual tinha 

ydo per mandado de fernaõ cabral detaide 3540 

pera os trazer consigo por ser mamaluco esa 

ber bem a lingoa, e como quer que a fama e nouas 

de todas as ditas cousas da djtachamadasanc 

tidade coreraõ ese espalharaõ por toda esta 

capitanja logo os brasis todos escrauos e fo 3545 

ros, ou fugiam aseus senhores pera o dito ser 

taõ aJuntar se na companhia dos da dita 

abusaõ ou naõ fugindo, onde quer que qua 

esta[u]aõ usauaõ as ditas cerjmonias e crjan 

na dita abusaõ e asim offizeraõ os brasis 3550 

cristaõs que estauaõ na dita freguesia de 

90parjpe geralmente assim foros como capti 

uos, scilicet Simaõ, e paulo, e todos seus companhejros 

escrauos que ora Saõ do doutor ambrosio pejsoto 

eoforaõ3555 

                                                           
89 <Referidos Domingos tomacauna | já he despachado.> 
90< Simã. paulo > Referido> 
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||89r.|| [[e offoraõ]] de francisca da costa ya defunta tia de sua mo 

lher, e outros mujtos que com ellese aJuntauaõ 

cujos nomes lhe naõ lembram, e com estes na dita 

<culpa> freguesia deparjpe elle denuncjanteseaJuntou 

epor espaco de dous mesespouco mais oume 3560 

nos fez com elles as ditas cerjmonias tomando 

os ditos fumos e falando oseulingoagem e 

crendo que era uerdadeoque elles deziam e que 

ujnha oseu deus etendo feena dita ydolatria 

eabusaõ assim como os ditos mantedores de 3565 

la pareçendo lhe ser certo ebom opor elles dito 

daquella suasanctidade eque estando elle confe 

sante nesta creença et enganado nesta falsa 

fee desejou mujto de hir aodito sertaõ aJuntarse 

com os princjpais mantedores da dita ydolatrja 3570 

que estaua nodito lugar chamado frio grande pera 

con seus olhos ueer a dicta chamada sanctidadeon 

de diziam que estaua o deus parecendo lhe aelle 

confessante ser esse o uerdadejro deus eque com estes 

desejos pedio a fernaõ cabral de thaide licença 3575 

e cart[a]peraelle hir ao dito sertaõ pera o dito do 

mjngos fernandez tomacauna que estaua com os da dita 

abusaõ, e o dito fer naõ Cabral dethaide lhas deu cõ 

huma pouca defarjnha pera o camjnho e leuando 

com sigo hum brasiL cristaõ seu escrauo Ja de 3580 

funto camjnhou pello mato dous dias, eporauer 

medo dos gentios salteadores se tornou pera 

casa deseu paj aparjpe naqual elle entaõ mo 

raua por ser aJnda solteiro etornou a dar as car 

      tas3585 
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||89v.|| [[tas]] ao dito fernaõ cabral edeclarou que no dito 

tempo ujo elle confessante no dito parjpe a francisco mo  

91co que andaua na escola naõ sabe dequeida 

de mamaluco filho de Antonio pirejra homen branco 

lau[r]ador, de Matoim, edeMarja pinta filha 3590 

de brasila, andar tambem Junta mente com 

os brasis de casa do dito seu paj Antonio pirejra 

e com outros mais fazendo as ditas, cerjmonias 

e vsos dadicta fejtiçarja, abusaõ,e ydolatria 

chamada sanctidadecomo quetambem crja 3595 

nella e que isto faziam deNojte escondida 

mente por agente branca os naõ uer nem sen 

tir dentro nas casas e gasalhados dos brasis 

a que chamaõ negros da terraepor naõ 

dizermais foj perguntado quem o enduzio 3600 

aelle confessante e oprouocou a [c]rernadi 

ta abusaõ e y dolatrja respondeo que hum 

brasil negro daterrafoj o prjmeiro queho Jn 

duzio pregandolhe pella lingoa gentia que 

elle bem entende que era uer dade aquella 3605 

sanctidade e que ujnhaseudeus, e defaman 

92do o, o qual se chamaua Manoel e era es 

crauo do dito Antonio pirejra e Jahe defunto 

esendo perguntado de que manejra teue ele con 

fessante a dicta creença e fee, nadita y do 3610 

latrja, selhe pareçeo que christo noso senhor naõ era 

o uer dadejro deus esedejxou elle de creerem  

cristo ena sanctissima trjndade e no que cree 

aJgreja 

                                                           
91 <Referido francisco filho de Antonio pireira>. 
92 <Referido manoel ja defuto>. 
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||90r|| [[aJgreja]] catholica respondeo que elle naõ dejxo 3615 

u de creer em deus todo poderoso, e em Jhesu 

christo seu filho e no Spirjtu sancto tres pessoas 

hum soo deus uer dadejro e sempreteue em  

seu coracaõ afee catholicamas que cudaua 

elle, que este mesmo deus uerdadejro senhornoso 3620 

era,aquelloutro que na dita abusaõ e ydolatrja 

se dezia que ujnha e foj logo amoestado pello senhor 

uj<si>tador, que isto que elle diz naõ tem proposi 

to, por que se elle he cristaõ e sabe que des pois  

que cristo padeçeo e estadeus gloriosso no ceo 3625 

naõ haya detornar ao mundo se naõ no fim 

delle noultjmo dia do Juizo o ajulgar, os ujuos 

e osmortos, bõns, e maõs, pera naõ auer mais 

geracaõ nomundo que como he possiuel que cu 

dasse elle que auja de ujr nadita abusaõ, afazer 3630 

senhores aos brasis efazer escrauos aos bran 

cos que por tanto pois93 esta em tempo de graça eper 

daõ que elle comfesse toda auer dade se dejxou 

afee de cristo deus uer dadejro por que naõ setrata 

ora nesta mesa senaõ dasaude desuaalma 3635 

por que njnguem outrem o pode absoluersenaõ 

elle senhor ujsitador e pordizer queha uerdade 

he como tem ja dito neste auto e que naõsabemais 

do que dito tem foj lhe mandado tersegredo e  

elle o prometeo pello Juramento que reçebeo e do  3640 

costume dixe nada easinou com osenhor visitador manoell 

francisco Notario dosanto offjcio nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendonça       Goncalo Fernandez

                                                           
93 Segue símbolo semelhante a uma pena.  
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||90v.||       confissaõ de migel de Roxas moralles castelhano christaõ uelho 

Aos quatorse dias do mes de Janeiro de mil e quj 3645 

nhentos e nouento[e] dous annos nesta 

cjdade dosaluador bahia deto dos os 

sanctos nas casas da morada dosenhor 

ujsitador do sancto o[ffj]cjo hejtor fur 

tado de mendoca perante elle pareçeo  3650 

senser chamado dentro no tempo da 

graça Miguel de roxas morales castelha 

no e por querer comfessar sua culpa 

reçebeo Juramento dos sanctos euange 

lhos em quepos suamaõ derejtasobcar 3655 

go doqual prometeo dizer emtudo uerda 

de e dixe ser cristaõ uelho naturaL da 

cjdade deLoxa do Reyno de gra<na>da filho 

de Antonio de morales, laurador, e desua mo 

lher e de [[sua molher]] dona marja de Roxas 3660 

de funtos casado com dona ujolamtemor 

gade cristaã uelha laurador morador na fre 

guesia depasse desta capitanja de 

idade de vinte e ojto annos e confe 

sando disse que poucos diashaare 3665 

dor das ojtauas donatal proximopa 

sado poucomais oumenos estando 

elle confessante em boa conuersaçaõ 

de pratica amjgauel com antonio da 

                                                   casta3670 
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||91r.|| [[casta]]nhejra laurador tido por cristaõ uelho 3670 

solteiro mancebo que pareçe ser de idade devinte 

e ojto annos morador namesma freguesia 

depasse e estando mais empratica o padre 

<Referidos> bertolameu gonçallves vigario da djta freguesja 

e outras pessoas mais queoralhe naõ lem 3675 

94braõ Comecou o dito Antonio castanhejra 

a modo dezombarjafalar com elle confe 

sante desdanhado dos castelhanos que 

naõ eraõ gente e entre palauras desta sor 

<culpa> te dixe mais estas, antes mouro que castelha 3680 

no, e que entaõ elle confessante parecendo lhe 

mal as ditas pallauras oreprehendeo dizen 

dolhe que olhase como falaua, e que o djto 

Antonio castanhejra lhe disse emtaõ que elle 

leeraja  em huma coronjca tratandose das 3685 

gueras de castella com purtugual que o cam- 

po dos castelhan[a]os estaua de huma banda 

e o dos cristaõs, (entendendo pellos por 

tugueses) estaua da outra, e que despois  

disto en<ou>tro dia pouco despois se torna 3690 

raõ aJuntar en casa de manoel gonçallvez fer 

rejra mesmo empasse, eo dito Antonio da cas 

tahejra apontando para elle confessante que  

entaõ

                                                           
94 <Referido Antonio Castanheira. Ja he despachado> 
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||91v.|| [[taõ]] chegaua de fora disse que Ja elle naõ era 3695 

castelhano e era portugues, e arenegara 

deser castelhano, e entaõ elle confessamte 

respondeo estas pallauras, antes mouro que 

<culpa.> Portugues, ese mudou entaõ apratica 

em outro preposito eque destas palla 3700 

uras que disse pede perdaõ e misericordja as qua 

is elle dixe Inconsideradamente sem 

fazer dis curso, nem diliberacaõ do que 

dizia e sem ter terçaõ de querer affir 

mar ser mjlhor a sejta dos mouros que 3705 

a fee dos portugueses que he ade christo e uer 

dadeira, e foj logo perguntado de que ma 

neira emtendeo elle que dizia as ditas 

pallauras o dito antonio castanheira respon 

deo que osentido dellas era dizer ser 3710 

mjlhor ser mouro queCastelhano, porem 

que aelle confessante lhe pareçe que tambem 

o djto Antonio Castanhejra Jnconsiderada 

mente dixe as ditas pallauras sem ter 

a<n>jmo de afirmar que ellas soauaõ 3715 

e sendo mais perguntado se algum tempo an  

dou e comunjcou entre mouros, ou luteran 

nos, e se tem liuros delles, respondeo que 

nunca comunjcou com elle nem leo nem teue 

seus ljuros eque somente em granada 3720 

                                                     donde
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||92r.|| [[donde]] elle he natural mujtos mouriscos Jacris 

taõs mas que delles nem deseus costumes sabe na 

da e sendo mais perguntado disseque o dito 

 Antonio Castanhejra dixeas ditas pallauras estan 3725 

do no alpendre da hermjda da Jnuocacaõ 

detodos ossanctos eque naõ sabe selhas ouujo 

tambem o dito padre uigario quepresente estaua 

Porque lhe pareçe que estaua de uertidafalan 

do com outro, e que quando elle confessante dixe 3730 

tambem as ditas pallauras en casa do fer 

rejro naõ sabe se lhas oujo o dito vigario que tam 

bem presente estaua nem offerejro porque 

lhepareçe que estauaõ deuertidos, so lhe pare 

çe que domingos dandrade mamaluco laura 3735 

dor casado morador no mesmo posse lhos ouujo 

95dizer por que estaua Junto delle eque o dito 

Antonio Castanhejra estaua em seusiso sen  

agastamento nem paixaõ quando dixe as ditas 

palauras, e dessa mesma manejra es 3740 

taua tambem elle confessante quando 

dixe assuas eque tem em boa conta e de bom 

cristaõ ao dito Castanhejra, eque quando  

elle confessante ora querja ujr a esta cj  

dade aesta mesa dixe emposse ao dito 3745 

Antonio Castanhejra quelheparecja que a 

quellas pallauras que elle dissera  

   nodito

                                                           
95 <Referido Padre dixe que naõ atem | tou nem lhe lembra tal.> 
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||92v.|| [[nodjto]], alpendre, de antes ser mouro que caste 

lha<no> lhe parecja pertencerem aosanto 3750 

offiçio queportanto se ujesse accusar 

aesta mesa e elle lherespondeo quea 

sim o aujade fazer mas que prjmejro o 

auja de perguntar a hum padre e do 

costume disse quesaõ amigos epro 3755 

meteo segredo pello Juramento que re 

cebeo easinou com osenhor ujsitadorMa 

noellfrancisco Notario dosanto officjo nesta ujsi 

taçaõ o escreuj    migel de rozas morales 

Mendoça 3760 

            confissaõ de Pero de villa noua françes . no tempo da graça 

Aos dezasete djas domes de Janeiro de milequjnhen 

96tos e nouentae dous annos nesta cjdade do  

Saluador apitanja da bahiade todos ossanctos 

nas casas dosenhor ujsitador dosanto officjo hejtor fur 3765 

tado de mendoça perante elle pareçeosen 

ser chamado dentro notempo dagraça pero 

deujllanoua epor querer confessar suas 

culpas reçebeo Juramento dos sanctos euan 

gelhos em que pos sua maõ derejta sob car 3770 

go do qual prometeo dizer entudo uerda 

de e confessando disse serfrançes de na 

çaõ

                                                           
96 <ja he sentençeado>. 
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||93r.|| [[çaõ]] natural da cidade de proujñs filho de 

Nicolao de colheni Caualejro, e de sua molher 3775 

Njcola simonhetafrançeses catholicos de yda 

de decjnquoenta e cjnquo annos pouco mais 

ou menos, Casado com lianor marquez de  

mendoça Cristaã uelha morador em ceregipe do 

conde e que na era de mil e qujnhentos e cjn 3780 

quoenta eseteueo de frança huma frota de tres 

Naos de que erasenhor Monseor, Debe[r]ella contecatho 

lico, na qualujnhaõ mujtos Monseores scilicet Monseor 

dellafonsilla, Monseor Uoret, Monseor de pont 

Monseor do berit, Monseor de bolex, Monseor dela 3785 

la (xapella, e outros mujtos, Monseores, eoutra 

mujta gente françessa dos quais a major parte 

delles eraõ luteranos e ujnhaõ repartidos 

pellas Ujlas tres Naos na capjtanja dos 

quais ujnha elle confessante echegaraõ todos ao 3790 

rio de Janeiro costa deste brasil aonde pouoaraõ 

e naõ auja aJnda no dito Rio de Janeiro nenhum 

Portugues e como quer que osluteranos eraõ 

mais e mais poderosos que os chatholicos, come 

caraõ aespalhar seus liuros luteranos e sa 3795 

mear sua doutrjna luterana fazendo es 

colas pubrjcas de sua sejta luterana cons 

trangendo e forcando com a coutes atodos   

os mo
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||93v.|| [[os mo]]cos e mançebos de pouca ydade que fosem as 3800 

ditas escolas edoutrjnas pello que elle confessante 

queentaõ poderja ser de ydade de dezojto, ou de 

zanoue annos poucomais ou menos foj as 

<culpa> ditas escolas, noue, oudez dias, aonde ouujaaos 

mestres Luteranos leer e Jnsinarasejtalute 3805 

rana e cerjmonjas della mas que elle confes 

santeera cristaõ catholico e sempre o foj e 

nunca lhe pareceo bem adjttasejtalutera 

na nem seus erros nem suas ceremonias enun 

catalaprouou Jnterjor, nem exterjormente, 3810 

mas foj as djtas uezes as ditas escolas comme 

do delhefazerem mal e por isso des pois de a 

uer honze meses que estauaõ na dita terra 

do Rio de Janeiro tratou defugirpera os 

cristaõs portugueses esefojmeter com osne 3815 

gros gentios entre osquais andou alguñsno 

ue oudez meses no qual tempo elle naõ sa 

bia quando era domjngo nem en que dia es 

tauaõ nem se estauaõ na quaresma epor 

<culpa> isso comeo carne, nos djtos dias em que 3820 

aJgreja  adefende e emfim foj ter a sam 

 vicente Capitanja pouoadaJa entaõ de 

cristaõs portugueses e nuncamais ategora 

teue conuersaçaõ nem mestura con luteranos 

e djxeque dadjctaculpadehir os djttos 3825 

                                                           dias
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||94r.|| [[dias]] as djtas escolas luteranas exterjormente 

pede perdaõ e misericordia, e foj logo perguntado selhe 

lembraõ alguñs erros que os djtos luteranos ti 

nhaõ contranosasanctafeecatholica, respon 3830 

deo que os djtos luteranos tinhaõ, e Jnsinauaõ 

que deos naõ fizera amjsa, equeamjssaera 

fejtura dos homeñs, e que na ostia consagrada 

damjssa naõ estaua ouerdadejro corpo de christo 

e que ouerdadeiro sacramento he reçeberhumafatia 3835 

de paõ em cõmemoraçaõ do corpo de christo com<o>  

elles luteranos usauaõ, e negauaõ auer se de 

uenerarcruz nem Jmagem alguma, e naõ faziam 

commemoracaõ alguma denossa senhora, edeziam 

que eraellatampura elimpaque naõ seaujade 3840 

por bocaede anomearem edeziam mais que naõ 

seaujam decomfessar ahomeñs peccadores como 

elles enaõ tinhaõ sacerdotes nem confessores eassim 

tinhaõ outros mujtos erros luteranos de que ora 

naõ he lembrado, e foj logo amoestado pello 3845 

senhor ujsitador com mujtacharjdadeque elle 

faça com fissam Intejrae uerdadejra, e que pois 

comecou ausar debom conselho em ujr aesta 

mesanestetempo dagraçaque elle djgatudo 

por que assim lhe releua perasaluaçaõ desua 3850 

alma, epera seubom despacho, epor elle foj djtto 

que elle
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||94v.|| [[que elle]] tem comfessadaauerdadeeque naõ lhe 

lembra mais, saluo que algumas uezes praticando 

com pessoas que lhe perguntauaõ pello quefaziam  3855 

os djttos luteranos elle confessante lhes contaua 

ereferja estes djttos erros luteranos que ora aca 

bou de declarardizendo que estes erros lhesujra 

elle terno Rio de Janeiro quando com elle estiuera 

eque a suatençaõ era quando elle contaua estas 3860 

cousas as pessoas que lho perguntauaõ contalas 

edizellas per modo de referire enuncjar os erros 

dos luteranos, mas naõ per modo deos affir 

mar,nem deos Jnsinar, nem deos dizer como cou 

saboanem que elletal sentisse nem aprouuase, eque 3865 

ja podeser que alguma pessoa ouujndo lhe contar 

algumas das ditas erronjas cudarjaque elle que 

os affirmaua e naõ que as contaua porem que 

auerdade de seu anjmo e coraçaõ heque nunca 

teue nem creo dos dittos erros nem outro algum 3870 

dos mais dos djtos luteranos, perguntado se 

sabe, alguñs dos ditos luteranos que ficassem e 

estejaõ neste brasil, respondeo, quenaõ sabe  

luteranos senaõ dous catholicos que tam bem 

fugiraõ peraos cristaõs scilicet Marjm parjs, que ora 3875 

dizem estar casado em o rjo deJaneiro, e Andre 

de fontes tam bem ora casado em sam viçente 

e pornaõ dizer mais a signou aquj com osenhor ujsita 

dor e prometeo segredo Manoelfrancisco notario dosanto 

officio nesta ujsitaçaõ o escreuj 3880 

Hejtor furtado de mendoça     pero de billa noua
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||95r.|| Confissaõ de Rodrigo Martinz mamaluqo de tamararia 

no tempo da graça 

Aos dezasete dias domes de Janeiro demilequjnhentos 

97e nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador 3885 

Capitanja da bahia de todos ossanctos nas casas da mo 

rada dosenhor ujsitador do sancto officjo hejtor furtado 

de mendoça perante elle pareçeo dentro no tempo 

da graça Rodrigo martinz e por querer comfessar suas culpas 

nesta m[e]sa reçebeo Juramentodos santos euangelhos enque  3890 

pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer 

uerdadeedisse ser cristaõ uelho natural dacapita 

nja de porto seguro deste brasil filho de francisco muniz homem 

branco, edehuma sua escraua negra deste brasil cha 

madaJsabel defunctos mamaluco de ydade detrjnta 3895 

e ojto annos casado com Jsabel rodrigez tam bemmama 

luca filha de branco e de negralaurador morador 

nafreguesia de tamararja em per naõ merjm 

e confessando disse que auera desaseis annos pouco ma 

is oumenos que fojna companhja dediogo lejtaõ  3900 

jadefunto ao sertaõ de tujuiujba que hem purtuguesquer 

dizer o sertaõ danjnho degarça dentro nesta capita 

nja ao qual sertaõ foraõ pera resgatar e fazer 

deçergentio enelle andou noue ou dezmeses, no 

qual tempo la esteue huma quaresma e nella enosmais 3905 

<culpa> dias en que aJgreja defende carne elle sen ter liçen 

ça do ordinarjo e estando sam esem neçessida 

de comeo carne podendo escusala porque tinha 

outros mantimentos, e perguntado de que mais companhe- 

ros seus fizeraõ o mesmo respondeo que naõ seaffir 3910 

ma nelles, e confessou mais que dos djtos noue ou dez 

meses 

                                                           
97 <Ja he sentençeado> 
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||95v.|| [[meses]] os quatro meses derradejros (des pois deujndos 

seus companhejros) ficou elle soo entre osgentios en 

<culpas> conuersaçaõ com elles, ereçebiadelles os seus fumos da 3915 

erua quechamaõ eruasancta que he suaceremo 

nja gentillica e outrossim confessou que entaõ deu 

aos djttos gentios huma espingarda, sen poluora, 

e sem monjçaõ, eassim ma[i]s huma espada e estas 

Armas lhedeu por os fazer seus amigos, e pergun 3920 

tado se os ditos gentios eraõ de castados que  fazemmal 

egueream aos cristaõs respondeo que os ditos gen 

tios, antes daquelle tempo tinhaõ jabrjgado com 

os cristaõs ealguñs mortos eferjdos, ao longo 

domar antes desehirem aposentar no djto sertaõ 3925 

econfessou mais que despois de elle ujr do djto sertaõ 

tornou algumas uezes em outras companhias a outros  

sertaõs aondetam bemem duas quaresmas nos  

mais dias em que aJgreja defende carne comeo car 

nesempre como djto tem podendoa escusaredeu 3930 

mais aoutro gentio quedecja ensua companhiaou 

traespada o qualfugio com ella pera osertam 

eerados gentios quefazem dano e guera aoscris 

taõs edisse que destas culpas pedia perdaõ e misericordia 

e foj perguntado pellos companhejros que nestoutras  3935 

uezesque elletam bem comeo carne fizeraõ o mesmo 

Respondeo que naõ se affirma nelles, epergunta 

do sesabia elle queficaua ex comungado en dar 

as ditas armas respondeo que quando asdeu 

ja osabia por que ja o tinha ouujdo, pergunta 3940 

do quantos annos ha quedeu a deradejra espa 

da res
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||96r.|| [[da res]]pondeo que aueraquatorze annos, pergun 

tado secomfessou en suas confissois sacramentais, 

estes peccados esse o absolueraõ destas ex comunhois 3945 

[e]quanto tempo ha, respondeo que ssim confessou 

estes peccados a seu confessor espeiritual scilicet despois 

que deu aprjmejra uez as djctas armas, antes de 

chegar ahum anno se confessou ao padre belchior 

de boim vigario detamararja, edespois da segunda 3950 

uez que deu a dicta espadatam bem antes de che 

gar a anno se comfessou ao vigario que orahedetama 

rarja pero gonçallvez e sempreo absolueraõ assim dos 

ditos peccados como das djctas excomunhõis epro 

meteo segredo easignou com osenhor ujsitador manoel 3955 

francisco notario dosanto officjo nestaujsitaçaõ oescreuj 

Heitor furtado de mendoça         Rodrigo martins 

                 Confissaõ de guiomar pinheira mamaluca notempo da graça 

98Aos dezasete dias do mes de Janeiro de mil equjnhentose 

nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador ba 3960 

hia detodos os sanctos nas casas damorada dosenhor 

ujsitador dosanto officjo hejtor furtado demendoça per 

ante elle pareçeo dentro no tempo dagraça do Recon 

cauo desta capitanja gujomar pinhejrae porque 

rer comfessar suas culpas recebeo Juramento dos 3965 

Sanctos

                                                           
98 <Dei lhe nesta mesa | em segredo peni= | tencias espirituais | e com a Reprehencaõ e | 
amoestacaõ neces= | saria.e mandei a | confessar [rubrica].> 
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||96v.|| [[sanctos]] euangelhos em que pos sua maõ derejta sobcargo 

doqual p<r>ometeo dizeruerdade edisse sercristaã ue 

lha natural da Capitanja dos Jlheos costa deste bra 

silfilha de Antonio uaz falcato homem branco, e de huma 3970 

sua escrauaper nome ujctorja brasilla veuua 

casadaque foj casada ja tresuezes com tres homens 

brancos, dos quais em veuuoutresuezes, e o de 

radejro marjdo se chamaua pero fernandez laurador 

moradora em tamararja destacapitanjade 3975 

ydade de trjnta e ojto annos e confessando disse 

<tempo> que sendo ellamoça deydade de ojto annos  

na ujlla dos Jlheos hum dia naõ lhe lembra 

se pella menhaã se a tarde leuando ella hum 

recado de huma sua tia a huma molherchamada 3980 

qujterjasequa casada que entaõ era com peroma 

deira alcajde dosdjttos Jlheos, a djcta qujterea 

99sequa tomou a ella confessanteque hia em ca 

mjssa segundo (o costumedeste brasil) nosbra 

ços e alançou em cjma dasuacama de costas  3985 

<culpa> e lhe aleuantou a camjs[a], ea regacando assi 

as suas fraldas sepos emcjmadella confessan 

te e aJuntando seu uaso natural, com ouaso 

natural della confessante fez com ella, como 

se forahomem com molher tendo delejtaçaõ por 3990 

espaço de tempo, e des pois disto passados al 

guñs dias, em outro dja chamou a djcta 

qujterera sequa aella confessante, e tornou 

afazer com ella sobre a djcta cama outra uez  

osobre3995 

                                                           
99 <Referida quiteria seqa> 
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||97r.|| [[osobre]] djcto peccado aJuntando seus uasos etendo 

adjcta delejtaçaõ porespaço detempo como da prjmeira 

uez, e este peccadonefando cometeraõ asdjttas 

duas uezes sendo sempre a dicta qujterea sequa 

a autora e aImcuba, mas naõ entreueo nisso 4000 

nenhum Instrumento exterjor, mais que seusua 

sos naturãis edes pois disto assim aconteçera 

djcta qujterea sequa com odjtto seu marjdopero 

madejra semudaraõ pera as capitanjas de 

bajxo e nunca mais aujo nem sabe della, epergun 4005 

tada mais disse que Ja comfessouestes peccados 

a seu confessor ecomprio a penjtencja espirjtu- 

al quelhe deu e num camais fez odjtto peccado 

edo costume dissenada eprometeo segredo epor 

naõ saber asignar eu notario aseurogo asignej 4010 

com osenhor ujsitador Manoelfrancisco notariodosanto offjcjo  

nestaujsitaçaõ o escreuj Manoel francisco 

Heitor furtado de mendoça 

Confissaõ de Manoel braqo mamaluqo solteiro na graça 

Aos dezasete dias do mes de Janeiro de mil equj 4015 

100nhentos e nouenta edous annos nesta cjdade 

do salauador capitanja dabahia de todos os 

sanctos nas casas damorada dosenhor ujsita 

dor dosanto offjcio hejtorfurtado de mendoçaper 

ante elle pareçeo sen ser chamado dentro no  4020 

tempo

                                                           
100 <jahe setençeado.> 
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||97v.|| [[tempo]] dagraça Manoel branco e porquerer con 

fessar suas culpas recebeo Juramento dossantos euan  

gelhos em que pos suamaõ derejta sob cargo do 

qual prometeo dizeruerdade edissesercris 4025 

taõ uelho segundo lhepareçe, naturaldesta 

bahiafilho de esteuaõ branco homem frances 

de naçaõ ede molher barbora branca neg- 

ra brasilla defunctos, solteiro de ydadede ujnte 

equatro annos, morador em piraJahia termo 4030 

desta cjdade naõ tem offjcjo ujue persua In 

dustrjahe mestiço, econfessando disse que 

elle uem ora do sertaõ delarjpe onde andou 

<tempo> anno emeo na companhia do capitaõ cris 

touaõ da roçha que foraõ pera fazer deçer 4035 

gentio no qualtempo esteuelahuma quaresma 

enella enos mais djas em que aIgreja de 

fende carne comeo carne eassim comeo to 

da acompanhia estando saõs esemliçen  

ça do ordjnarjo porem con necessidade 4040 

101por que naõ tinha outra cousa que comer 

e outrossim no djto sertaõ seriscou emaõ 

dou riscar perhum negro segundo o costu 

me dos gentios deste brasil osquais se costu 

maõ riscar com Lauores pello corpo com 4045 

feretes cortados na carne que ficaõ perpe 

                                                           tuos

                                                           
101 <culpa gentilica> 
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||98r.|| [[tuos]] sjgnjficandoque saõ gentios valentes ecaua 

lejros, eisto fez elle confessante paruo a men 

te sen tencaõ de gentio, e foj logo pello senhor ujsita 4050 

dor amoestado que declareauerdade desua 

tençaõ porque aqujtratassedasaude desua 

alma somente, e respondeo oque ditto tem 

Comfesou mais que no ditto sertaõ deuhuma espa 

da aos gentios saluageñs amjgos dos cris 4055 

taos eque da Culpa que tem nas ditas 

cousas pede perdaõ, eperguntado que 

pessoas mais ujo fazeras djttas cousas ou 

outros pertençentes aesta mesa, respon 

deo que no djtto sertaõ en todaacompanhja 4060 

foj pubrjco efama ditto pertodos que o ditto 

102capitaõ Cristouaõ darocha deupoluora, e 

espingarda, e bandejra, etambor deguerraaos 

103gentios da serra delarjpe, eque domjngos fernandez 

thomacauna lhes deus tam bem huma espeda, e que 4065 

Antonio diaz mamaluco mestre de acuquere e  

104balthezardeleam coreejro que foraõ pera pernaõ 

buco seriscaraõ segundo oditto uso gentilico 

e elle confessante osujo riscados, porem naõ 

sabe atençaõ con que offizeraõ, eperguntado 4070 

disse 

                                                           
102<Referido cristouã da Rocha>. 
103 <Referido domingos fernandez tomacuna> 
104 <Referido Antonio diaz> <Referido Baltezar de Leaõ – Este |Baltezar de Leão ueo | em 
Pernaõ buqo no tempo da | graça a esta Mesa confes= |  sar Jsto e outras cousas do | certã 
que por na Terem de | sustancia e affirmar que nunqa/ teue tençaõ contra nossaSancta | fe 
naõ mandej tomar em | Liuro> 
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||98v.|| [[disse]] que os dittos gentios delarjpe a quem os sobre 

djttos deraõ as djttas armas costumaõ fazer 

dano eguerra aos cristaõs quando achaõ 

tempo bom por ssim edo costume disse nada 4075 

e Prometeo ter segredo easignou com o senhor uj 

sitador Manoelfrancisco notario dosanto offjcio nesta ujsi 

tacaõ o escruj      Manoelbranquo105  

Heitor furtado de mendoça 

Confissaõ de thomas ferreira mamaluqo 4080 

notempo da graça. 

106Aos dezojto dias do mes de Ianeiro de milequinhen 

tos e nouenta e dous annosnesta cjdade d[e] 

Saluador bahia detodos os sanctos nas casas da  

morada dosenhor ujsitador do sancto officjo hejtor 4085 

furtado de mendoça per ante elle pareçeo sen ser 

chamado dentro no tempo d[a] graça thomas ferreira 

epor querer confessar suas culpas Reçebeo Jura 

mento dos Sanctos euangelhos enque pos sua maõ 

derejta sob cargo do qual prometeo dizeruerda 4090 

de e disse sercristaõ uelho segundo seupareçer 

natural dos Ilheos deste brasil filho de marçal 

ferreira homem branco e desua escraua brasillaper 

nome Jllena solteiro de ydade detrjnta eseis 

annos econfesando disse que elle orapoucos 4095 

 

dias ha

                                                           
105 Acima da assinatura consta um sinal da cruz com um ponto em cada vértice e abaixo uns 
arabescos. 
106 <ja he senteçeado>. 
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||99r.|| [[dias ha]] ueo do sertaõ daserrade[R]aRipe onde andou 

anno emeo no qualtempo teuelaa huma quares 

ma e em mujtos dias dellaeem ourosmaisem 

<culpa> que aIgreja d[e]fende carneelle a comeo estando 4100 

sam e sem licença do ordjnarjo esem necessida 

de podendo mujto bem escusardeacomerporque  

tinha outros mantimentos con que nos djttos dias 

se podjamanter edesta culpapedjo perdam, e  

perguntado mais disse que bem sabia que pecca 4105 

ua em comer carne no<s> djtos dias eque naõ lhe 

lembra que aujse comer a [o]utrem e disse 

mais queujo ao Capitaõ da Companhia enqueelle 

107estaua no djto sertaõ cristouaõ daRochadar 

huma espada [e] dous arcabuzes epoluora emo 4110 

njçaõ etambor, e bandeira de guerra ehum  

cauallo ehuma egoa, ahum gentio prjncjpal 

dos gentios deRaripe chamado arataca, atroco 

degentios escrauos, os quais gentios de Rarjpe 

antes do djtto caso e des pois esempre de todo 4115 

o tempo damemorja dos homens fazem guerra 

e sam costumados a guerrearaos brancos 

cristaõs efazer lhe dano no que podemquan 

do elles sesentem commais força eporquanto 

odito capjtaõ Cristouaõ darocha leuaua 4120 

ca companhia cento e tantos homẽns bran 

cos

                                                           
107 <christouaõ da Rocha> 
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||99v.|| [[ncos]], afora osnegros frechejros por isso osdjttos 

gentios do djtto arataca estiueraõ com elle de 

paz, eassim lhedejxoumais humaferrarja,çafa 

forJa e todos os mais Instromentos desarralhej 4125 

108ro, eoutrossim ujo adomjngos frenandez nobre 

109thomacaunaeaAndredias mamaluco morador en 

110Capanem[o] solteiro, e Pedro aluarez mamaluco solteiro  

natural de depernaõ buco daremtambem 

armas aos djttos gentios scilicet o thomacauna  4130 

deupistolete epoluora, eos outros douscada 

hum huma espada, eoutr[o] ssim ujo riscarseem 

111hum braco Manoelbrancosolteiro mamaluco Ir 

maõ de Iacome branco moradorempi<ra>jahia 

segundo ocostume gentilico osquaisgentios 4135 

tem estacerjmonjaque se riscaõ comlauores aber 

tos nacarne amodo deferretes significando 

serem gentios ualentes e damesmamaneira  

112ujo tambem riscarse domjngos diassolteiro 

mamaluco morador em capanemo, edo costume 4140 

djxenada eprometeo segredo pello Iuramento  

quereçebeo e asignou com osenhor ujsitador Mano 

elfrancisco notario do santo offjcio nesta ujsitaçaõ o escreuj  
Heitor furtado de mendoça                thomas ferreira113

                                                           
108 <.domingos fernandez tomacauna>. 
109 <.Andre dias>. 
110 <.Pedro aluarez>. 
111 <Manoel branqo>. 
112 <domingos dias.>. 
113 Acima da assinatura observa-se um sinal da cruz com um ponto em cada vértice, além 
de arabescos no início e no final da assinatura. 
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||100r.|| confissaõ de francisco afonso Capára mamaluqo na graça. 4145 

Aos dezojto dias domes desetembro de mil equjnhen 

114tos [e] nouenta edous annos nesta cjdadedoSal 

uador bahia detodos os sanctosnascasas da 

morada do senhor ujsitador dosanto offjcio hejtor 

furtado de men doça peranteellepareçeosenser 4150 

chamado dentro no tempo dagraça francisco afonso Capara 

e por querer comfessar suasculpas recebeo Juramento  

dos santos euangelhos emque pos suamaõ derejta 

sob cargo do qual prometeo [[suamaõ derejta]] 

digo dizer en tudo uerdade edissesercristaõ 4155 

velho natural de pernaõ buco filho dedjogo de 

corredejra homembranco e desua escrauaphe 

lipabrasilla defunctos casado com marja pirez 

mamaluçalaurador de ydade de quarenta 

annos morador em piraJahia detaparjca 4160 

<tempo> e confessando dixe queaueraquinze annos 

pouco mais oumenos que ujndose elle recolhendo 

dosertaõ desta bahia trazendo consigo decen 

do gentios d[u]zentas almas, temendo elle que 

115se aleuanta sem com elle os djttos gentios se maõ 4165 

dou riscarno braco derejto perante elles pera 

se mostrar serualente eo temeremporquanto 

he çeremonja dos gentios riscarense con huñs 

lauores pello corpo ao modo defferretes pera 

signjfi4170 

                                                           
114 <ja he sentençeado> 
115 <culpa gentilica> 
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||100v.|| [[signifi]]carem serem gentios ualentes ecaualejros 

porem elle onaõ fez com tencaõ degentio senaõ 

por o temerem enaõ lhe fazeremmal,como 

derejto onaõ fizeraõ por isso edestacul 

pa pedjo perdaõ eprometeo segredo easig 4175 

nou com osenhor ujsitadorManoelfrancisco notario 

do santo offjcio nestaujsitaçaõ o escreuj 

Heitorfurtadodemendoça 

francisco afonso 

Confissaõ de domingos gomes pimentel na graça 4180 

Aos dezojto djas domes de Ianeiro demilequj 

116nhentos enouenta e dous annosnestacj 

dade dosaluador Capitanja dabahia de 

todos os sanctos nas casas damoradado 

senhor ujsitadordosanto offjcio hejtor furtado de 4185 

mendoça perante elle pareçeo senser 

chamado dentro no tem[po] dagraça do 

mjngos gomez pemjntel e por querer con 

fessar suas culpas nesta mesa,reçebeo Ju 

ramento dossanctos euangelhos enque 4190 

pos suamaõ derejta sob cargo doqualpro 

meteo dizeruerdadeedixe,sercristaõ  

                                                      uelho

                                                           
116 <ja he sentençeado> 
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||101r.|| [[uelho]] naturaldesta bahiafilho desimaõ gomez 

varella laurador defunto ede suamolherMa[gd]a 4195 

lena pimentel solteiro deydadedevintee qua 

tro peraujnte e cjnquo annos morador em 

passe comaditta suamaj e confessando disse 

<tempo> que auera seis annos poucomais oumenos que 

elle tinha aDianna deMonteMajor ealj a 4200 

ealgumas pessoas lhedjxeraõ que ho ditto liuro 

era defesso e em especjallhe lembra que lho 

dixe hum estudantefrancisco doliuejrafilho do 

tabaliam domingos doliuejrao qual estudante 

ora he da companhia de Jesus e semem bar 4205 

go de as djttas pessoas lhe dizerem que era 

deffesso contudo despois de assim lheterem 

dito que eradefesso e elle terperasi queho era 

<culpa> con tudo leo mujtas uezes pello djtto liuro 

dedjanna e que desta Culpa uempedirper 4210 

daõ em ja aesta mesa neste tempo dagraça  

e foj perguntado selhe dixeraõ aelle ou elle 

entendeo quequem leese pello djtto liuro 

defesso ficaua ex comungado respondeo 

que somente lhe dixeraõ que eradeffesso eque 4215 

naõ
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||101v.|| [[naõ]] aduertio a se seencoriaemexcomunhaõ 

e perguntado quem  mais oujo ler ese 

seconfessou djsto e quem  ho absolueo  res 

pondeo que njnguem lhoujo leer que 4220 

lhepareça que entendeo o que elle lia 

e que elle senaõ confessouategora dis 

to por que nos tempos das confissois lhenaõ 

ueo isto nunca a memorjae asignou 

aquj com osenhor ujsitador Manoelfrancisconotario 4225 

dosanto offjcio nesta ujsitaçaõ escreuj 

Heitor furtado de mendoça          Domingos gomespimentel117 

Confessaõ de gaspar nunes barreto duujda se he christaõ nouo 

na graça 

Aos dezojto dias do mes de Ianeiro demilequjnhentos 4230 

118e nouentaedous annos nestacjdade dosalua 

dor Capitanja dabahia detodos os sanctosnas 

casas damoradadosenhor ujsitadordosanto offjcio hej 

torfurtado demendoça perante elle pareçeosen 

ser chamado dentro no tempo dagraçagaspar 4235 

nunez barreto epor querer confessar suas cul 

pas recebeo Iuramento dos santos euangelhos em 

que pos suamaõ derejta sobcargo doqualprome 

teo dizer entudo uerdade e dixe ser natural 

desta bahiafilho defrancisconunez oqual elleteuesempre 4240 

etem 

                                                           
117 Observa-se acima da assinatura o símbolo de uma cruz com um ponto em cada vértice. 
118 <ja he sentençeado> 
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||102r.|| por cristaõ uelho efoj ferrejro nestabahiae 

des pois largouo offjcio efoj senhor deengenhos edesua 

molher Joana barreto aqual elle naõsabe seera 

cristaã uelha se cristaã nouadefuntos laura 4245 

dor, que tem huma cassademelles, morador na 

freguesia detaparjca naterrafirmede pera 

gasu, de ydade dequarenta annos poucomais 

oumenos, casado comAnna alueloa, econfes 

<tempo> sando dixeque sendo ellemancebo desbarbado que Inda 4250 

naõ chegarja aydade de vinte annos que serja de 

ydade de dezaseis annospouco mais oumenos 

estando emtaparjca semandouriscarperhum 

119negro daterra na perna esquerda da bandade 

foradacjntura atemea coxa, o qualriscado 4255 

elle consentio emandoufazeremssi semnemhuma 

matençaõ gentilicamas simplexmente como 

moco ignoranteo qual riscadohe que com humden 

te agudo dehum bicho sefazem huñs lauores ras 

gados nacarne osquais untaõ com o dace[r] 4260 

ta eruachamadaeruamoura e huns  pequenos 

depos de escodado e a sim saraõ asdittas ferjdas 

e ficam os lauores comoferretes perasempre 

eistohe costume entre os gentios deste brasil 

os quais quando fazem alguñs fejtos grandes  4265 

e mortes

                                                           
119 <culpa gentilica> 
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||102v.|| [[mortes]] em guerras se costumaõ riscardadita 

maneira pellos bracos, epernas, e corpo, e rosto, 

pera mostrar serem gentios ualentes eesfor 

cados, equantomais ualentes se querem 4270 

mostrartanto mais Junto dosolhos fazem 

os djttos lauores norosto epornaõ dizer 

mais asignou aquj com o senhor ujsitadorMa  

noelfrancisco notario dosanto offjcio nesta ujsitacaõ o 

escreuj 4275 

Heitor furtado de mendoça           gazpar nunez barreto 

Confissaõ dechristouaõ de Saa betanqor christaõ uelho 

na graça 

120Aos dezanove djas domes de Janeiro de mil equjnhentos 

enouenta edous annos nestacjdade dosalua dor 4280 

capitanja da bahia detodos os sanctosnas casas  

damorada dosenhor ujsitador dosanto offjcjo hejtorfurta 

do de mendoça per ante elle pareçeo senserchamado 

dentro no tempo da graça Cristouaõ desaa debatancor 

epor querer confessar suasculpas recebeo Juramento[dos] 4285 

sanctos euangelhos em quepossuamaõ derejtasob 

cargo do qual prometeo dizer emtudo uerdade e disse 

ser cristaõ uelho natural deLixboa filho defrancisco <aluares> ferreira de 

betancor, e de suamolher Jsabel Correadalmejda 

casado com francisca barbossa cristaã uelha laurador 4290 

de ydade detrjnta a[n]nos econfessando disse 

<tempo> que auera ojto oudez djas pouco mais oumenos 

estando elle confessante nafazenda deseu sogro  

balthesar

                                                           
120 <ja he sentençeado> 
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||103r.|| [[balthesar]] barbosa pratic[a]ndo con seu cunhado Antonio de 4295 

<referidos> sousa e comfrancisco perez carpinteiro que estaua trabalhando em 

hum barquo todos mora dores em ceregipeujndossea  

fallar a cerqua dos estados naõ lhe lembra a que 

preposito nem quem comecou, e[ll]e confe[ss]ante, disse 

<culpa> quelheparecja que o estado docasado eramjlhor 4300 

<referido> que o do relgiosso, entaõ o djttoseu cunhado Antonio 

desousa o emmendoudjzendo lhe que o Padrefrej bel 

chior Comjssarjo de Samfrancisco deziaque mjlhorestado 

era odo religiossos que o dos casados e logo elle con 

fessante entaõ sedesdixedizendo que seguja o que 4305 

dezia o djtto padre comjssaj<ro>, edesta culpa, desim 

plex mente dizer as dittas pallauras pede perdam 

e misericordia, efoj perguntado seauja mujto tempo que 

elle tinha ouujdo ja[e] aprendjdo as djtas pallauras, 

respondeo, que naõ lhelembra que nuncaem 4310 

algum tempo elle oujssenem aprendesse as djttas 

pallauras de njnguem eque nunca talpareçer 

lheueo ao sentido nem delle tratou n[o] pensamento 

nem por pallaurasenaõ entaõ com o ditto tem efoj 

lhemandado tersegredo easim o prometeo e a 4315 

signou com osenhorujsitador Manoelfrancisco notario dosanto offjcio 

nesta ujsitaçao o escreuj121 

Heitor furtado de mendoça                   Crisptouaõdesaa be 

                                                              tancor

                                                           
121 Segue-se arabesco. 
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||103v.|| Confissaõ de Antonia fogaça christaã uelha na graça 4320 

Aos dezanove dias do mes [[do mes]] deJaneiro de 

mill e qujnhentos enouentaedous annos  

nesta cjdade do Saluador C[a]pitanja da 

bahia de todos os sanctos nas casas damo 

rada do senhor ujsitador dosancto offjcjo hej 4325 

torfurtado demendoça perante elle pare 

çeo sen serchamada dentro no tempo da gra- 

ça Antonia fogaça epor querer comfessar sua 

culpa reçebeo Juramento dos sanctos euan 

gelhos em que pos suamaõ derejtasob cargo 4330 

do qual prometeo djzer emtudo uerdade 

edixe ser cristaã uelha natural destacjdade 

filha de djogo zorjlha defunto edesuamolher 

Caterjna dos Rios veuua molher que foj de 

Antonio diaz adorno defuncto deydade devin 4335 

te e ojto annos pouco mais ou menos mora 

dorana suafazenda de peragasu, reconca 

uo desta Capitanja e confessando disse que 

pello Bispo deste estado dom Antonio barrejros 

lhe foj posta pena deexcomunhaõ ipso fac- 4340 

to Incurenda, que ella naõ fallasse nem tiue 

se cõmonjcaçaõ pessoal nem por escriptos 

nem por recados nem por In terpostapessoa 

comfernaõ Rjbeiro de Sousa cunhado della 

confessante por cessarem certos escandal 4345 

                                    los epre
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||104r.|| [[los epre]]sumpçõis que de fallarem e cõmonjca122 

rem nacjam, e que despois de a dicta pena 

ser notificada aella confessante com declaraçaõ 

que somente se poderja mandar recados e 4350 

escriptos sobre a ljqujdaçaõ das contas 

que entre elle e ella auja, a cerca do d[o]teque 

ella eo djtto seumarjdo lhe prometeraõ em 

dote quando, o casaraõ com sua Irmaã, com 

tudo sem embargo dadicta penaposta, allem 4355 

de mujtos escriptos e recados que lhe mandou  

sobre a dita materja das dittas contas e 

affora outra cartaquelhe mandoudespois 

donatalpassado emque lhe daua reprehensois 

e conselhos com pallauras de escandallo que 4360 

naõ deixasse ella ujr a sua fazenda hum 

123certo homem, o ditto fernaõ Ribeiro lhemandou 

<naõ se affirma se ha mais de anno> 

mais aella dous escriptos cada hum persua 

uez em djas diferentes nos quais lhe fallaua 4365 

tambem acerca das ditas contas, eIunta 

mente nelles usaua de pallauras afejcoa 

das e amorodosas que he a materjasobrequelhefoj 

posta a ditta prohibiçaõ pello Bispo sob a  

djcta pena, e assim mais des pois de ella 4370 

reçeber os djttos escriptos respondeo ao  

djtto fer

                                                           
122 Acima do texto encontra-se o carimbo do ANTT. 
123 <fernaõ Ribeiro> 
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||104v.|| [[ditto fer]]naõ rjbeiro pello menjno que lhe trouxera 

os escriptos que ella lhe naõ respondja aelles 

por que lhe estaua posta a ditta penaedisse 4375 

mais huma uez tambem despoisda dittape 

na posta o djtto fernaõ Ribeiro lhemaõ dou 

dizer que lhe fallasse que elle lhe yrja fallar 

sem lhe mandar declarar onegocjo sobreque 

lhe querjafallar, e ella confessante lheman 4380 

dou dizer que sim fallarja, masemfimnaõ 

fallaraõ e naõ lhe lembra ora que desujo ouue 

pera isso epor naõ dizer mais fojlhemandado 

tersegredo edo costume dixe o que djtto tem 

enada mais easignou com osenhorujsitador 4385 

Manoelfrancisco dosanto offjcio nesta ujsitacaõ 

o escreuj comaentrelinhaquediznaõseassinahehamaisdeanno 

Antonia fogaça 

Heitor furtado de mendoça 

Confissaõ de Mateus nunes surugiaõ no tempo da graça 4390 

Aos dezanouedjas domes deIaneiro demjlequj 

nhentos e nouenta edous annos nestacjda 

de dosaluador bahia de todos os sanctos nas 

casas da morada dosenhor ujsitador dosanto offjcio  

hejtor furtado de mendoça perante ellepa 4395 

     reçeo



698 

 

 



699 

 

Baýa                                                               Mendoça                            105 

||105r.|| [[reçeo]] senser chamado dentro no tempo da gra 

<Mateus nunez> ça e por querer cõfessar suas culpas reçebeo 

Iuramento dos Sanctos euangelhos enquepos 

sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo dj 4400 

zer uerdade e djxe ser cristaõ v[e]lho natural da 

cjdade do porto filho de Andre nunez e desua 

molher caterjna rodriguez teçelõis de toalhas mo 

radores na djtta cjdade do porto donde elle 

he natural Ia defuntos, yde [y]adade de qua 4405 

renta eseis annos pouco mais ou menos 

moradorna freguesia detauapina do 

reconcauo desta bahia celorgiam casado 

com caterjna coelho mamaluca e confessan 

dossedjxe que sendo elle moço de dezaseis 4410 

annos pouco mais ou menos fugio de casa 

do djtto seu paj da cjdade do porto pera a 

villa de ponte de lima aonde esteue algum 

tempo en casa de hum homem tambem teçelaõ 

de toalhas que lhe pareçe que era forastejro e 4415 

era Ja velho que entre metia na  

barba de branco e naõlhe lembra 

o nome da pia delle, mas [lhe] lembralhe 

                                                           que
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||105v.|| [[que]] tinha por sobrenome nogejra e 4420 

moraua Iunto deSanto Antonjo  

e esses djas que em suacasaesteue  

dormjo sempre na sua cama com elle 

e aconteçeo queo djtto foam nogueira 

(pareçelle quese chamaua Antonio nogueira) 4425 

124teue com elle confessanteo aJuntamento  

contra natura sodomjtico penetran 

do com seu membro ueril o uaso tra 

zejro delle confessante lançandose 

elle confessante com a barrjgapera 4430 

bajxo epondosse o djto foam nogueira 

125em cjma delle fazendo como se fora 

homem com molher por djante, e consu 

mando por detras com elle o djttopec 

cado da sodomja eisto tres ou quatro 4435 

vezes em nojtes djferentes sendo sem- 

pre elle confessante pacjente, enaõ sa 

be, se o djtto homem era casado, nem sesera 

ora Inda ujuo, eradeboa estaturade  

                                                  corpo4440 

                                                           
124 <Referido Antonio nogeira> 
125 <culpa do nefando> 
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||106r.|| [[corpo]] edebarba pretaebranca confessou 

mais que des pois disto aconteçer nomesmo 

anno tornandose elle confessante depon 

te delljma pera a cjdadedoporto, estan 

do em casa de hum çolorgiamdomjngos 4445 

Jorge começando aserseu dicjpulo, es 

126tauatambem  nadjttacasahum moço 

poucomenor do que elle confessante 

entaõ era ao qual naõ conheçenem  

sabe o nome nem dondehe nem confronta 4450 

çaõ alguma, eo djtto moço com elle confe 

sante dormjam ambos enhuma cama e a 

conteçeo que elle confessante teue com ho  

djtto moço outro tal aIuntamento nefan 

do penetrando com seu membro ouaso 4455 

trazejro do djtto moço e consumando 

nelle opeccado desodomja tres ou qua 

tro uezes em djuersas n[o]jtes sendo elle 

confessante sempre Incubo agente  

                                                 e djsse4460 

                                                           
126 <hum moço> 
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||106v.|| [[e djsse]] que njnguem os ujo fazer os dj 

tos peccados e que Ja os confessou 

aseus confessores, e comprjo as penj 

tencjas que lhe deraõ e que ora lhe naõ 

lembraõ mais culpas e que dellas es 4465 

ta mujto arependjdo, e emmendado 

epede perdaõ e misiricordja e logo osenhor uj 

sitador lhe encarregou mujto aver 

tude da honestidade e que se guarde 

de ocasioĩs de semelhantes peccados 4470 

por que tornando os a cometer ha de 

ser graujssimamenente castigado e que 

se confesse mujtas uezes e lhemaõdou 

que se fosse logo confesar e que cumpra 

127aspe<nj>tencja spirjtual que seu cõfessor 4475 

lhe der noua mente por estes peccados 

e elle assim oprometeo de fazer e a 

signou aquj cõ osenhor visitador Manoel 

francisco Notario dosanto offjcio nesta ujsitaçaõ o escreuj 

com a entrelinha mateus nunes 4480 

                                                           mateus128 nunes 

Heitor furtado de mendoça

                                                           
127 <troxe escrito do | confessor.>. 

128 Oberva-se acima uma cruz. 
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 ||107r.||         confissaõ de francisco martins christaõ uelho no tempo da graça 

                        do Reconcavo 

Aos vinte dias domes de Ianeiro de mill e qujnhentos e 4485 

nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador ca 

pitanja da bahia detodos os sanctos nas casas 

damorada dosenhor visitador hejtor furtado demen 

doça perante elle pareçeo dentro notempo da 

graça francisco martins e pordizer ter que confessar nes 4490 

ta mesa reçebeo juramento dos sanctos euan 

gelhos em quepossua maõ derejta sob cargo do 

qual prometeo dizer em tudo uerdade e dixe 

ser cristaõ uelho Inteiro naturaldeboçellos termo 

de Lixboafilho de pedro gomez pedrejro, e de sua mo 4495 

lher Joana batalha de idade de quarenta annos 

casado com francisca da costa. Laurador morador em 

perabasu, neste reconcauo, e confessamdo dixe 

<tempo> que auera dez annos que foj ao sertaõ afazer decer 

gentio na companhia de domingos fernandez tomacauna 4500 

no qual andaraõ entaõ alguñs dezojto meses 

enese tempo per mujtas uezes em diuersos dias 

de quaresma e sestas fejras e sabados elle encom 

<culpa> panhia comjam carne podendo escusar de a co 

mer por terem fauas e outra cousas con que4505 
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||107v.|| se podiam manter sem comer carne e aspessoas 

129que tambem a comeraõ saõ, oditto domjngos 

fernandez tomacauna, e lazaro aranha, e Joam 

sardinha moradores em perabusu, eoutros 

mujtos a que naõ sabe, os nomes, e manoel de 4510 

fomsequa mamaluco morador emtaparjca e Ro 

drjgo muniz mamaluco e morador em per naõ merjm 

eseu genro diogo da Silluejra, [M]esmo morador emper 

naõ merjm, e antonio Ribeiro, aj morador nomesmo 

pernaõ merjm, e aluaro rodriguez olejro morador em Ja 4515 

quarjpe, os quais todos comeraõ carne poden 

doa escusar como ditto tem mujtos dias eda 

sua culpa pede perdaõ nesta mesa neste 

tempo da graça efoj lhe mandado ter segredo 

o qual prometeo ter e asinou com osenhor ujsitador 4520 

Manoelfrancisco Notarjo do Santo offjcio nesta ujsita 

caõ do brasil o escreuj 

Heitor furtado de mendoça         franciscomuniz 

confissaõ de joaõ gonçalves christaõ uelho no tempo da graca doReconcauo  

Aos vinte dias do mes deIaneiro de mil e qujnhentos 4525 

e nouenta e dous annos nesta cjdade dosalua 

dor bahia detodos os sanctos nas casas da mo 

rada do senhor ujsitador dosancto offjcjio hej  
tor 

                                                           
129 <Referidos domingos fernandez tamacauna | lazaro aranha | Ioaõ sardinha | manoel 
dafonsequa | Rodrigo muniz | diogo da silueira | antonio Ribeiro | aluaro rodriguez oleiro>. 
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||108r.|| [[tor]] furtado de mendoça per ante elle pareçeo dentro 4530 

notempo da graça Ioam gonçalves epor querer confessarsuas 

culpas reçebeo juramento dos sanctos euangelhos em 

que pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 

dizer em tudo uerdade edixe ser cristaõ uelho Inteiro na 

tural de outejro Joam de chaues, filho de diogo ujegas 4535 

edesuamolher breatiz pires lauradores defuntos de 

idade de ujnte e dous annos solteiro, trabalhadorre 

sidente ora en ceregipe do conde delinhares que 

ueo degradado por badio pera obrasil, e confessando 

dixe que elle ueo ora dosertaõ de fazer deçer gentios 4540 

em companhia de antonio Rodriguez dandrade noqual anda 

<tempo> raõ dezaseis meses e entodo esse tempo nos dias 

da quaresma edesestasfejras esabados, comeraõ 

<culpa> carne por falta de mantimentos porem mujtos dos  

dittos dias elle confessante a comeo podendo escusar 4545 

de a comer tendo outro mantimento conquese podia man 

ter sem carne eassim a comeraõ outras mujtas pesso 

as da dicta companhia as quais elle porseunome 

naõ conheçe edesua culpa pede misirjcordia 

neste tempo da graça e prometeo ter segredo pello 4550 

juramento que reçebeo e asinou com osenhor ujsita 

dor manoelfrancisco notario do sancto offjcio nestaujsitaçaõ 

o escreuj    

Heitor furtado de mendoça                                †
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||108v.|| confissaõ de Christouaõ de bulhois mestico christaõ uelho 4555 

   no tempo da graca doReconcauo 

130Aos vinte dias do mes deJaneiro de mill equjnhentos 

e nouenta edous annos nesta Cjdade dosalua 

dor Capitanja da bahia detodos os sanctos nas 

casas damorada dosenhor ujsitador dosancto offjcjo hej 4560 

torfurtado de mendoça per ante elle pareceo 

senser chamado Cristouaõ de bulhoĩs e porque 

rer confessar cousas tocantes aosancto offjcjo re 

cebeo iuramento dos sanctos euangelhos em  

que pos sua maõ derejta sob cargo doqual prome 4565 

teo dizer e confessar uerdade e dixe ser cristaõ 

uelho natural dacapitanja de Saõ Vicente destacosta 

dobrasil mamaluco filho de Jgnacjo de bulhois 

homem pardo, e de francisca, India desta terra, de idade 

de ujnte e cjnquo annos solteiro, aopresente estante 4570 

em jaguarjpe na fazenda defernaõ cabral 

trabalhador e comfessando dixe que auera cjnquo  

annos pouco mais ou menos que elle foj ao ser 

taõ elaa andou na companhia de domingos fernandez  

tomacauna mamaluco que orauaj pera per 4575 

naõ buco eentaõ andaraõ no sertaõ alguñs 

<tempo> ojto meses em hum lugar que chamaõ as palmej 

ras nomeo do sertaõ oditto domjngos fernandez tho 

131machauna mandou aelle e a os mais companhej 

ros que adorasem  o idollo dos gentios e fizessem  4580 

                  todas

                                                           
130 <ja he sentençeado> 
131 <Referido domingos fernandez tomacauna>. 
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||109r.|| [[todos]] as ceremonias dos gentios assim como elles fa 

<culpa> ziam nasua abusaõ chamada sanctidade, e elle con 

fessante se aJoelhou permujtas uezes em diuersos 

dias no ditto sertaõ djante do idolo dos gentios 4585 

que era huma figura depedra que naõ representaua 

homem nem molher mas qujmera, efeztambem as 

ceremonias delles fazendo comoelles faziam, e 

dizendo os gentios aelles cristaõs que se fossem la 

uar, por que auja denaçer hum fogo nouo entre 4590 

elles, e elles seforaõ lauar, e assim ujeraõ ate que 

chegaraõ afazenda de fernaõ cabral onde osdi 

ttos gentios estiueraõ algum tempo com a dicta sua 

chamadasanctidade e no ditto sertaõ anda 

raõ fazendo as dittas ceremonjas,e adoracois 4595 

gentilljcas por tempo de quatro meses etodas es 

tas cousas elle confessante fez por o ditto domingos fernandez 

mandar que hofizessem etambem com medo 

de os gentios lhe naõ fazerem mal e d[eo]s ma 

tarem, eas mesmas adoraçoĩs e ceremonjas 4600 

fizeraõ o mesmo domingos fernandez tomacauna, e bras 

132diaz mamaluco morador em pera busu casado, da ilha 

da tamoatadandua, e domingos camacho, homem branco 

que foj fejtor de fernaõ, cabral que foj pera asca 

pitanjas de bajxo, e ssimaõ diaz morador  4605 

                                                           
132 <Referidos bras dias| domingos camacho| simaõ dias> 
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||109v.|| em jaguarjpe na mesmafazenda defernaõ cabral 

133e pantaljam Barbosa, homem branco casado mora 

dor nafazenda de diogo correadesande em ca 

ipe eoutros mais que lhe naõ lembraõ osnomes, e 

<culpa> outrossim elle confessante se rebautizou pello modo 4610 

que costumauaõ osdittos gentios naquella abusaõ 

chamada sanctjdade, que he mudando onome 

pondo omajoral doditto gentio outro nomeeaelle 

confessante pos outro nome que lhe naõ lembraoqu 

al prjncjpal dizia que era deos e senhor domundo 4615 

e auja entre elles outro gentio a que chamauaõ 

Jesus e huma gentia aque chamuaõ Sancta ma 

rja eaoutro chamauõ ujgajro e outrosme 

nistros que ensinauaõ a doutrjna daditta 

abusaõ,eauja outro gentio entre elles omais 4620 

gra[D]e a que chamauaõ papa ehuma gentia molher 

do ditto Papa a qual dizia ser mãj detodo o mun 

do, eoutro ssim serebautizaraõ pello dittomodo 

hum negro cristaõ ecasado de fernaõ cabral 

134a que chamaõ com grande a[o] qualpusseraõ 4625 

nome paj Jesu pocu, que querdizer senhor Jesu com 

135prjdo, e o ditto, ssimaõ diaz, e outros mujtos 

mais sere bautizaraõ que lhenaõ lembraõ edes 

pois de oditto idollo da chamada sanctidade 

estarja com os gentios na fazenda de fernaõ 4630 

<culpa> cabral elle confessante tam bem lhe fez as re 

uerencjas 

                                                           
133 <Referido Pantalia Ribeiro> 
134 <Referido caõ grande negro christaõ> 
135 <Referido Simã dias.> 
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||110r.|| [[reuerencjas]] adoraçoĩs e ceremonjas como osdittos 

gentios mujtas uezes eisso fizeraõ mesmo outros 

mujtos dadicta companhia que seacharaõ presentes 4635 

136etambem aj ujo a fernaõ cabral detaidereueren 

cjar e abaixar acabeça ao ditto idollo eassim tam 

137bem ujo a francisco dabreu casado emorador, entasuapj 

138na, e a ssimaõ dasilua sobrinho demanoel telex 

que foj gouernador deste estado quese foj pera orej 4640 

no, fazer as dittas reuerencjas ao ditto idollo 

e assimfizeraõ na dittafazenda defernaõ ca 

<referidos> bral as dittas reuerencjas e idolatrjas os mesmos 

da companhja acjma nomeados, e comfessou 

mais que elle uem ora dosertaõ onde foj na 4645 

Companhia de antonio Rodriguez dandrade ondehade 

<tempo> zaseis meses que andaõ que foraõ fazer deçer gen 

<culpa> tio no qual tempo todo nos dias de quaresma ede 

sestas fejras e sabados comeo sempre carne pode 

ndo escusar comellas, eassi mais aujo comer 4650 

139a diogo da fonsequa solteiro mamaluco morador em ca 

ipe, e a Gonçalo cardoso homem branco criado de 

ambrosio pejxoto desta cjdade, e a bastiam ma 

dureira mamaluco morador em pernaõ buco, e aoutros 

mujtos cujos nomes lhe naõ lembraõ osquais 4655 

todos comeraõ carne e elle os ujo comer entodo 

o ditto tempo de dezaseis meses que ha que pera 

                                                           
136 <Referido fernaõ cabral.> 
137 < Referidofrancisco dabreu>  
138 < Referido simaõ da silua> 
139 <Referidos diogo da fonseqa l Gonçalo Cardoso l bastiam Madureira> 
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||110v.|| oSertaõ foraõ nos dias pohebidos podendo escusar 

de a comer por terem outros mantimentos de fa 

rjnha fauas, e pescado, con que sepodiam manter 4660 

<culpa> e outrossim comfessou que nesta ultima Iorna 

da dosertaõ elle com fessante deu dez ou doze 

cargas de poluora e seis ou sete pelllouros ahum 

prjncjpal caualejro dosgentios, e outrossjm ujo a 

140Cristouaõ da rocha seu capitaõ que orasefoj do 4665 

sertaõ pera pernaõ buco onde he morador 

dar hum cauallo, e huma egoa, e bandejra e a ta 

mbor, de guerra, e poluora, e humaespada, em 

ao arataca senhor gentio de certas aldeas do ser 

taõ e mandarlhe con certar pello sjarralhejro que 4670 

hia na ditta companhia as suas espingardas 

os quais gentios saõ enemigos dos brancos 

elles daõ guera quando podem e ora nestaJor 

nada naõ aderaõ aelles cristaõs porque 

eraõ mujtos e por tambem eles brancos cris 4675 

taõs usaremde manha mandando prometer 

da diuas aos dittos gentios enemjgos aos 

quais o ditto cristouaõ da rocha deu mais 

huma tenda de sarralharja, forja defolles, bj 

gorna e mais In<s>tromentos de sarralhejro 4680 

141e o ditto domingos fernandez tomacauna maõ dou concer 

tar ao ditto gentio cauallejro enemjgo dos 

cristaõs huma espingarda, ehum pistollete 

a qual 

                                                           
140 <Referido christouaõ da Rocha> 
141 <Referido domingos fernandez tomacauna> 
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||111r.|| [[a qual]] espingarda elle confessante leuou acom certar 4685 

142e gonçalo cardoso acjma nomeado deu o ditto pistolete des 

conçentrado ao ditto caualejro gentio e sendo per  

guntado e amoestado que diga a uerdade de 

sua tençaõ quando fazia as dittas ceremonjas 

gentilicas e idolatrjas, respondeo, que sempre 4690 

creo e teue afee de cristo noseu coraçaõ e sem 

pre entendeo que o ditto idollo e a ditta abusaõ 

era falsidade e ofensa de deos noso senhor e de  

todas as dittas culpas pedio perdaõ dentro 

neste tempo da graça e do costume dixe nada 4695 

e prometeo ter segredo pello juramento 

que reçebeo e assinou aquj cõ osenhor ujsitador 

Manoel francisco Notario do Sancto offjcio nesta ujsitaçaõ o 

escreuj 

Heitor furtado de mendoça       Cristouaõ de bulhois 4700 

        confissaõ de Lazaro da Cunha mistiço christaõ uelho no 

        tempo da graça do Recõcauo 

Aos ui[n]te e [h]um dias do mes de Janeiro de mill e quinhen 

143tos e nouenta e dous annos nesta cjdade dosalua 

dor capitanja da bahia de todos os Sanctos nas 4705 

casas da morada do senhor ujsitador hejtor furtado 

de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado

                                                           
142 <Referido gonçalo cardoso> 
143 <ja he setençeado> 
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||111v.|| lazaro da Cunha e por dizer ter que confessar nesta 

mesa reçebeo juramento dos sanctos euangelhos 

en que pos sua maõ derejta sob cargo do qual pro 4710 

meteo dizer e confessar uerdade, e dixe ser 

mamaluco natural da capitanja do spirjtu 

sancto filho de tristaõ da Cunha defuncto homem 

branço e de sua molher Jsabel paĩz mamaluca 

Irmaã do conejgo Jacome de quejros solteiro de ida  4715 

de detrjnta annos que naõ tem ora lugar certo 

de morada e confessando suas culpas dixe 

que auera sete annos pouco mais ou menos que 

elle foj de pernaõ buco na companhia de 

manoel machado pera osertaõ de rarjpe 4720 

no qual se dejxou ficar em companhia dos 

sancto topinabases que saõ gentios e antre e 

<tempo> elles andou ujuendo cinquo annos pouco mais 

<culpas> ou menos sempre ao modo gentilico despido, 

e fingido, e fazendo, e usando, todas as 4725 

ceremonjas, usos, rjtos, estillos, e costumes, 

manejra como se elle fora gentio e tratando 

cõ os feticejros como elles fazem porem 

Inda que fazia tudo isto elle nunca no 

seu coraçaõ dejxou a fee de Jesu christo e sem 4730 

pre
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||112r.|| [[pre]] em seu coraçaõ foj cristaõ e se encomedou 

a deos e a nosa senhora e sanctos do paraisso 

e no ditto tempo andaua cõ os dittos gentios nas suas 

guerras ajudando os contra os outros gen[t]ios e 4735 

huma uez ujeraõ brancos Cristaõs ter sobre huma al 

dea onde elle confessante estaua, e o puseraõ em 

cerco pello que elle os guerreou, e desbaratou 

porem neste desbarate naõ ficou nenhum dos 

cristaõs morto Inda que ficaraõ alguñs fe 4740 

rjdos que despois sararaõ, e outro ssim no 

ditto tempo nas guerras que elle fazia contra 

os outros gentios ferrou mujtos delles e matou 

e os deu a comer aos gentios em cuja com 

panhia elle andaua e entodos os dittos cjn 4745 

quo annos e meo pouco mais ou menos que 

andou no ditto sertaõ sempre nos dias das 

quaresmas e das sestas fejras e sabados e mais 

dias de JeJuñs e prohjbidos pella Jgreja comeo 

carne sem fazer diferença alguma e sem ter ne 4750 

cessidade della E deu mais aos gentios huma espada 

e sendo mais perguntado dixe que os dittos gen 

tios em cuja companhja andou saõ Enemigos 

que quando achaõ tempo e conjunçaõ mataõ 

                                                         brancos4755 
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||112v.|| [[brancos]] cristaõs e os guerream, como fizeraõ no fim 

do ditto tempo que elle com elles andou, que ten 

do fejto resgate com hum arrajal de perto de 

duzentos brancos cristaõs que foraõ ao ditto 

sertaõ resgatar, elles dittos gentios atrejcaõ 4760 

saltaraõ com o ditto arrajal de brancos cristaõs  

e mataraõ quatorze, ou qujnze brancos e a  

mujtos ferjraõ e os desbarataraõ tomandolhe 

as peças e ficandose com ellas e com oresgate 

dellas que jatinhaõ e neste desbarate ficou elle  4765 

confessante entaõ desbaratado e por isso seue o 

entaõ de maneira que os dittos gentios sam Ene 

migos dos brancos cristaõs, e naõ costumaõ 

ter paz com elles, senaõ Enquanto eles naõ tem 

força nem posse pera lhes dar guerra e entodos 4770 

os dittos annos naõ se comfessou nem comungou 

e conuersou carnal mente as gentias, e tinha 

molhe[r]es mujtas como costumaõ os gentios eto 

dos os exterjores de gũentio guardou Jntejramente 

e despois do ditto tempo passado se ueo a ceregipe 4775 

desta capitanja e despois aJnda auera qujnz<e> 

<tempo> meses tornou pera osertaõ outra uez em com 

panhia de gonçalo aluarez onde andou ategora aque 

della uem e sempre tambem neste tempo nos  

dias4780 
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||113r.|| [[dias]] da quaresma e sestas fejras e sabados e mais 

<culpas> dias prohebidos comeo carne ssem neçessidade naõ 

se comfessou na quaresma passada que esteue no 

ditto sertaõ, e foj perguntado se alguma uez en seu 

coraçaõ lhe pareçeo que se podia saluar naquella 4785 

gentilidade e que a lej dos Cristaõ naõ era boa 

pera a saluaçaõ das almas e se com e[ss]a tençaõ 

fez algumas obras de gentio das que tem ditto ou 

outras algumas mais, respondeo que nunca tal 

lhe pareçeo e sempre esperou saluarse nalej de 4790 

christo e que o que fez fazia por comprazer aos gen 

tios, e foj lhe declarado o mujto que  lhe Importa 

falar uerdade se fez as dittas obras de gentio 

contençaõ de gentio por que naõ pode ser abso 

luto senaõ nesta mesa e foj amoestado que 4795 

des emcarregue sua concjencja por que nesta 

mesa naõ setrata mais que da saluaçaõ de 

sua alma pois esta no tempo da graça e per 

daõ, respondeo que sempre teue a fee de 

christo no coraçaõ e tem ditto a uerdade e foj per 4800 

guntado que adoraçois fez elle e a quem adora 

ua, respondeo que os dittos gentios naõ tem 

deos nenhum em que cream nem adorem nem 

tem ido
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||113v.|| [[tem ido]]los mais que somente as cousas que os seus 4805 

fejticejros lhes dizem essas creem e quando 

tomaõ carne humana dos saluagens que he 

outra casta dos gentios comeam com grandes 

festas bajllos e regozijos as quais festas elle 

confessante seachaua presente, e nunca no 4810 

seu coraçaõ creo aos dittos fejticejros mas de 

fora mostra ualhes que os crja, e assim tambem 

aJuntaua carne de porco com carne humana 

e comendo com os dittos gentios elle comja a de  

porco e os gentios a humana cujdando elles 4815 

que tambem a de porco que ell[e] comja era hu 

mana e de todas estas culpas dixe que estaua 

arependido e pedia perdaõ, e assim tambem con 

<culpa> fessou que huma uez no ditto sertaõ pecou no nefan 

do conssumada mente dormjndo carnalmente 4820 

com huma gentia pello uaso trazejro como sepro 

prja mente fizera por diante pello natural 

e de tudo dixe que pedia perdaõ e foj logo maõ 

dado que se fosse confessar ao collejo de Jesus e tra 

ga scripto de confissaõ a esta mesa e sendo per 4825 

guntado se nas dittas gentillidades andou ou 

tro algum cristaõ fazendo com elle omesmo 

que ditto tem respondeo que naõ e prometeo 

ter
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||114r.|| [[ter]] segredo pelo juramento que reçebeo e asino[u] con 4830 

osenhor ujsitador Manoel francisco Notario do sancto officjo 

nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça 

                                                         Lazarodacũnha 

confissaõ de Bento rodigues loureiro christaõ uelho no tempo da graça do Reconcauo 4835 

Aos ujnte e dous dias do mes de Ianeiro de mill 

e qujnhentos e nouenta e dous annos nesta 

cjdade do saluador bahia de todos os sanctos 

nas casas da morada do senhor ujsitador do 

sancto offjcjo hejtor furtado de mendoça 4840 

per ante elle pareçeo sen ser chamado dentro 

no tempo da graça bento rodriguez lourejro e por 

querer denuncjar cousas tocantes a oSancto 

digo confessar cousas tocantes ao sancto offjcio 

reçebeo juramento dos sanctos euangelhos 4845 

en que pos sua maõ derejta sob cargo do qual 

prometeo comfessar toda a uerdade, e dixe 

ser cristaõ uelho natural dal merjm filho de 

andre rodriguez lourejro e de sua molher caterj 

na luis lourejro Ja defuntos casado com4850 
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||114v.|| esperança tourjnha, de idade de quarenta e sete 

annos pouco mais ou mennos laurador morador em  

taparjca digo na sua freguesia detaparjca 

<tempo> e comfessando dixe que auera quinze annos 

pouco mais ou menos que Indo elle com sua 4855 

molher e filhos em hum carro, pera aJgreja 

a mjssa ujndo ater certas differencas com 

sua molher sobre siumes que lhe ella deman 

daua elle se benzeo e querendo dizer nome 

de Jesu em quem creo, dixe e pronuncjou cõ 4860 

<culpa> a boca Iesu de que arenego, porem dixe 

a dicta blasfemea subita e des atinada 

mente sen ser sua tençaõ diz ella e llogo 

que a dixe deu punhados na boca e se are 

pendeo mujto ese ueo a cjdade confessar 4865 

e ora neste tempo da graça vem pedir 

mjsirjcordia a esta mesa, e foi logo pergun 

tado se quando elle dixe a dicta blasfemea 

dejxou de crer em Jesu christo respondeo que  

nunca dejxou de creer em Jesu christo mas que 4870 

sen considerar a dixe e sendo mais pergun 

tado dixe que naõ estaua bebado, mas a 

<referido> gastado e que sua molher somente ouujo e o  

reprende[o] foj lhe mandado ter segred[o]  

e que4875 
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||115r.|| [[e que]] torne a esta mesa no mes de março prjmejro 

que uem e asinou cõ osenhor ujsitador Manoel francisco No 

tarjo dosancto offjcio nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça   assinatura por sinal 

             confissaõ de Rodrigo dalmeida christaõ uelho na graça do Reconcauo 4880 

144Aos ujnte etres dias do mes de Ianeiro de mill e quj 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cjda 

de do Saluador Capitanja da bahia detodos 

os Sanctos nas casas da morada dosenhor uj 

sitador dosancto offjcjo hejtor furtado de 4885 

mendoça per ante elle pareçeo sem ser cha 

mado Rodrigo dalmejda dentro no tempo 

da graça e por querer confessar cousas to 

cantes ao Sancto officjo recebeo juramento dos santos e 

uangelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo 4890 

do qual prometeo dizer uerdade emtudo e di 

xe ser cristaõ uelho natural da ilha da palma 

filho de esteuaõ Rodrigues, [e] de sua molher felipa barbo 

Vellosa, Ia defuntos, de idade de ujnte e seis an[[n]]  

nos casado com margarjda perejra molher 4895 

[[Lam]] branca morador em ceregipe do conde 

<tempo> e comfessando dixe que auera sete annos pou 

co mais ou menos em huma festa do natal na 

Igreja de çeregipe hum dia despois de elle ter 

almoca 4900 

                                                           
144 <ja he setençeado> 
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||115v.|| <culpa> [[almoca]]do huma pouca de farjnha daterra foj 

reçeber o sanctissimo sacramento da eucharjs 

tia lembrandose mujto bem que tinha na 

quella menhaã almorçado adicta farjnha 

e disto pedio misi[r]jcordia neste tempo da 4905 

graca nesta mesa e por naõ dizer mais foj 

perguntado se cree que na ostia consagrada 

esta o uerdadejro corpo de christo noso senhor 

e que o contrajro he heresia, Respondeo que 

ssim cree per guntado [s]e quando, almor 4910 

cado tomou osancto sacramento, duujdou 

estar nelle o corpo de Jesu christo respondeo  

que naõ, e sendo mais perguntado dixe 

que soo almorcou farjnha daterra e naõ be 

beo ujnho e estaua em seusiso e despois que  4915 

sajo da sua terra naõ foj aoutra se naõ aesta 

do brasil e nunca tratou com Luteranos nem 

leo seus Liuros e que bem sabe que he obrjga 

caõ cõmungar em JeIum e  que esta mujto 

arependido e fojlhe mandado que no mes de 4920 

março torne aesta mesa, e prometeo segre 

do pello juramento que reçebeo easinou 

com osenhor ujsitador Manoel francisco Notario do santo 

offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça       Rodrigo dalmejda4925 
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||116r.||                confissaõ de Afonso Luis cristaõ uelho no tempo da graca 

                            quese conçedeo ha gente do Reconcauo desta baẏa 

145Aos ujnte e tres dias do mes de Janeiro de mill e quj 

nhentos e nouenta e dous annos dentro no tempo 

da graça nesta cjdade dosaluador bahia de 4930 

todos os sanctos nas ca[sa]s da morada do senhor ujsi 

tador dosanto officio hejtor furtado de mendoça per 

ante elle pareçeo sen ser chamado afonso Luis e  

por querer comfessar suas culpas, recebeo jura 

mento dos sanctos euangelhos em que pos 4935 

sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 

dizer entudo e comfessar uerdade e com 

fessando dixe ser cristaõ uelho natural de 

Villa dal ujtto filho de manoel Luis e de Inn[e]s 

rodrigues, cassado com Jsabel Luis çego morador  4940 

na ilha dos frades da freguesia de tamararja 

e comfessando dixe que auera dezaseis annos 

pouco mais ou menos, que ujue en continuos 

desgostos, brigas, e djferenças, con sua mo 

lher, e com huma sua filha casada que ambas 4945 

se chamaõ Jsabel Luis, e com hum seu filho 

afonso Rodriguez por a dicta sua molher lhe negar o debjtto 

matremonjal e por adicta filha naõ querer 

ganhar de comer com seu marjdo, e com o di 

to seu filho por lhe naõ dar o que lhe pede4950 

                                                           
145 <Ja he setenceado | deixou aqui de confes= | sar outras culpas | graues, foi a | publico> 
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||116v.|| naõ o tendo e por elle ser pobre çego que naõ pode 

ganhar e pede esmolas pello amor de deos e to 

dos os dittos molher e filhos o espancam, esbofe 

team [borrão] e o escalauram lhe puxam pellas o 

relhas e lhe fazem outras afrontas e lhe cha 4955 

maõ nomes em Jjurjosos, e elle desatina 

do e agastado com as dittas cousas que pa 

<tempo> ssa, deDezasejs annos aesta parte pouco  

mais ou menos, entodo o ditto tempo per muj 

tas uezes em diuerssos dias e lugares are 4960 

<Culpas> negou de deos, e dos sanctos do paraisso, as 

quais blasfemeas heréticas dixe per grande 

numero de uezes entodo o ditto tempo peran 

<fa> te adicta sua molher e perante os dittos sua filha 

e filho e perante outras pessoas, que por elle 4965 

ser çego naõ ue, e das dittas blasfemeas esta 

mujto arependido e pede perdaõ neste tempo 

da graça e tambem quando a dicta sua filha 

o esbofetea elle lhe diz que ella esbofeteando 

aelle esbofetea a christo e a dicta sua filha diz  4970 

que elle que diz que ja que ella o esbofetea 

que elle se esbofeteara tambem com christo 

porem elle naõ se a firma que tal dixese 

nunca porem se com agastamento o dixe 

foj naõ4975 
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||117r.|| [[foj naõ]] atentando e pede perdaõ, e por mais naõ di 

zer foj perguntado, se quando elle dixe as dittas blas 

femeas dejxou de crer em deos ou e nos sanctos 

ou quando dixe alguma dellas, respondeo, que sempre 

creo em deos e na sanctissima trjndade, e nos santos 4980 

do paraisso e llogo despois que blasfemaua se punha 

a chorar com arependimento, e sendo mais pergun 

tado dixe que nunca blasfemou contra nosasenho 

ra, e que nos dittos tempos em que dixe as dit 

tas blasfemeas elle naõ estaua bebado nem 4985 

fora de seu Juizo mas estaua cheo de ira e agas 

tamento, e foj lhe mandado ter segredo e que tor 

ne aesta mesa no mes de março proximo o prjmeiro 

que uem e assim o prometeo fazer e por ser cego 

e naõ poder asinar eu Notario a seu rogo asinej 4990 

com osenhor ujsitador Manoel francisco Notario do sancto o 

ffjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

                                                               Manoel francisco  

Heitor furtado de mendoça   

         confissaõ de Breatis de Sapajo christã uelha notempo da graça do Reconcauo. 4995 

Aos ujnte e tres dias do mes de Janeiro de mill e quj   

nhentos e nouenta e dous annos dentro no 

tempo de graça nesta cjdade do saluador ca 

pitanja da bahia detodos os sanctos nas casas
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||117v.|| da morada dosenhor ujsitador do Sancto offjcjo 5000 

hejtor furtado de mendoça perante elle pa 

reçeo sen ser chamada breatiz sampajo 

molher de Jorge de magalhais cristaã uelha 

a qual denuncjou nesta mesa no segundo 

liuro das denuncjacois folhas  .29. on 5005 

de estaõ as suas mais contrafacois, e por querer 

comfessar sua culpa recebeo Juramento 

dos Sanctos euangelhos em que pos sua maõ 

derejta sob cargo do qual prometeo dizer uerdade 

<tempo> e confessando dixe que auera cinquo ou seis 5010 

annos que mostrando ella ao ditto seu marjdo 

huns reliquajros de ouro dentro nos quais estaõ 

huns agnus dej, dizendo ao ditto seu marjdo que 

fizera aquelles relicajros pera suas filhas, e 

elle lhe naõ deu boa reposta antes pellejou com 5015 

ella por que gastaua o dinheiro pello que ella agas 

tada com collera e agastamento tomou os re 

<culpa> llicajros e com furja os arremessou per huma ca 

dejra abajxo, onde os relicajros saltando 

pello chaõ hum delles quebrou na ujdraça 5020 

e pedio perdaõ neste tempo da graca e foj logo 

perguntada em que conta tem ella o agnus 

dej e<se> sabe que he relliquja a que se deue muj 

ta ueneraçaõ respondeo, que tem em mujta 

conta5025 
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||118r.|| [[conta]] ao agnus dej e que hum padre da companhia de 

Jesu deu o ditto agnus dej de que quebrou a vidraça 

dizendolhe que ujera de Roma que lhetiuesse mujta 

deuaçaõ e ueneraçaõ, foj mais perguntada se quando 

fez a dicta Injurja aos dittos agnos dej se duujdou 5030 

ou sentio mal delles e daueneraçaõ que aJgreja 

Sancta manda ter as relliquias, respondeo  que num 

catal duujdou, mas que com collera sem conside 

raçaõ fez o ditto desacatamento deque llogo se 

arependeo mujto esse comfessou a seus comfesso 5035 

res e foj lhe mandado ter segredo, e que nomes de 

marco que uem torne aesta messa e assi o prometeo 

e por naõ saber asinar eu Notario a seu rogo asinej com 

osenhor ujsitador, Manoel francisco Notario do Sancto offjcio 

nesta uisitaçaõ o escreuj      Manoel francisco 5040 

Heitor furtado de mendoça 

           confissaõ de Antonio correa christaõ uelho no tempo da graça doReconcauo 

Aos ujnte e tres dias do mes de Janejro de mill e qujnhe 

tos e nouenta e dous annos dentro no tempo da graça 

nesta cidade do Saluador Capitanja da bahia de 5045 

todos os Sanctos nas casas da morada dosenhor 

ujsitador hejtor furtado de mendoça perante 

elle pareçeo sem ser chamado Antonio correa epor 

querer 
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||118v.|| [[querer]] comfessar cousas tocantes ao sancto offjcjo re 5050 

çebeo juramento dos Sanctos euangelhos, em que pos 

sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo di 

zer uerdade e dixe ser cristaõ uelho natural de 

moimenta termo da cjdade dellamego filho de 

domjngos pires laurador e de sua molher Isabel du 5055 

arte solteiro de idade de ujnte e cjnquo annos pouco 

mais ou menos morador natapuam termo des 

ta cjdade en casa de Antonjo botelho e confess 

ando dixe, que ssendo elle pade da ordem de 

SamJoam euangelista no moestejro de villar 5060 

de frades no termo de braga que [a]uera quatro 

ou cjnquo annos no ditto moestejro hum frade 

146delle per nome diogo daconcejçaõ natural de 

regallados mançebo que entaõ podia ser de ida 

de, de trjnta annos e ja era saçerdote, e naque 5065 

lle tempo era ou auja pouco que fora saõ cristaõ 

no ditto moestejro, hum dia na crasta pergun 

tou aelle com fessante como se benzia e persig 

naua, e llogo elle com fessante se persignou e  

benzeo do modo que a sancta madre Jgreja 5070 

Jnsina e costuma, dizendo, em nome do 

padre natesta, e do filho abajxo dos pejtos, 

e dospiritu sancto nos ombros e o ditto frade 

diogo da concejçaõ lhe dixe que era heresia 

nome5075 

                                                           
146 <Referido diogo da concepçaõ>. 



754 
 

 



755 
 

Baýa                                                               Mendoça                            119 

||119r.|| [[nome]]ar o filho abajxo dos pejtos na barriga, e lhe 

ensinou que se auja de benzer, nomeando o padre 

datesta ate a barrjga juntamente, e nomeando 

147o filho em hum hombro e o spirjtu sancto em ou 

tro ombro, e outro frade <foamdo espiritu sancto>, que presente estaua 5080 

do mesmo mo estejro tambem de mjssa lhe dixe 

que aquella era auerdde e que assim se auja de 

benzer, como lhe Insinaua o ditto diogo da cõ 

cejçaõ, e por elle com fessante cudar que aquella 

<culpa> era auerdade usou do ditto modo de benzer e a 5085 

ssim se benzeo sempre de entaõ pordiante como 

o ditto frade lhe emsinou ate ora pouco tempo ha 

uera menos de hum anno que estando elle con 

fessante na pitanga termo desta cjdade em  

casa de francisca dalmejda veuua molher que foj de 5090 

lopo ujejra ensinando elle huñs seus negrjnho[s] 

a benzer da dicta manejra elles dixeraõ a dicta 

sua senhora que elle os naõ Insinaua a benzer 

da manejra que elle os naõ Insinaua a benzer 

da manejra que Ella os ensinaua entaõ a dita 5095 

<referida> francisca dalmejda dixe aelle confessante que naõ era 

aquelle bom benzer pois era contra o costume da 

Igreja e perguntou a hum clerjgo e tambem 

dixe o mesmo

                                                           
147 <ffoam do espiritu sancto>. 
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||119v.|| [[dixe o mesmo]] como ella pello que elle comfessante 5100 

de entaõ ate gora dejxou o ditto modo de benzer 

que lhe Jnsinaraõ os frades e tornou a usar do 

prjmejro modo debenzer como dantes vsaua 

e desse vsa ora como costuma aJgreja, e da culpa 

de no ditto tempo se benzer do ditto modo pede per 5105 

daõ nestempo de graça por que cujdou que acerta 

ua e sendo mais perguntado dixe que quan 

do os dittos frades o ensinaraõ naõ estaua ou 

trem njmguem pre sente que lhe lembre, e que aue 

ra tres annos ou quatro que elle comfessante se sajo 5110 

do ditto moestejro por ser doente de gota coral, e os 

dittos frades lhepareçe que ficauaõ no dito moestej 

ro, e naõ eraõ pregadores, e do costume dixe 

nada eprometeo ter segredo pello juramen 

to que reçebeo e foj lhe mandado que nomes de 5115 

marco prjmejro que uem torne aesta mesa 

e asinou com osenhor ujsitador Manoel francisco Notario 

do sancto offjcio nesta ujsitaçaõ o escreuj 

com a entrelinha que diz foam do spirjtu santo 

Heitor furtado de mendoça     5120 

                                                        Antonio Corea
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||120r.||                   confissaõ de baltezar christaõ uelho no tempo da graça 

                               do Reconcauo – 

Aos ujnte etres dias do mes de Janeiro de mill e qujnhentos 

e nouenta e dous annos dentro no tempo da graca 5125 

nesta cjdade do Saluador bahia de todos os sanctos 

nas casas da morada do senhor ujsitador do Sancto 

officjo hejtor furtado de mendoça perante elle pare 

çeo sem ser chamado balthesar barbosa e porque 

rer comfessar cousas tocantes ao sancto officjo re 5130 

cebeo juramento dos sanctos euangelhos em que 

pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 

dizer uerdade e dixe ser cristaõ uelho, natural 

dos arcos cinquo llegoas de braga filho de gaspar 

barbosa e de ujolante gonçalves, de idade de quarenta 5135 

e cjnquo annos pouco mais ou menos casado 

com caterjna aluarẽz laurador morador em 

ceregipe do conde deste Reconcauo e comfes 

sandosse que auera ujnte annos pouco mais 

ou menos que perdendosse com otempo na cos 5140 

ta de ceregipe o nouo, onde ora he a cjdade de 

sam cristouaõ desta capitanja e elle com outros 

seus companhejros foraõ tomados pellos fra= 

nceses luteramos que naquelle tempo estauaõ 

no ditto lugar e hum dia estando hum lute 5145 

rano



760 
 

 



761 
 

Brazil 

||120v.|| [[luterano]] daquelles aos companhejros delle con 

fessante se indo elle aRoma ao Papa pedir 

lhe perdaõ se lhe poderja o [P]Apa perdoar 

as culpas deluterano pera que elle tornasse a 

ujuer catholicamente e hum seu companhejro 5150 

per nome antonio gonçalves lhe respondeo que ssim que 

<culpa> podia perdoar o Papa entaõ elle confessante 

simplex e Inconsideradamente por contradizer 

ao seu companhejro respondeolhe que naõ que o  

Papa que onaõ podia fazer e desta culpa pede 5155 

perdaõ e foj logo perguntado seteue elle, ou 

tem duujda que o Papa tenha major poder so 

bre todos os bispos e prellados do mundo, res 

pondeo, que nunca teue nem tem tal duujda 

e que bem creo e sabia que o Papa tempo de 5160 

res de deos pera poder perdoar aos lutera 

nos comuertendosse elles a fee catholica 

e sendo elle mais perguntado dixe que o ditto 

antonio gonçalves he ja morto, e quando isto a conteçeo 

<referido> estaua tambem presente diogo diaz mama 5165 

luco genro de garcja daujlla e cunhado 

delle confessante morador nesta cidade 

e naõ foj mais presente outrem alguem e que 

o ditto antonio gonçalves ja defunto reprendeo logo 

a elle comfessante e elle se calou, e naõ esta 5170 

ua
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||121r.|| [[ua]] bebado nem fora de seu juizo, e foj lhe mandado 

ter segredo, e declarou sendo perguntado que duas 

outras uezes no dito fregrante affirmou elle que 

o Papa naõ tinha poder pera absoluer e perdoar 5175 

aos Luteranos pera ficarem cristaõs, e contra 

dizendo lhe isto o ditto antonio gonçalves elle confessante 

o tornoua affirmar, dizendo que o Papa naõ po 

dia, ate que emfim se calou sem se desdizer, e is 

to fez com tejma de sempre contra dizer ao ditto 5180 

antonio gonçalves por andarem de rejxa, e despois disto  

o ditto Luterano blasfemou, contra o Papa dizendo 

palauras Injuriosas e o ditto luterano falou as 

dittas cousas em espanol que bem o entendia 

e prometeo ter segredo pello juramento que re 5185 

çebeo e foj lhe mandado que nomes de março 

que torne aesta mesa e asinou cõ o senhor vi 

sitador Manoel francisco Notario do sancto offjcjo 

nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça 5190 

                                                  balltasar barbosa
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||121v.||                        confissaõ de belchior da Costa christaõ uelho no 

                                     tempo da graca do Reconcauo 

148Aos vinte e tres dias do mes de Janeiro de mill 

e qujnhentos e nouenta e dous annos nesta 5195 

cjdade do saluador bahia de todos os santos 

nas casas da morada dosenhor visitador 

dosancto offjcio hejtor furtado de mendon 

ça per ante elle pareçeo dentro no tempo 

da graça belchior da costa epor querer con 5200 

fessar sua culpa recebeo juramento dos 

santos euangelhos em que pos sua maõ de 

rejta sob cargo doqual prometeo dizer 

uerdade em tudo e dixe ser cristaõ velho 

natural daujlla de gujmarais filho de Jorge 5205 

gonçalves teçelaõ de toalhas e de sua molher senho 

rjnha da costa defuntos de idade de trjnta 

e cjnquo annos morador em ceregipe do conde 

casado com breatiz pisçarra e confessando su 

as culpas as dixe quesendo elle moco de dez 5210 

annos de idade pouco mais ou menos ueo 

pousar a casa do ditto seu paj na ditta villa 

149de gujmarais, matheuz nunes <tido por> cristaõ no 

uo çorgiam, morador nesta cjdade e huma das nojtes 

que aj dormjo [[dormjo]] elle confessante com elle 5215 

na cama e de nojte  o ditto matheus nunez 

que entaõ poderja ser de idade devinte annos 

o comecou a solecjtar de maneira que com efejto che 

gou

                                                           
148 <ja he sentençeado | Este cofessante fez muitas | mostras de arrependi |  mento. Dei lhe 
nesta| mesa em segredo pe= | nitencias espirituais  
cõ a amoestaçaõ ne= | cessaria e mandei o | cofessar e troxe es= | crito do confessor 
[rubrica]>. 
149<Referido matheuz nunes cristaõ nouo>. 
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||122r.|| <culpa> [[gou]] a dormir com elle carnalmente Metendo seu mem 5220 

bro deshonesto pello uaso trazejro delle confessante e 

comprjndo nelle assim como se ofizera com molher por 

diante e conssumou o peccado desodomja huma uez 

somente e sendo perguntado, dixe que naquelle tempo naõ 

entendeo elle confessante bem ser isso pecado mas logo 5225 

ao dia segujnte o contou em casa e nunca mais dormjo 

com elle por que se foi, comfessou mais que sendo elle confes 

sante de quatorze annos pouco mais ou menos nes 

ta cjdade em casa de seu paj hum dia despois dejan 

 <culpa> tar, estando elle dejtado em huma rede, ueo aj ter hum 5230 

moço de idade de noue ou dez annos filho de hum carpin 

teiro das ilhas morador ora em parjpe com sua maj veuua o qual 

se dejtou com elle na rede e elle confessante dormjo com elle 

carnalmente penetrando com seu membro desones 

to o vaso trazejro do ditto moço cujo nome lhe naõ 5235 

lembra, e comprjo com elle como seo fizera com molher 

por diante e conssumou o peccado de sodomja 

esendo pergun[t]ado dixe que este caso segundo ja 

elle bem sabia ser isso peccado graue, e que njn 

guem oujo, e dixe que destas culpas pedia per 5240 

daõ e foj lhe mandado que torne aesta mesa 

no mes de abril e do costume dixe nada 

eprometeo ter segredo pello juramento 

que reçebeo, e asinou com o senhor uisitador Mano 

el francisco Notario do santo offjcio nesta visitaçaõ o escreuj 5245 

Heitor furtado de mendoça     Belchior da Costa150

                                                           
150 Acima da assinatura observa-se uma cruz voltada para o lado esquerdo. 
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||122v.||                  confissaõ de marcos barroso christaõ uelho no tempo 

                               da graça do Reconcauo 

151Aos ujnte etres dias do mes de Ianeiro de mill e qujnhentos 

e nouenta e dous annos nesta cidade do saluador baja 5250 

detodos os sanctos nas casas da morada dosenhor uj 

sitador dosancto offjcjo hejtor furtado de mendoça 

perante elle pareçeo senser chamado dentro no 

tempo da graca Marcos barroso e por querer confes 

sar suas culpas recebeo juramento dos sanctos 5255 

euangelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo do 

qual prometeo comfessar uerdade, e dixe ser cris 

taõ uelho, natural de barroso filho de bastiam pires  

e de sua molher Ines martinz lauradores, jadefuntos, ca 

sado com caterjna colaça de idade de quarenta e cjn 5260 

quo annos poucomais ou menos, laurador morador 

em tasuapina no engenho de martim carualho e com 

fessando dixe que auera ujnte e ojto annos pouco 

mais ou menos que estando elle no moestejro de 

bustello, da ordem de sambento alem daçidade do  5265 

porto onde elle confessante tinha hum tio frade 

per nome frej antonio de Rio douro primo de sua mãj 

que entaõ era prior no ditto moestejro per cuja 

causa elle continuaua mujtas uezes nelle, esta 

ua no ditto moestejro hum moco deredor de idade 5270 

152de quatorze ou qujnze annos per nome domingos 

natural de Riba do douro o qual seruja de moço 

no ditto moestejro de mandados e tinha nelle 

humJr

                                                           
151  <Dei a este confitente | em segredo nesta| mesa poenitencias| spirituais cõ a a=| 
moestaçaõ necessa= | ria e mandei o| cofessar e troxe | escrito do cõfesor, > 
152 <Referido domingos>. 
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||123r.|| [[hum Jr]]maõ frade per nome frej antonio noguejra e sen 5275 

do elle comfessante com o ditto domingos companhejros 

que dormjam em huma cama chegaraõ ater amjzade 

<culpa> des honesta, de manejra que peccaraõ no peccado 

nefando de sodomja duas outras uezes em di 

uersas nojtes sendo elle comfessante sempre o a 5280 

gente dormjndo com o ditto domjngos carnal 

mente metendo seu membro deshinesto pello uaso 

trazeijro do ditto domjngos, e comprjndo com elle 

por detras, como faz hum homem com huma molher por di 

ante, conssumando o peccado da sodomja as ditas 5285 

duas outras uezes, e sendo mais perguntado dixe 

que njnguem os ujo fazer os dittos peccados, e que 

bem sabia elle que eraõ peccados graues e que ja 

se comfesou delles em suas confissois passadas, e que 

nunca mais os cometeo com outra alguma pessoa 5290 

e que naõ sabe onde esteja ora o ditto complice e 

que elle confessante foj o princjpal prouocador 

e foj logo amoestado que lhe naõ aconteça outro  

tal por que sera graujssimamente punjdo e foj 

mandado que se fosse comfessar ao padre querj 5295 

cio cajxa e traga escrjto aesta mesa, e docos 

tume dixe nada e prometeo ter segredo e asinou com 

osenhor ujsitador Manoel francisco Notario do sancto offjcio nesta 

usjitaçaõ o escreuj 

                                                                     Marcos barroso 5300 

Heitor furtado de mendoça
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||123v.|| confissaõ de Antonio de meira christaõ uelho no tempo 

da graça doReconcauo153 

Aos vinte e tres dias do mes de Janeiro de mill e qujn 

nhentos e nouenta e hum annos nesta cjdade 5305 

dosaluador bahia de todos os sanctos [[os sanctos]] 

nas casas da moarada do senhor ujsitador do 

Sancto officjo hejtor furtado de mendoça p<e>r 

ante elle pareçeo sem ser chamado dentro no 

tempo da graca Antonjo de mejra e por querer 5310 

comfessar cousas tocantes aesta mesa reçebeo 

juramento dos sanctos euangelhos em que pos 

sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 

dizer uerdade e dixe ser cristaõ uelho natural 

desta bahja filho de francisco de mejra homem branco e de 5315 

sua molher Jllena de mejra, negra desta terra 

brasilla, casado com maria aluernaz mamaluca 

morador e laurador no Rio deJoane freguesia 

de parjpe e confessando dixe que auera sete 

meses pouco mais ou menos que estando elle na 5320 

sua fazenda onde he morador en huma sesta feira 

atarde chegaraõ a sua casa Pedro tejxera laura154 

dor que elle sempre ouujo nomear por cristaõ 

nouo, morador em toque toque, e luis doliuejra 

carpinteiro o qual naõ sabe se he cristaõ nouo  5325 

tambem

                                                           
153 <Reprehendi e moes | tei a este confitente que nam | caja em semelhantes | culpas, e dei 

lhe peni| tencias espirituais | e mandei o confessar >Segue-se rubrica. 
154 <Referidos  - pedro teixeira christaõ novo | . Luis doliueira> 
 



774 
 

 



775 
 

Baýa                                                               Mendoça                            124 

||124r.|| [[tambem]] morador emtoque toque ambos seus amj 

gos que ujnhaõ daldea do spiritu sancto e hiam pe 

ra suas casas e a quella nojte desesta feira foraõ seus 

ospedes e lhes deu agasalhado em sua casa e ao 5330 

sabado segujnte pella menhaã querendose elles 

partir naõ tendo elle confessante que lhes dar a al 

morcar os comujdou que se qujsesem lhes mata 

rja huma galljnha pera almoçarem epor elles dize 

rem que ssim querjam elle confessante matou 5335 

<culpa> huma galljnha e a assou e elles a almocaraõ e 

Iuntamente com elles comeraõ della tambem elle 

confessante e mais domingos de rebello m[a] 

155maluco seu cunhado morador na mesma fazen 

da delle comfessante, e outro ssim confesou que as ne 5340 

gras de sua casa cristaãs margarjda e antonia bra 

ssillas alguñs domjngos e dias sanctos trabalhaõ 

fiando e fazendo a nostros naõ lho estoruando 

elle epor naõ dizer mais foj perguntado quantas 

llegoas saõ de sua casa pera o lugar onde moraõ 5345 

os ditos Pedro tejxera, e Luis doliuejra respondeo que 

saõ tres legoas que camjnhaõ e tres oras e sendo 

mais perguntado dixe que nenhuma outra pessoa 

os ujo comer a dicta galljnha, se naõ as dittas suas  

negras5350 

                                                           
155 <Referido domingos de rebello > 
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||124v.||  [[negras]] e negros seus que serujam a mesa e das dit 

tas culpas pedio perdaõ neste tempo de graca e do 

costume dixe nada e foj lhe mandado ter segre 

do pello juramento que recebeo etornaraesta 

mesa no mes de março prjmeiro e assi o prometeo 5355 

e asinou com o senhor ujsitador Manoel francisco Notario do 

sancto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça    Antonio de meira 

                confissaõ de domingos rebello mistiço na graça doReconcauo 

156Aos ujnte e quatro dias do mes de Janeiro de mill e quj 5360 

nhentos e nouenta e hum digo dous annos nes 

ta cidade dosal[v]ador bahia detodos os sanctos nas 

casas da morada dosenhor ujsitador dosanto officjo hej 

tor furtado de mendoça perante elle pareçeo den 

tro no tempo da graça domjngos rebello e por 5365 

querer comfessar cousas tocantes aesta mesa 

reçebeo juramento dos sanctos euangelhos em que 

pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 

dizer uerdade e dixe ser mamaluco natural 

desta bahia filho de mjguel muniz homem branco 5370 

e de lianor brasilla solteiro de idade de ujnte e sete 

annos morador no rjo de Joane freguesia de 

parjpe e comfessando dixe que no mes de fe 

uerejro

                                                           
156 <Reprehendi a este | e mandei confessar | etrouxe escrito do confessor> 
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||125r.|| [[uerejro]] do anno passado em hum sabado pella menhã 5375 

estando em casa de seu cunhado antonio de mejra com 

157quem elle he morador, Pedro tejxera, e Luis doljuejra 

carpintejro moradores em toque toque que tinhaõ 

dormjdo aquella nojte ay en casa querendo separ 

tir pera a sua por naõ terem que almorçar dixe 5380 

o ditto seu cunhado que lhes matarja huma galj 

nha e elles dixeraõ que ssim querjam, entaõ 

se assou, huma gallinha e todos comeraõ della 

scilicet Pero tejxeira defunto, e luis doliuejra, e elle 

comfessante, e seu cunhado, e desta culpa pe 5385 

de perdaõ e sendo perguntado dixe que os dittos 

Pero tejxera, e luis doliuejra, camjnharaõ 

a cauallo e o camjnho dallj ate suas casas he 

detres pera quatro lego[a]s, e docostume dixe na 

da e prometeo ter segredo easinou com o senhor vi 5390 

sitador Manoel francisco Notario do sancto offjcjo nes 

ta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça      domỹgos Rebelo

                                                           
157  <Referidos | Pero teixeira | luis doliueira | antonio de meira> 
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||125v.||            confissaõ de Noitel pereira cristaõ uelho no tempo da graça 

                          do Reconcauo 5395 

Aos ujnte e quatro dias do mes de Janeiro de mill e quj 

nhentos e nouenta e douus annos nesta cjdade 

158do Saluador bahia de todos os sanctos nas casas 

da morada dosenhor ujsitador dosancto offjcjo 

hejtor furtado de mendoca per ante elle pareceo 5400 

dentro no tempo da graça Nojtell perejra e porque 

rer com fessar sua culpa reçebeo juramento 

dos sanctos euangelhos em que pos sua maõ de 

rejta sob cargo do qual prometeo dizer uerdade 

e dixe ser cristaõ uelho natural dalujto filho de afonso 5405 

luis, carrejro e de sua molher Jsabel luis, casado 

com antonia correa moradores na ilha dos frades 

freguesia de tamararja ca<r>pinteiro e laurado de 

idade de ujnte e sete annos e comfessando dixe 

que esta quaresma que orauem <faz dous annos que> sendo elle mo 5410 

rador em ceregipe do conde deste Reconcauo 

a dicta sua molher se foj comfessar pella obrjgacaõ 

da Jgreja ao seu vigario que entaõ era antonio fernandez 

e despois de adicta sua molher ujr da comfissaõ  

lhe dixe em casa que o ditto vigario, na confissaõ 5415 

a cometera tratando com ella pallauras em 

desprezo delle comfessante em louuor de 

lla que mal em pregada era ella nelle e que  

se elle 

                                                           
158 <Este confitente he homem | simples deu muitas mostras | de arrependimento, e| de naõ 
dizer com maa | tençaõ as pallauras deque | aqui se accusa, mandej | que se fosse 
confessar, e | Reprehendjo. E troxe | escrito do confessor.> 
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||126r||  [[se elle]] vigajro tiuera molher, lhe auja de q[u]erer gran 5420 

de bem, e a auja de trazer uestida de seda, e ou 

<culpa> ujndo elle comfessante estas cousas dixe que a 

gente soo a deos se auja de comfessar, e naõ aos 

homeñs, e desta culpa pede perdaõ e foj logo p[o]r 

guntado se sabe elle que negar que naõ se deue 5425 

de fazer a comfissaõ ao saçerdote, se naõ so men 

te a deos qe heresia, respondeo que elle he e dio 

ta e simplex e que naõ entendia isso mas que com 

pajxaõ o dixe leuemente, perguntado mais se 

cree, que he obrjgado todo cristaõ confessarse ao 5430 

seu pastor e prellado homem, e que naõ basta comfes 

sae se a deos como a sancta madre Jgreja tem e ordena 

respondeo que assim tem e cree como a sancta Ma 

dre Igreja tem e emsina, e sendo mais perguntado 

dixe que a dicta sua molher he idade de dezasete annos 5435 

e o ditto vigajro lhe pareçe ser de quarenta annos pou 

co mais ou menos e do costume dixe nada eprometeo 

ter segredo pello juramento que reçebeo e asinou 

com osenhor ujsititador Manoel francisco Notario dosancto offj 

cjo nesta ujsitaçaõ o escreuj            † 5440 

Heitor furtado de mendoça
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||126v.||                confissaõ de Antonia Correa christã uelha no tempo doReconcauo 

Aos ujnte e quatro dias do mes de Janeiro de mill e quj 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cjdade 

do Saluador bahia de todos os sanctos nas casas 5445 

159da morada do senhor ujsitador do sancto offjcjo 

hejtor furtado de mendoça per <ante> elle pareceo sen 

ser chamado dentro no tempo da graça Antonia 

Correa e por querer comfessar sua culpa reçe 

beo Juramento dos sanctos euangelhos em que 5450 

pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 

dizer uerdade e dixe ser cristaã uelha natural 

de lixboa filha de diogo coadrado e de sua mo 

lher marja fernandez criados do bispo dom antonio bar<r>ej 

ros, e casada com Nojtel pirejra laurador de 5455 

idade de dezasete ou dezoito annos moradora na 

ilha dos frades freguesia detamararja e comfes 

sando dixe que naõ na quaresma passada se 

naõ na outra atras sendo ella moradora 

na freguesia de çeregipe do conde se cõfessou 5460 

ao vigajro dadicta freguesia Antonio fernandez, pella o 

160brjgaçaõ daJgreja e estando dentro do comfissi 

onajro acabando de a absoluer lhe dixe llogo que 

mal empregada era ella em seu marjdo, e que 

se ella fora sua molher delle, vigajro que doutra 5465 

manejra com uestidos de seda aouuera detrazer 

e que se ella

                                                           
159 <ja falleçeo esta | Antonia Correa>. 
160 <Referido antonio fernandez uigajro | ja he fallecido>. 
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||127r.|| [[e que se ella]] qujsese alguma cousa que lha pedisse que 

elle farja tudo e estas cousas com palauras brandas 

e de manejra que claramente ella entende o serem 5470 

com tençaõ des onesta pello que se aleuantou 

logo mujto em uergonhada esse foj e despois 

em sua casa perante seu marjdo contou o que lhe a 

<culpa> conteçeo, dizendo que era bõ comfessarsse huma pessoa 

ao pe de hum pao anoso senhor que naõ aos clerjgos e  5475 

aos confessores pois eles eraõ tais que na confissaõ 

cometiam as molheres edesta culpa pede perdaõ. 

e foj lhe logo dito pello senhor ujsitador que ella podia 

enaganar se, que o vigairo, dir lhe ja aquellas palauras 

com bom zello de charjdade, respondeo, que ella o naõ 5480 

entendeo assim, e foj perguntada se cree ella 

que he bom e necessarjo comfessar aos confessores 

como ordena a sancta madre Igreja e como christo 

noso senhor Jnstitujo e naõ comfessarsse soo ao pe 

de hum pao como ella diz, respondeo que tudo cree 5485 

como cree a sancta Madre Jgreja, e que ella 

como moca ignorante mente dixe aquellas 

palauras, esendo mais perguntada dixe que 

naõ se alembra bem de seu marjdo lhe ouujo di 

zer5490 
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||127v.|| [[zer]] estas palauras e do costume dixe nada e pro 

meteo ter segredo pello juramento que recebeo 

e por naõ saber asignar eu Notario aseu rogo a si 

nej com o senhor ujsitador Manoel francisco Notario dosanto 

offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 5495 

Heitor furtado de mendoça    Manoel francisco 

              Confissaõde joaõ rodrigues christaõ uelho no tempo do Reconcauo 

161Aos ujnte e quatro dias do mes de Janeiro de mill e  

qujnhentos e nouenta e dous annos nesta cjda 

de do Saluador bahia de todos os sanctos nas casas 5500 

da morada dosenhor ujsitador do santo offjcio hejtor furtado 

de mondoca perante elle pareçeo sen ser chamado 

dentro no tempo da graça Joam rodrigues palha e por que 

rer comfessar sua culpa reçebeo Juramento dos 

sanctos euangelhos em que pos sua maõ derejta 5505 

sob cargo do qual prometeo dizer uerdade em tudo 

e dixe ser cristaõ uelho natural da ujlla de moura 

filho de Mateus rodrigues e de sua molher lianor rodrigues 

lauradores defuntos, de idade de sesenta e dous an 

nos casado com mecja dellemos laurador na fre 5510 

guessja de nosa senhora da piedade no engenho de 

bernaldo pimentell, e comfessando dixe que 

auera cinquo enta e dous annos que em portu 

gall no termo de moura huma ou duas uezes  

encantou5515 

                                                           
161 <Reprehendi a este | confitente e dei lhe pe =| nitençias espirituais.E mandej o confessar 
| e troxe escrito do con= |fessor.> 
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||128r.|| [[encantou]] os bichos deçertogado cujo dono lhe naõ lem 

<culpa> bra o qual emcantamento, era, pera os bichos carrem 

a o gado, de manejra segujnte, tomaua noue pedras 

do cham e dezia as palauaras segujntes, encanto bj 

zandos com o diabo major, e com o menor, e com 5520 

os outros todos, que aos tres dias cajamtodos,   

e estas palauras dezia noue uezes, e cada uez 

que as acabaua dedizer, lancaua huma das dittas 

pedras pera encontra o lugar onde andaua o 

gado e desta culpa dixe que pede perdaõ, e foj 5525 

perguntado se entendia elle que nisto auja cõ 

trato com o diabo, respondeo que sim entendeo 

perguntado se quando vsaua deste encantamento  

ou antes os despois dejxou a fee de Jesu christo  

e creo que os demonjos lhe podiam valer e apro 5530 

uejatar no dito em cantamento, respondeo que 

nunca dejxou a fee de Iesu christo, e que o fazia por 

que naquelle tempo oujo fazer geralmente a qua 

si todos os pastores daquella terra, e sendo mais 

 perguntado dixe que naõ sabe se aprouejtou 5535 

e naõ lhe lembra afirmadamente quem lho [en] 

sỹnou e nunca mas o usou e foj lhe manda 

do que o naõ use sob pena de ser grauemente 

castigado
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||128v.|| [[castigado]], e foj lhe mandado que tornase aquj no mes 5540 

de março e foj lhe mandado ter segredo pello jura 

mento que reçebeo e asinou aquj com o senhor ujsita 

dor Manoel francisco Notario do sancto offjcio nesta ujsita 

caõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça            Ioam rodrigues 5545 

            confissaõ de bras dias christaõ uelho mistiço no tempo do Reconcauo 

162Aos vinte e cinquo dias do mes de Janeiro de mill e quj 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cidade do  

saluador baja de todos os sanctos nas casas da mo 

rada do senhor ujsitador do sancto offjcio hejtor furta 5550 

do de mendoça perante elle pareçeo sen ser chamado  

dentro no tempo da graça bras dias e por querer com 

fessar sua culpa recebeo juramento dos sanctos euan 

gelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo do qual 

prometeo dizer uerdade, e dixe, ser cristaõ uelho ma 5555 

maluco filho de antonio diaz homem branco, e de sua molher 

Jsabel diaz brasilla, natural do termo desta cjdade 

casado com Antonja luis mamaluca, laurador de  

idade de cjnquoenta annos morador na freguesja 

de jaquarjpe deste Reconcauo e confessando dixe 5560 

que auera seis ou sete annos que elle foj a o sertaõ do 

campo grande em companhia de domingos fernandes tomacauna 

a fazer deçer pera a fazenda de fernaõ cabral os 

gentios que traziam a abusam erronja chamada 

sancta5565 

                                                           
162 <Este confitente fez | muitas mostras de arre | pendimento>. 
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||129r.|| [[sanct]]idade, e andou entre elles nos sertaõ alguñs quatro 

<tempo> ou cinco meses no qual tempo todo elle confessante fez 

<culpa> com os dittos gentios todas as cerjmonias e abusos 

e idoatrias assim como elles mesmos faziam 

de manejra que fez e exerçitou todos os exterj 5570 

ores dos dittos gentios da dicta abusam, e isso mes 

mo fizeraõ da mesma manejra tambem o ditto 

163domingos fernandes tomacauna, que era o lingoa e princjpal 

da sua companhia, e Pantaliam rjbeiro homem, branco morador 

nadita freguesia deJaguarjpe, e pedro alurez mamaluco,  5575 

morador em pernaõbuco, e agostinho de medejros tambem ma 

maluco, [d]omjngos camacho homem branco, diogo da 

fonsequa mulato, e Cristouaõ de bulhõs muato 

morador nafazenda de fernaõ cabral, ssimaõ diz 

mamaluco morador na mesma fazenda, e ou 5580 

tros e foj perguntado , que sustancja, e que lej 

era, a da dicta abusaõ chamada sanctidade, res 

pondeo, que hum brasil cristaõ chamado anto 

njo criado nas aldeas da comuersaõ fugio pera 

o sertaõ e laa Jnuentou esta erronja chama 5585 

da sanctidade a qual emsinaõ tem ordem, nem 

certeza, nem regra, mais que huj uarem, e bouzi 

arem naõ tendo nomeadamente deos e fazem 

cruzes metidas no chaõ em montes de pedra, e do 

pe della5590 

                                                           
163 <Referidos domingos fernandes tamacauna | pantaliaõ Ribeiro | pedro alurez mamaluqo | 
agostinho de medeiros | domingos camacho | diogo da osequa | cristouaõ de bulhoĩs | simã 
dias >. 
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||129v.|| [[pe della]] pera todas as partes em redondo riscam 

no chaõ huñs riscos, e trazem contas de rezar de 

pao com suas cruzes, e estremos, epaseando bolindo 

com os bejcos uaõ corendo as contas, e falaõ na 

sanctissima trindade, com desprepositos e erros 5595 

hereticos de manejra que ujuem a sim sem nenhuma 

significaçaõ e ponse nom[e] huñs aos outros de 

Jesus e de sancta marja eo ditto brasil antonio tem mo 

lher e filhos e elle mesmo bautiza os seus filhos 

com duas candeas açesas com hum prat[o] da 5600 

goa benzendoa lancalha pela cabeça de ma 

nejra que nesta abusaõ, uaõ aremendando os 

estillos que nos os cristaõe temos, nas cruzes, e com 

fessando que christo he senhor do mundo que da os manti 

mentos filho de sancta marja ujrem mas nis 5605 

to, tem mujtos em perfeçoĩs e des preposittos 

como cousa de negros que saõ de pouco saber 

<culpa> e sendo perguntado dixe que elle e os sobre dittos 

faziam edeziam os dittos deprepositos assim 

como os dittos genti<os> [borrão] pera os enganarem e traze 5610 

rem consigo pera a ditta fazenda de fernaõ ca 

bral porem que elle comfessante Jnterrormente 

sempre teue em seu coraçaõ firme a fee de 

Jesu christo, e foj sempre no coraçaõ, cristam e  

nunca creo nas dittas abusõis, e dixe estar mujto 5615 

arepen
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||130r.|| [[arepen]]dido e pedio mjsirjcordia e perdaõ, e do costu 

me dixe nada e foj lhe mandado ter segredo e que 

torne aesta mesa no mes de março prjmejro que uem 

e assim o prometeo e asinou cõ o senhor ujsitador 5620 

Manoel francisco Notario do sancto offjcio nesta ujsitaçaõ 

o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                      164Bras dias 

                 confissaõ de Antonio gonçalves cristaõ uelho no tempo doReconcauo 

Aos ujnte e ojtos dias do mes de Ianeiro de mill e quj 5625 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cjda 

de do saluador bahia de todos os sanctos 

nas casas da morada dosenhor ujsitador do 

sancto offjcio hejtor furtado de mendõca per 

ante elle pareçeo dentro no tempo da 5630 

graca sen ser chamado antonjo gonçalves e 

por querer confessar cousas tocantes 

ao sancto offjcjo recebeo juramento 

dos sanctos euagenlhos em que pos sua 

maõ derejta sob cargo do qual prometeo 5635 

dizer entudo uerdade e dixe ser cristaõ 

uelho natural de darque termo de bra 

cellos filho de Joam pires olejro e de sua mo 

lher marja pires defuntos de idade de trjnta

                                                           
164 Observa-se símbolo particular no início e no término da assinatura. 
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||130v.|| ecjnquo anõs casado com francisca pirejra mamaluca 5640 

olejro morador entasuapina e denuncjando dixe que auera 

ojto annos pouco mais ou menos que fugiraõ doze 

ou qujnze escrauos Indios deste brasil a antonio 

165ujera laurador morador em jaracanga e elle de 

nuncjante, e o ditto antonio ujejra, e manoel ma 5645 

chado casado com huma molher que foj de duarte 

aluarẽz mamaluco morador em tamararja 

e Joam morgado, casado, com huma mamaluca 

filha de hum uaquejro que foj do bispo per nome bas 

tiam diaz que naõ sabe o lugar certo onde mora 5650 

foraõ todos quatro algumas cjnco ou seis legoas 

pello sertaõ apos os dittos negros fugidos os qua 

is logo acharaõ euoltando com elles no mesmo 

dia que era sesta feira acharaõ huñs gentios 

a montarja os quais lhes deraõ hum pedaço de 5655 

carne de porco asada e elles todos quatro a 

comeraõ naditta sesta feira podendo escusar de 

a comer porque tinhaõ pe[r]to a aldea de saõ joã 

o qual aInda chegaraõ no mesmo dia com sal 

e desta culpa pede perdaõ e misericordia, e sendoper 5660 

guntado dixe que todos elles sabiam mujt[o]bem 

quando comeraõ a carne que era dia de sesta 

feira e que a naõ podiam comer e que era peccado 

grande comella e do costume dixe nada e foj 

lhe mandado ter segrdo pello juramento que re 5665 

cebeo e asinou com osenhor ujsitador Manoel francisco 

notario dosanto offjcio nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça      Antonio gonçalves

                                                           
165 <Referidos | antonio vieira | manoel machado | joao morgado> 
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||131r.||        confissaõ de maria Rangel christã uelha no tempo do Reconcauo 

166Aos ujnte e noue dias do mes de Ianeiro de mill e quj 5670 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cjdade 

do saluador bahia de todos os sanctos nas casas 

da morada do senhor ujsitador do sancto offjcjo hej 

tor furtado de mendoça per ante elle pareçeo 

sen ser chamada dentro no tempo da graça ma 5675 

rja rangel e por querer comfessar suas culpas 

reçebeo juramento dos sanctos euangelhos 

em que pos sua maõ derejta sob cargo do qual po 

prometeo dizer uerdade, e dixe ser cristaã uelha 

natural do portio, cjdade do porto filha de mjguel 5680 

ribeiro, procurador do numero desta cjdade, e de sua 

molher, Marta ujllella, casada com rafael telex 

laurador de idade de ujnte e quatro annos mo 

radora na freguesia de tasuapina, e comfessando 

suas culpas dixe que auera dez annos pouco 5685 

mais ou menos sendo ella de idade de treze 

ou quatorze annos estando em casa deseu 

paj, nesta cjdade sendo donzella ueo ter hum 

dia a sua casa, outra moça do seu propio corpo 

entaõ e que parecja ser da sua propria idade 5690 

entaõ sua uezinha com a qual costumou a 

folgar mujtas uezes filha de hum carpinteiro pare 

ce lhe que tinha nome francisqa morauaõ em Huma rua 

que uaj

                                                           
166 <Esta confitete mostrou | muito arrependimento | Reprendi a e amoes= | tei a nesta Mesa 
|  e dei lhe penitencias | spirituais e mandei | a confessar>. 
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||131v.|| [[uaj]] do terejro deJesu  pera a orta do correjro on 5695 

de ora mora domingos dalmejda, a qual ora he casa 

da com gonçalo gonçalves mestre de acuquere do engenho de 

antonio francisco do porto, e estando assim ambas soos 

em casa fecharaõ a porta por dentro e se dejtaraõ 

 167sobre huma cama, e tiueraõ ambas, o nefando 5700 

ajuntamento carnal, deitansodesea ditta fran 

168cisqa de costas e ella comfessante de barriga em 

cjma della e aJuntando seus uasos, sem auer 

outro nenhum Instrumento penetrante mais 

que somente seus uasos, hum com outro assim se 5705 

estiueraõ delejtando por espaco de hum quarto  

de ora, eo dito peccado fizeraõ ambas aquella 

uez somente, e sabiam mujto bem ser aqujllo 

peccado grande em offensa de deos, e lembra 

lhe que a mãj da dicta moca se chamaua saboejra 5710 

edeclarou que naõ lhe lembra bem, qual dellas foj 

a que se pos de cjma, e qual debajxo ouse ambas 

reuezada mente o fizeraõ, e dixe mais que sendo 

ella moca desete, ou ojto annos na cjdade do 

porto, estando la em casa de seu paj e maj; In 5715 

do ella hum dia a casa d[efe]lipa diaz molher 

de hum pichelejro morador na porta de cjma 

169de ujlla, huma sua filha per nome Jsabel oso 

bre nome lhe naõ lembra ja molher que naquelle 

tempo parecja ser de qujnze, ou dezaseis an 5720 

nos

                                                           
167 <culpa>. 
168 <Referido francisca>. 
169 <Referido Isabel>. 
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||132r.|| [[nos]] tomou por força a ella comfessante e fechando 

a porta ficando ambas soos, a lancou sobre huma cama 

de costas, e se pos em cjma della de barrjga, e ajun 

tando, oseu uaso com o della confessante sem a 5725 

uer outro Instromento penetrante esteue assim 

com ella delejtando se hum pouco, mas como ella 

era entaõ pequena e esta foj a primejra uez 

que isto lhe aconteçeo e naõ o entendia naõ sa 

be dar rezaõ das mais circunstancjas, e outrossim 5730 

<culpa> dixe que no mesmo porto no mesmo tempo ella cõ ou 

tras mocas tambem pequenas, e algumas de dez e 

doze annos as quais lhe naõ lembraõ nem conhoçe em  

diuersos tempos e lugares, per diuersas uezes estaõ 

bem humas com as outras se dejtauaõ e ajuntando 5735 

do seus uasos pella ditta manejra se delejtauaõ 

e dixe mais que auera anno e meo pouco mais 

ou menos, estando ella doente dos olhos por ter fej 

<culpa> to mujtas deuacois a Sancta Luzia, e naõ melho 

rar, nos olhos dixe agastada sem considerar o que 5740 

dizia que nunca mais auja derezar a Sancta Luzia 

pois naõ saraua, e que era Sancta Luzia de tram 

pa, isto segundo sua lembrança mas que logo 

se arependeo e de todas as cullpas pedio per 

daõ, e sendo mais perguntada dixe que fez o  5745 

dicto
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||132v.|| [[o dicto]] peccado com a dicta francisca filha do carpinteiro em  

hum domjngo ou dia Sancto estando em seu siso 

naõ lembra se pella menhaaã seatarde, e naõ 

sabe se foraõ uistas de alguem, nem o descubrio 5750 

alguem senaõ na comfissaõ, e de entaõ ategora 

se em mendou do ditto pecado e dixe que nunca ma 

is o fizera pello que foj amoestada que se aparte 

de conuersaçaõ das dictas pessoas e de quaisquer 

outras que lhe possa causar danno em sua alma 5755 

e lhe foj mandado que offaca assim porque fa 

zendo o contrajro sera grauemente castigada 

e que se comfesse ao padre querjcjo cajxa de con 

panhia e traga escripto aesta mesa e assim o  

prometeo, e [p]rometeo ter segredo pello juramento 5760 

que reçebeo e por naõ saber asignar eu notario a seu 

rogo asinej com osenhor ujsitador Manoel francisco notario 

do sancto offjcio nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça    Manoel francisco 

              confissaõ de gaspar rodrigues notempo doReconcauo 5765 

170Aos ujnte e noue dias do mes de Janeiro de mill e qujnh 

entos e nouenta e dous annos nesta cjdade dosalua 

dor bahia detodos os sanctos nas casas da morada 

do senhor ujsitador dosanto offjcjo hejtor furtado de men 

doca per ante elle pareçeo senser chamado den 5770 

tro no tempo da graça gaspar rodriguez e por querer denun 

 digo comfessar sua culpa reçebeo juramento dos  

sanctos

                                                           
170 <Deu sinais de bom cristaõ. E | muitas mostras de arrependimento | chorando de joelhos 
pedindo| misiricordia foj | nesta mesa Rẽprenhedido | e mandado confessar e | troxe escrito 
do confessor.> 
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||133r.|| [[sanctos]] euangelhos em que pos sua maõ derejta sob car 

go do qual prometeo dizer uerdade e dixe ser na 5775 

tural da capitanja dos ilheos costa deste brassil naõ 

sabe se he cristaõ nouo se cristaõ uelho filho de gas 

par rodriguzs mestre de acuqueres e de sua molher anna  

ujejra defuncta solteiro que nuca cassou de idade de 

ujnte e sete annos pouco mais ou menos morador na ilha 5780 

dos frades, freguesia de tamararja deste reconcauo 

mestre de acuqueres e comfessando dixe que a 

uera tres ou quatro annos que estando elle doente 

de corrjmentos curandose em casa de sua irmaã 

caterjna rodriguez que entaõ moraua em mare hum dia 5785 

<culpa> com as mujtas dores dixe queja que deos naõ 

tinha poder pera lhe tirar as dores, uiessem os 

diabos e lleuassem, e isto dixe huma so uez que 

<referida> lhe lembre e a dicta sua Irmã o reprehendeo e elle 

se calou segundo lhe pareçe, e naõ se desdixe pello 5790 

que ora pede mjsirjcordia e foi logo pergun 

tado se dejxou elle de creer quando dixe a dicta 

blasfemea que deos nosso senhor he todo poderosso 

e que lhe podia tirar as dores se fora disso serujdo, 

respondeo, que naõ deixou nunca de creer ser deos 5795 

todo poderoso, porem que cõ o desatino das dores 

que auja mujto tempo tinha dixe as dittas palla 

uras, e sendo mais perguntado dixe que naõ 

teue prepossito de liberrado de se entregar a os 

diabos pera que o lleuassem e que seupaj estaua5800 
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||133v.|| tambem presente, e que lhe naõ lembra que em algum 

tempo dixesse [o]utras semelhantes palauras e foj 

lhe mandado ter segredo e que torne aesta messa 

no mes de março e assim o prometeo pello jura 

mento que reçebeo e assinou com osenhor ujsitador 5805 

Manoel francisco notario do sancto offjcio nesta ujsitacaõ o 

escreuj                                     guaspar rodrigues 

Heitor furtado de mendoça 

                 confissaõ dejoaõ gonçalves christaõ uelho no tempo do Reconcauo 

Aos ujnte e noue  dias do mes de Janeiro de mill e qujn 5810 

hentos e nouenta e dous annos nesta cjdade 

do saluador bahia detodos os sanctos nasca 

sas da morada do senhor ujsitador do sancto offjcio hejtor 

furtado de mendoça per ante elle pareçeo sen 

ser chamado dentro no tempo da graça Joam 5815 

gonçalves e por querer confessar suas culpas recebeo 

juramento dos sanctos euangelhos em que pos 

sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 

dizer uerdade e dixe, ser cristaõ uelho natural 

da capitanja dos ilheos costa deste brasil filho 5820 

de tome fernandez  e de sua molher Jsabel gonçalves trabalha 

dores, solteiro quelhe pareçe ser de idade de ujnte an 

nos, alfajate Morador em ceregipe do conde 

deste Reconcauo, e confessando dixe que auera 

tres annos que foj nacompanhia de cristouaõ 5825 

de bajrros a guerra de çeregipe nouo na qual 

andou no aRajal e mandando cristouaõ de 

bajrros
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||134r.|| [[bajrros]] a Aluaro rodriguez mamaluco da cachoejra por ca 

pitaõ de huma companhia de cento etantos homẽns pello 5830 

sertaõ dentro a fazer deçer gentio com paz elle con 

fessante foj na ditta companhia na qual andou no 

ditto sertaõ algum mes e meo e nese tempo nos saba 

<culpas> dos e sestas fejras e dias que naõ eraõ de carne elle 

confessante comeo ssempre carne, e antes depar 5835 

tir com oditto aluaro rodriguez pera o ditto sertao estando 

no a R<a>yal em çeregipe se fez riscar em humbra 

co e llogo mostrou o braço esquerdo entre o co 

touello e o hombro riscado de lauores cortados 

na carne fejtos como ferretes que ficaõ em sinal 5840 

pera sempre o qual riscado he usso e costume 

dos gentios  ualentes de maneira que riscarsse e ser 

riscado senjfica antre os gentios ser gentio caua 

171lejro e ualente, e declarou que estacjo muniz mama 

luco alfajate morador nos ilheos lhe fez o ditto 5845 

riscado, comfessou mais que auera anno e meo 

que elle confessante foj na companhia de gonçalo alluarez car 

pinteiro de tamararja aosertaõ das, alparjacas,  

na qual companhia eraõ por todos ujnte e 

cjnquo brancos, e alguñs sesenta saluageñs 5850 

pagaõs e alguns trjnta escrauos cristaõs 

e andaraõ no sertaõ quinze meses sen se com 

fessar donde ora poucos dias ha que ujeraõ nos 

quais quinze meses entodos os dias das quares 

ma5855 

                                                           
171 <Referido Estacio muniz>. 
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||134v.|| [[ma]] e nas sestas fejras e sabados e demais dias que 

172naõ eraõ de carne comeo carne e assim comja 

toda a dicta companhia,<do seu rancho> e de tudo pedio perdaõ 

nesta mesa e foj lhe mandado ter segredo 

pello juramento que recebeo e que se ua comfessar  5860 

ao collejo de Jesus e traga escripto a esta mesa 

antes de setornar pera sua casa e que despois 

do mes de marco torne a esta mesa e asinou 

com osenhor ujsitador Manoel francisco notario do sancto offjcio 

nesta ujsitacaõ o escreuj 5865 

Heitor furtado de mendoça            Ioamgonçalvez 

            confissaõ de apolonia de bustamante Cigana 

            no tempo da graça do Reconcauo 

173Aos trjnta dias do mes de janeiro de mill e quijnhentos e  

nouenta e dous annos nesta cjdade do Saluador bahia 5870 

de todos os sanctos nas casas da morada do senhor uj 

sitador do sancto offjcio hejtor furtado de mendoça 

per ante elle pareçeo sen ser chamada dentro no 

tempo da graça apellonja de bustamente e por que 

rer comfessar suas culpas recebeo juramento dos 5875 

sactos euangelhos em que pos sua maõ derejta sob 

cargo do qual prometeo dizer uerdade e dixe 

ser cjgana natural deuora filha, de francisco de mendoca 

cjgano, e de sua molher marja de fustamente cigana 

defuntos de idade de trjnta annos pouco mais ou me 5880 

nos

                                                           
172 <declarou que os seu Rancho saõ |simã rodrigues solteiro e seu filho o mesmo | nome 
simã rodrigues moradores em Sirijipe.> | < Ioam gonçalvez 172> 
173 <fez esta confitente nesta | Mesa muitas mostras de arre= |  pendimento, foi nella muito 
re= | prehendida e amoestada que | naõ caja mais nestas cul= | pas e se confesse muitas 
uezes | e jpus lhe penitencias | espirituais de jejuns| e oraçois173> 
 



818 
 

 



819 
 

Baýa                                                               Mendoça                            135 

||135r.|| [[nos]] casada com alonso della paz castellano moradora 

nesta cidade que ueo degradada por furto e comfessan 

do dixe que auera quatorze annos que ella se a 

mancebou com [o djtto] siganofrancisco coutinho, a conta de casar 5885 

com elle e andou amançebada com elle alguñs  

<tempo> sete annos pouco mais ou menos no qual tempo todo 

 <culpa> por elle lhe dar mujto maujda ella com ira eagasta 

mento arenegaua ded[e]os, dizendo arenego de deus 

a qual bllasfemea lhe pareçe que dixe algumas qua 5890 

renta uezes pouco mais ou menos, e pellos camjnhos 

de alentejo, eandaluzia por onde na quelle tempo 

andauaõ mujtas uezes blasfemando ella a dicta 

blasfemea era reprendida de quem presente 

estaua, e contudo ella naõ se desdezia nem dejxaua 5895 

de blasfemar somente quando o conde dos cjganos 

areprendia ella se callaua e tambem, no ditto tempo 

com agastamento se entregaua a os diabos dizendo 

doume aos diabos, os diabos me lleuem Ja  e isto 

per mujtas uezes e mujto mais uezes que as que are  5900 

negou dedeus e entodo[s] ditto tempo, desete annos 

pouco mais ou menos, nas quaresmas quando 

se confessaua fazia falsa comfissaõ dizendo na 

confissaõ ao comfessor que ella era casada com 

o ditto [francisco coutinho sigano] sendo uerdade que elles naõ 5905 

eraõ aInda casados, Mas anadauõ amancebados 

e com estas falsas com fissois reçebia o sancto sacra 

mento
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||135v.|| [[mento]] e despois deisto assim passar auera seis ou 

sete annos que ueo degradada para estas partes 5910 

e nesta cjdade se casou, com o ditto seu marjdo a 

lonso della paz e tambem neste tempo despo 

is de casada ategora mujtas uezes que lhe naõ lembra 

 <culpa> o numero com agastamento de sua casa se da ao diabo 

dizendo o diabo me leue, e de todas estas culpas dixe 5915 

que pedia perdaõ, e foj perguntada quantas uezes 

no seu coraçaõ blasfemando a ditas blasfemeas 

dejxou de todo a fee de deus, ese apartou dacrença 

de deus, respondeo, que nunca no seu coracaõ per 

deo a fee mas que despois que com agastamento blas 5920 

femaua ella consigo se arependia mujto e foj 

lhe mandado ter segredo e que se comfesse de 

comfissaõ geral de toda sua ujda no collejo da com 

panhia deJesus e traga escrjto aesta mesa e que  

174naõ se saja desta cidade pera outra parte sem  5925 

primejro se apresentar nesta mesa, e comfessou 

mais que em portugual e castella e lhe parece 

tambem que nesta capjtanja camjnhando ella 

por chuuas, e [em] lamas e emxuradas, ella com agas 

<culpa> tamento atrabalhos dixe ben[d]ito sea el carajo de 5930 

mi señor Jesu christo que agora mija sobre mj e esta 

blasfemea dixe dez ou doze uezes, pouco mais, ou  

menos, e de tudo dixe que pedia perdaõ e prometeo ter 

segredo [borrão] por naõ saber asignar eu notario a seu rogo 

asinej com osenhor ujsitador Manoel francisco notario do sancto 5935 

offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça       Manoel francisco

                                                           
174 <troxe escrito de confissão | geral no Collegio de | Jesus>.  
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||136r.||           confissaõ de diogo araujo christaõ nouo no tempo doReconcauo 

Aos trinta dias do mes de Janeiro de mill e qujnhentos 5940 

e nouenta e [dou]s annos nesta cidade do saluador ba 

hia de todos os sanctos nas casas da morada dosenhor 

ujsitador dosancto offjcjo hejtor furtado de mendoca per 

ante elle pareceo sen ser chamado dentro no tempo da 

graça diogo araujo, e por querer comfessar suas culpas 5945 

reçebeo juramento dos sanctos euangelhos e que 

pos sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo 

dizer em tudo uerdade e dixe ser cristaõ nouo na 

tural da capitanja de porto seguro, filho de gaspar 

diaz da ujdiguejra, e de sua molher anna rodriguez solteiro  5950 

de idade de ujnte e sete annos naõ tem offjcjo mora 

dor nesta cjdade, e confessando dixe que sendo elle 

de idade de quinze annos pouco mais ou menos 

estando em porto seguro, ueo ter amjzade com fernaõ 

175do campo que era mais uelho que elle hum anno filho de 5955 

pedro furtado de porto seguro que entaõ era solteiro e ora 

esta casado com huma filha de luis gomez na capita 

nja do spirito sancto, e por serem ambos uezinhos 

da mesma Rua tinhaõ mujta cõmunjcaçaõ e che 

<culpas> garaõ a peccar o peccado nefando de sodomja me 5960 

tendo o ditto fernaõ do campo seu membro des 

honesto pello vaso trazejro delle confessante com 

prindo nelle, e conssumando com elle por detras co 

mo faz  hum homem com huma molher por diante e isso mes 

mo fez elle comfessante tambem com o mesmo fer 5965 

                        naõ

                                                           
175 <Referido fernando campo>. 
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||136v.|| [[naõ]] do campo de manejra que alternadamente ambos 

fizeraõ o ditto peccado sendo humas uezes agentes, e 

outras pacjentes, e Inda que lhe lembra ese afirma 

que o ditto fernaõ do campo compria com elle compu 5970 

laçaõ comtudo naõ se a firma dessi proprio se 

tambem elle confessante tinha poluçaõ e o ditto 

peccado assim alternada mente  mujtas uezes em 

diuersos tempos e diferentes lugares, ora em casa 

ora nos matos, ora em ribejras, e nesta amjzade 5975 

e comuersaçaõ torpe duraraõ per espaco de hum 

<tempo> anno pouco mais ou menos tendo os dittos aJunta 

mentos sodomjtjcos consumadamente detres 

em tres dias e de dous em dous dias, e desema 

na, em semana, e as uezes em hum dia duas ue 5980 

zes de maneira que do numero certo naõ he lembrado 

de quantas uezes tiueraõ o ditto aIuntamento 

carnal mas foraõ mujtas, e tambem mujtas ue 

zes [[uezes]] ajuntauaõ suas naturas por diante 

hum com outro e assim por diante se delejtauaõ 5985 

tendo o ditto companhejro puluçaõ, mas elle com 

fessante dessi naõ se affirma se ateue, e sendo per 

guntado, dixe que bem sabiam que era peccado eo fen 

ssa grande de nosso senhor, e que lhe pareçe que nenhuma pessoa  

os ujo e foj amoestado que se aparte de semelhan 5990 

te tor pezas e de conuersasoĩs [[[s]õis]]e comque se ua comfesar, 

ao collejo da companhia deJesu ao padre Pedro coelho 

e traga escripto aesta mesa, edo costume dixe 

nada
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||137r.|| [[nada]] eprometeo ter segredo pello juramento que reçebeo 5995 

e assinou com osenhor ujsitador Manoel francisco Notario dosancto offjcjo | nesta 

ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça      diogo aluaro doliueira 

            confissaõ de joaõ queixada christaõ uelho 

Aos trjnta dias do mes deJaneiro de mill e qujnhentos 6000 

e nouenta e dous annos nesta cjdade dosalua 

dor bahia detodos os sanctos nas casas da mora 

da dosenhor ujsitador dosancto offjcjo hejtor furtado de 

mendoça per ante elle pareçeo sen ser chamado 

dentro no tempo da graça Joam quejxada ep[o]r 6005 

querer confessar sua culpa reçebeo Juramento dos 

sanctos euangelhos em que pos sua maõ derejta sob 

cargo do qual prometeo dizer uerdade entu 

do e dixe ser cristaõ velho Jnteiro natural dabo 

badella filho degaspar quejxada e de sua mo 6010 

lher marja figuejra de i [borrão] dade <de> dezasete annos 

pouco mais ou menos, solteiro morador em casa do gouer 

nador dom francisco desousa deste estado dobrasill 

cujo pajem he, e comf[e]ssando dique que auera 

hum anno pouco mais ou menos que em lixboa em  6015 

casa do dajam da see de lixboa afonso fur 

tado parente do ditto gouernador, ficou huma 

nojte elle confessante agasalhandose com 

seus criados e ficou com elles em huma cama
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||137v.|| na qual aconteçeo Jazer junto delle hum pagem do 6020 

<Referido> ditto dajam que ora sera de idade de dezojto 

ou dezanoue annos pouco mais ou menos o qual 

he mula[t]o nascjdo na ditta casa cujo nomelhe 

naõ lembra e de nojte o ditto mulato tentou con seu 

membro querer penetrar pello trazejro delle con 6025 

fessante e por naõ poder con efejto penetrar 

se ujrou dando o trazejro pera elle comfessante 

e con sua maõ tomou o membro delle confessan 

te eometeo pello seu trazejro do ditto mulato 

e assim esteue elle confessante breue espaco con a 6030 

<culpa> delejtacaõ de penetrar como de fejto penetrou 

con seu membro deshonesto pello uaso do ditto 

mulato e naõ se affirma, antes se afirma 

bem que nem dentro nem fora do vasso naõ te 

ue poluçaõ e desta culpa dixe que se acusa e 6035 

pede perdaõ nesta mesa neste tempo de graça 

esendo perguntado dixe que lhepareçe que os copa 

nhejros da cama que eraõ mais dous pageñs es 

tauaõ dormjndo e naõ o sentiraõ e que lhe pa 

176reçe que [o] ditto mulato tem nomele[o]nardo naõ 6040 

se afirma nisto bem e do costume dixe nada 

e foj amoesta do que lhe naõ acontencaõ tais 

torpezas e se asfaste das conuersacois em que lhe podem 

acontecer e foj mandado confessar e ter segredo e a 

ssi o prometeo, e asinou aquj com o senhor ujsitador 6045 

manoel

                                                           
176 <Leonardo mullato.> 
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||138r.|| manoel francisco notario do sancto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça      

                                                              Joao queixada fragoso 

                confissaõ de dona Custodia christã noua 6050 

Ao deradeiro dia do mes de Janeiro de mill e qujnhentos 

e nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador  

bahia detodos os sanctos nas casas da morada dosenhor 

ujsitador dosancto offjcjo hejtor furtado de mendoca per 

ante elle pareceo sen ser chamada dona custodia 6055 

dentro no tempo dagraça epor querer com fessar sua 

culpa reçebeo Juramento dos Sanctos euangelhos 

em que pos sua maõ derejta sob cargo do qual pro 

meteo diser uerdade em tudo e dixe ser méa cris 

taã noua, natural de matoim desta capitanja 6060 

filha debastiam de farja cristaõ uelho, e de sua mo 

lher breatiz antunez cristaã noua, casada com ber 

nardo pimentel dalmejda, de idade devinte etres 

annos moradora no seu emgenho de matoim e com 

fesandosse dixe que auera dous annos logo no come 6065 

nos que ella cassou sendo ja casada com o ditto seu ma 

rjdo, lhe morreo em casa hum escrauo seu e nesse dia 

177uejo fez aj sua maj breatiz antunez e lhe ensinou 

que lançasse a agoa fora que auja em casa porque e 

ra bom pera os parentes do morto que ficauaõ uj 6070 

uos semlhe declarar mais nada se naõ somente que

                                                           
177 <Referente britis antunes cristã noua> 
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||138v.|| sua auoo [d]ella comfessante lhe Insinara tambem isto 

178a qual sendo moca aprendera isto no rejno de huma 

<culpa> cristaã uelha e que ella confessante lançou aquella 

uez e mandou lancar fora toda agoa de casa sim 

plex mente sem emtemder que era ceremonja dIju 6075 

deus e sem ma tencaõ e da culpa que nisto temem as 

sim fazer a dicta ceremonja exterjor sem tencaõ 

Interior roim pede misericordia eperdaõ por que ella he muj 

boa cristaã e sendo perguntada quanto tempo haque 

sua maj lhe começou aInsinar a lej de mojses, e asçere 6080 

monjas della respondeo que sua maj, naõ lhe nome 

ou lej de Mojses nem suas çeremonjas e lhe pareçe 

e assim o tem por çerto que sua maj he boa cristaã 

e lhe insinou a dicta cousa de botar agoa fora tam 

bem simplex mente sensaber que era ceremonja 6085 

judajca, perguntada se quando sua auoo ana 

rodriguez ensinou a sua maj que isto era de lej dos Iu 

deus, se <e>staua ella comfessante presente, respon 

deo que naõ sabe mais que dizer lhe sua maj que a 

dicta sua auoo lje Insinara isto mas que naõ sabe se 6090 

lhe declarou logo ser ceremonja judajca nã se lho 

naõ declarou. Perguntada que cousas mais lhe   

Insinou a dicta sua auoo que ella agora entenda 

serem judajcas, ou isso mesmo, sua maj, respondeo 

que nada mais lhe insinou suamaj e que sua avoo naõ 6095 

lhe insinou mais nada nem lhes ujo fazer nada de que 

ora tenha sospejta se naõ somente antes de ella 

cassar naõ sabe quantos annos ha morreo sua tia 

violante antunez molher que fora de diogo uaz tambem 

                            defunto6100 

                                                           
178 <Referida sua auó Ana Rodrigues christã noua> 
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||139r.|| [[defunto]], e no dia que ella [borrão] morreo que atrouxeraõ a[e]n |  

terrar a aIgreja de nossa senhora que esta ora na fazen 

da della comfessante auja em casa de sua maj breatiz 

antunez panella decarnepera jantar devaqua e 

galinhas e lejtois asados por que auja em casa hospedes 6105 

sen se saber que a ditta sua tia era morta a qual morreo 

em casa de sua filha Isabel antunez em breue tempo de  

huma postema que arebentou quassi huma legoa da 

dicta Igreja e chegada a noua como atraziam mor 

ta pera aenterrar sua maj breatiz antunez naõ 6110 

quis comer nada da carne aquelle dia ao jantar 

nem quis comer nada senaõ somente quando que 

rja por se osol afizeraõ comer e comeo entaõ pej 

xe e foj amoestada pello senhor ujsitador com mujta 

carjdade que ella faça comfissaõ Intejra euer 6115 

dadejra de todas suas culpas declarando tudo 

o que souber da dicta sua mãj e auo, e mais parentes 

porque com isso alcançara misericordia porque estas cousas que 

ella diz dam muj forte presumçaõ que ella e sua maj 

e Avó saõ todas Iudias e ujuem afastadas da lej de 6120 

Iesu christo etem a lej de mojses, que portanto declare  

sua tençaõ e peça misericordia, e respondeo que ella he boa cris 

taã e naõ tem a lej de moises e nunca ateue e somente 

cree na lei Iesu christo e nunca no que ditto tem teue ten 

caõ de ceremonja judajca nem fallem tem idea 6125 

nemsospejtou ser e que somente agora despois que ouujo 

pubrjcar
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||139v.|| [[publicar]] [[borrão]] o edicto da fee da sancta Imqujsicam emten 

deo que isto era ceremonja judajca epor isso se 

uem acusar do ditto exterjor que fez e tem ditto 6130 

a uerdade e do costume o que ditto tem e foj 

lhe mandado pello senhor ujsitador que naõ sesaja 

desta cjdade sem sua ljcença e assi o prometeo 

eter segredo pello juramento que reçebeo e asinou 

com osenhor ujsitador Manoel francisco notarjo do sancto offjcjo 6135 

nesta usjistaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça      dona custodia defaria 

             confissaõ de Breatis antunes christã noua no tempo da graça 

Ao deradejro dia do mes de Janeiro de mill e qujnhentos 

e nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador 6140 

bahia de todos os sanctos nas casas da morada dosenhor 

ujsitador do sancto offjcjo hejtor furtado demendo 

ça per ante elle pareceo sem ser chamada dentro no 

tempo da graça breatiz antunez e por querer con 

fessar sua culpa reçebeo juramento dos sanctos 6145 

euangelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo 

do qual prometeo dizer emtudo uerdade e dixe 

ser cristaã noua natural de lixboa na freguesia de 

sam giam filha de hejtor antunez defunto mercador 

e de sua m[o]lher anna rodriguez cristaõs nouos deida 6150 

de [[de]] quarenta e tres annos molher de bastiam defa 

rja cristaõ uelho moradora no seu emgenho de mathoim que 

ueo pera esta terra menjna de seis ousete annos 

com seu paj e confessadosse dixe que auera ujnte e 

                          noue6155 
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||140r.|| [[noue]] outrinta annos que he casada e que de entaõ pe 

<tempo> ra ca lhe tem acontecjdo as cousas segujntes scilicet quando 

<culpas->en casa lhe morrja alguem lancaua e mandaua lancar 

fora toda agoa de casa e isto lhe aconteçeo por dezasete 

ou dezojto uezes pouco mais ou men[o]s, e quando lhe morrja 6160 

parente, ou parenta, como filho, ou filha, Irmaõ, ou Irmaã 

ou paj, por nojo, nos primejros ojto dias naõ comja car 

ne e isto lhe aconteçeo emtres, ouquatro nojos scilicet da mor 

rte, de seu paj, e de sua filha Ines, e de sua Irmaãs, vilante 

antunez e Isabel antunez, e que jura quando querafir 6165 

mar alguma cousa este modo de juramento pello mun 

do que tem a alma de meu paj, e que algumas uezes, quando 

manda amortalhar os mortos de sua casa, os manda amor 

talhar em lancol jntejro sem lhetirar Ramo nem pedaço 

algum por grande que o lancol seja e a talos amortalhados 6170 

somente com ataduras, mandando que os naõ cosam com 

agulha, e que isto lhe aconteçeo por seis ousete uezes e que 

179todas estas cousas lhe ensinou sua maj Anna rodriguez di 

zendo lhe que era bom fazellos ,assim sem lhe declarar 

mais alguma outra rezaõ, nem causa, somente que tambem 6175 

lho Insinaraõ sendo moça em portugual, na sertaã 

huma sua comadre par tejra cristaã uelha per nome Ines 

rodriguez, e que assim tambem quando em casa se asaua. 

<culpas> quarto de carneiro lhe manda tirar a landoa por ter ou 

ujdo que naõ se assa bem com ella e tambem naõ come 6180 

lamprea e mandando lhe do Rejno duas outras ue 

zes lampreas, em com serua ella as naõ come[o], naõ 

por outra cousa nenhuma, senaõ porque lhe tomou nojo 

mas come os mais pejxes sem escama, e naõ come 

[[come]] pejxe de ag digo saluo os dagoa doçe e naõ co 6185 

                                me

                                                           
179 <Referida sua maj Ana Rodrigues christã noua> 
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||140v.|| [[me]] coelho e que todas as dittas cousas ella fez simplex mente 

sem nenhuma maa tençaõ e somente por que lhe dixe sua maj 

que naõ era bom coser, os amortalhados com agulha e que  

naõ era bom tirar dos lancois das mortalhas, ram o 6190 

nem pedaço algum e que naõ era bom dejxar a 

goa en casa quando alguem morrja em casa ou na 

mesma Rua da mesma parede, e que era bom naõ co 

mer carne, ojto [o] dia no nojo sem mais lhe dar ou 

tra rezaõ e por isso fez as dittas cousas exterjormente 6195 

sem ter nenhuma crença judajca nem roim em 

seu coraçaõ Intiriormente e foi llog[o] amoestada 

pello senhor ujsitador com mujta caridade que todas 

estas cous[o]as saõ mostras mujto manjfestas, de ella 

e sua maj serem judias e ujuerem afastadas da lej 6200 

de Jesu christo uerdadejro mexias e de terem a lej de moj  

ses e que portanto ella usase de bom comselho e fizese 

comfissam Intejra e uerdadejra declarando sua 

tençaõ judajca porque isso lhe aprouejtaua mujto 

pera alcançar misericordia e perdaõ de suas culpas pois es 6205 

ta em tempo de graça por que he cousa mujto de 

fe cultosa po dersse creer que sendo ella cristaã no 

uo toda Intejra, e fazendo todas as dittas ceremo 

njas tam conhecjdas dos Judeus as fizesse sem ten 

çaõ de Judia major mente sendo ella molher de 6210 

bom entendimento como no seu falar se mostra 

e comtudo, ella respondeo, que nunca teue tencaõ 

dejudia, e nuca soube nem entendeo, que as dittas 

cous[o]sas eraõ ceremonjas judajcas nem que nellas 

offendia aIesu christo senaõ despois que nesta terra 6215 

entrou a sancta Inqiysicam e do costume dixe 

o que ditto tem eprometeo ter segredo pello jura 

mento
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||141r.|| [[mento]] que reçebeo e por naõ saber asignar eu Notario a seu 

rogo asinej com osenhor ujsitador o qual lhe mandou que 6220 

naõ se saja desta cjdade sem sua licença Manoel 

francisco Notario do sancto offjcjo nesta ujsitacaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça      Manoel francisco 

            confissaõ de maria grega mistica no tempo doReconcauo. 

Aos trjnta e hum dias do mes de Janeiro de mill e qujnhentos 6225 

e nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador 

bahia de todos os sanctos nas casas da morada do  

senhor ujsitador hejtor furtado de mendoca per an 

te elle pareçeo sen ser chamada dentro no tempo da gra, 

ça Marja grega e por querer comfessar sua culpa 6230 

recebeo juramentos dos Sanctos euangelhos em que pos 

sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer 

uerdade e dixer ser natural de taparjca, filha de Joam 

grego carpinteiro de Naos grego de nacaõ e de sua mo 

lher costanca grega India deste brasil de idade 6235 

de quinze ou dezaseis annos pouco mais ou menos 

180casada com pero dominguez que naõ tem offjcjo, e conffe 

<culpa> sando dixe que despois que casou com o ditto seu 

marjdo com o qual he moradora na barra de peragasu 

nunca ategora o ditto seu  marjdo dormjo com ella pel 6240 

lo seu uaso natural e com a maõ a corrompeo e a 

deflorou com a maõ, e mujtas uezes com a maõ lhe  

anda por dentro do ditto uaso natural e a dejta 

de costas e por cjma da barrjga lhe alleuanta os peis 

della ate os ombros e assim se pom em cjma della6245 

                                                           
180 <Referido Pedro dominges seu marido> 
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||141v.|| elhe mete o seu membro deshonesto por bajxo pello 

seu uaso trazejro della confessante e dorme daquella 

manejra com ella efetuando e consumando o pec 

cado nefando da sodomja pello seu uaso trazej 

ro, como se fizera pello dianxtejro natural, e des 6250 

pois que he casada com elle todas as uezes que teue a 

juntamento carnal foj sempre desta maneira, [borrão]ne 

fanda sodomjtica, e sendo mais perguntada di 

xe, que o ditto seu marjdo esta em seu siso quan 

do faz os dittos peccados e sabe mujto bem que os fez 6255 

epor ella naõ querer consentir elle lhe diz que calle a 

boca e que lhe cortara a lingoa com huma faca, e que 

naõ diga isto anjmguem e que isto que naõ he peccado 

<culpa> e que a ha de matar e c[o]ontudo ella comfessante 

conssente nos dittos peccados sabendo que osaõ con 6260 

medo do ditto seu marjdo e que ella descobrjo isto 

a sua maj: e do costume dixe nada eprometeo ter 

segredo pello juramento que escreueo recebeo e 

por naõ saber asignar eu Notario a seu rogo asinej aquj 

com osenhor ujsitador Manoel francisco Notario do sancto offjcjo 6265 

nesta ujsitacaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça               Manoel francisco 

         confissaõ de manoel antonio torneiro christaõ nouo notempo do Reconcauo. 

Ao prjmeiro de feuerejro de mill e qujnhentos e no 

uenta e dous annos nesta cjdade dosaluador 6270 

bahia de todos os sanctos nas casas da morada 

dosenhor ujsitador do Sancto offjcjo hejtor furtado 

de mendoça per ante elle pareçeo sem ser cha 

mado.
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||142r.|| [[mado]] dentro no tempo da graça manoel antonio torneiro 6275 

e por querer comfessar sua culpa reçebeo juramento  

dos santos euangelhos em que pos sua maõ derejta 

sob cargo do qual prometeo dizer entudo uerda 

de e dixe ser cristaõ nouo natural de ujlla de con 

de filho de diogo rodriguez tosador e de sua molher 6280 

Ana rodriguez defuntos casado com Ines de brjto de 

idade de trjnta e dous ou trjnta etres annos morador 

em parjpe deste Reconcau[o] e confessando suas 

<tempo.> culpas dixe, que auera quatro annos que em parjpe 

<culpas> dixe que milhor estado he odo bom casado que as  6285 

outras ordeñs dos Religios[os] e isto dixe entaõ 

huma uez naõ lhe lembra per ante quem e que des 

pois disso auera ora hum anno poco mais ou menos 

mesmo em parjpe, tornou a dizer as mesmas 

palauras que mjlhor era o estado do bom casado 6290 

que o dos rellegiosos, e que naõ lhe lembra per ante 

que isto tornou a dizer e foj logo perguntado 

se foj alguma das ditas uezes reprehendido por 

alguem respondeo que naõ lhe lembra, e foi pergunta 

do, se andou algumas uezes entre Luteranos e se 6295 

leo porliuros Luteranos e quem lhe Insinou, ou on 

de leo a dicta heresja respondeo que nunca conuer 

sou Luteranos nem sajo de portugual senaõ pera 

este brasil nem leo Liuros de herejes mas que ouujo 

dizer mujto tempo ha estas palauras a huma pessoa6300 
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||142v.|| e por mujta dilligentia quefaz lhe naõ lembra quem foj 

e de assim as ouujr ficou elle emganado cujdando 

sempre que er[a] asim uerdade eque com o editto da fee 

e monjtorjo geral da sancta Inqujsiça que se pubrjcou 

ora na sua freguesia se desenganou e entendeo 6305 

a uerdade pello que seuem acusar aesta mesa 

e pedir misericrodia, eprometeo ter segredo, [e] foj lhe 

mandado que torne a esta mesa no mes de abril 

prjmejro que uem e assim o prometeo e asinou com 

osenhor ujsitador Manoel francisco Notario dosancto offjcjo 6310 

nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                 Manoel Antonio 

              confissaõ de Ana rodrigues christã noua 

Ao primejro dia do mes de feuerejro de mill e quj 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cjdade 6315 

dosaluador bahia de todos os Sanctos nas casas da 

morada dosenhor ujsitador dosancto offjcjo hejtor fur 

tado de mendoça per ante elle pareçeo sem ser chamada 

dentro no tempo da graça Ana rodriguez, e por querer 

comfessar sua, culpa, Reçebeo juramento dos Sanctos euan 6320 

gelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo do que pro 

meteo dizer em tudo uerdade e dixe ser cristã no 

ua natural de coujlhaã e criouse na sertam filha de 

diogo diaz mercador cristaõ nouo e de sua molher 

ujllante Lopes ja defuntos viuua molher que foj de 6325 

hejtor amtunez cristaõ nouo mercador defuncto 

de idade de ojtenta annos, e comfessandosse dixe
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||143r.|| [[dixe]] que de quatro ou cjnquo annos aesta parte naõ 

<culpas.>comecaçaõ fresco, por que lhe faz mal ao estomago 

mas que come salgado asado e outrossim naõ comerja 6330 

mas que nos outros tempos atras comja raja naõ comja [em] caça 

e que de dous annos aesta parte costuma mujtas ue 

zes, quando lanca a bençaõ a seus netos dizendo a ben 

çaõ de deus e mjnha tecubra lhes poem amaõ estem 

dida sobre acabeça despois que lhe acaba de lancar a be 6335 

nçaõ que isto faz por desastre, e que auera qujnze 

annos pouco mais ou menos que morreo o ditto seu 

marjdo hejtor antunez e que no tempo do nojo da 

sua morte ella esteue asentada detras da porta, 

tambem por desastre po[r a]conteçer ficar a lim 6340 

assim a gejto seu asento, e que auera trjnta e cjnco 

annos que estando ella na sertam lhe morreo hum f[o] 

per nome antaõ, e depois que morreo lancou, e maõ 

dou lancar agoa fora dospotes agoa que estaua 

en casa fora epor nojo de sua morte esteue os prjm 6345 

eros ojto dias sem comer carne estas cousas  

saber que eraõ de Judia e por que lhas Insinou huma sua co 

181madre cristã uelha, Ines rodrigues partejra viuua cujo 

marjdo fora hum capintejro a qual ora ja he defun 

ta e no ditto tempo era mujto uelja e moraua de 6350 

fronte della confessante naditta sertam empor 

tugall a quallhe Insinou isso dizendo ser bom 

e por isso o fez, e cujdando ella ser isto bom 

182o insinou tambem neste brasil a suas filhas dona 

lianor molher de anrjque monis e breatiz antu 6355 

nez

                                                           
181 <Referida Ines rodrigues > 
182 <Referidas suas filhas |dona alianor | britis antunez> 
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||143v.|| [nez]] molher de bastiam de farja que na dita sertam em 

portugal ouujo e lhe insinou naõ sabe quem este modo 

de juramento p[e]llo mundo que tem a alma de meu paj 

ou de meu marjdo ou meu filho e que deste juramento 6360 

usa ella mujtas uezes quando quer afirmar alg 

uma co[u]sa mas nunca entendeo ser juramento de 

Iudeus e que estando seu filho nuno fernandez doente auera 

tres ou qua[tr]o annos ella compajxaõ estaua mujtas 

uezes algum dia sem comer ate a uespera, e que aue 6365 

ra sete ou ojto annos que esteue mujto doente em mato 

im onde ella ora he moradora dentro nesta capita 

nja na qual doença chegou atresualiar e dizem que 

falaua de[s]satinos mas ella naõ esta lembrada 

se nese tempo falou ou fez alguma cousa em ofensa de 6370 

de[u]s e per guntada quem lhe emsinou as dictaspalla 

cousas, respondeo que lhe naõ a lembra que outra pes 

soa alguma lhas Insinasse senaõ somente a ditta partejra 

que dezia ser cristam uelha, que lhas em sinou, nosertam 

a mais de trjnta e cjnquo annos naõ lhe lembra a que pre 6375 

possito nem lhe pareçe que lho Insinou em roim tençaõ 

por que lhe uja fazer obras de boa cristaã a qual lhe dixe 

tambem que era bom botar a agoa fora quando alguem 

morrja por que lauauam aespada do sangue nella 

e perguntada queespada ou que sangue, era esse res 6380 

pondeo que naõ lhe lembra que a dicta partejra lhe de 

clarasse mais, per guntada se lhe uja fazer estas cou 

sas, o ditto seu marjdo lhe respondeo que naõ lhas uja 

fazer nem elle sabia disto perguntada se lhe de 

clarou6385 
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||144r.|| [[clarou]] a dicta partejra quando lhe Insinou estas cousas 

quem lhas tinha Insinado e como se lhe ueo a descobrir 

que era Judia respondeo quelhe naõ declarou que era Judia nem 

nada mais e somente lhe Jnsinou as ditas cousas eper 

guntada de que idade era ella comfessante no dito tempo 6390 

e a ditta partejra que lho Insinou, respondeo que ella confessa 

nte serja entaõ de quarenta e cinquo annos e que a 

dita par tejra serja entaõ de alguñs ojtenta e llogo 

da[q]uj a pouco tempo morreo, e perguntada se ensi 

nou ella as ditas suas filhas, outras mais algumas çe 6395 

remonjas judajcas, respondeo que naõ e perguntada 

quanto tempo ha que ella comfessante comecou a ser 

judia ea dejxara fee de noso senhor Ihesu christo respondeo  que 

nunca ategora foj judia e sempre ate gora teue a fee 

de nosso senhor Ihesu christo mas que fez as ditas cousas e ceremo 6400 

nias sem tençaõ alguma de judia naõ entendendo nem 

sabendo que eraõ çeremonjas judajcas mas paruoa 

mente as usaua por lhas terem Insinado como ditto 

tem, perguntada quanto tempo ha que ella comecou 

a Insinar as dittas suas filhas que fossem judias e 6405 

cressem na lej de Mojses, respondeo que ella nunca 

ensinou a suas filhas que fossem judias, nem alej de 

Mojses nem ella teue nunca essa lej, e llogo foj amo 

estada pelo senhor ujsitador com mujta carjdade que 

ella use de bom conselho e que pois este tempo 6410 

de graça que pera ella a alcançar lhe he neçessarjo 

fazer comfissaõ Intejra euerdadejra nesta mesa e con 

fessar a sua tençaõ judajca  e que comfessando ella 

a sua tencaõ etoda uerdade Interior lhe aprouejtara 

mujto pera alcancar perdaõ, respondeo que ella tem 6415 

ditta
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||144v.|| auerdade que nunca fez as dittas cousas com roim tencaõ 

nem com coracaõ de judia, nem de o fender a deos e nunca 

cujdou que nas dittas cousas o o fendia e llogo pello ditto senhor 

ujsitador lhe foj ditto que esta muj forte presunpcaõ contra 6420 

ella que hejudia e ujue nalej de mojses e sse afastou 

da nosa sancta fee catholica, e que naõ he posivel fazer 

ella todas as dittas ceremonias de Judeus tam conhe 

cjdas,  sabidas, serem ceremonjas dos Judeus com o 

botar agoa fora quando alguem morre e naõ comer 6425 

ojto dias carne no nojo eJurar pello mundo que tem a 

alma do defuncto, e naõ comer, caçaõ, nem raja e  

por a maõ nacabeça aos netos quando lhe lancaua 

a bençaõ, tudo isto saõ ceremonjas manisfesta men 

te judajcas e que ella naõ pode negar, e que por isso 6430 

fica claro que ella he judia e que as fez como judia/ 

e comtudo ella comfessante dixe e a firmou que ella 

nunca fez as dittas cousas contençaõ roim de Judia 

nem <de> offensa de Jesu christo, mas que as fez por ignoran 

cja como ditto tem e naõ come o caçaõ nem raja 6435 

fresco porque lhe faz mal e quando punha a maõ na 

cabeça dos netos era por desastre e que de toda a culpa 

que tem em fazer as dittas cousas exterjores, sem 

ter a dicta tencaõ roim Intirjor como ditto tem pede 

perdaõ e misirjcordia neste tempo de graça eprome 6440 

teo segredo pello juramento que reçebeo e por naõ 

saber asinar eu notarjo a seu rogo asinej com osenhor ujsita 

dor Manoel francisco Notario do sancto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

comfessou mais que quando amortalhauaõ algum 

finado, naõ era bom das agulha pera o coserem na 6445 

[[na]] mortalha nem era bom tirar ramo nem pe 

daço
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||145r.|| [[daço]] fora do lancol en que amortalhauaõ, mas que auja de fee 

com o lancol Intejro, e que naõ era bom a uasoura com que ua 

rjam a casa emprestalla a nenhuma uezinha pera uarer 6450 

a sua e que ella comfessante naõ se afirma bem se insi 

nou estas cousas a suas filhas e prometeo ter segredo 

e foj lhe mandado pello senhor ujsitador que naõ se saisse 

desta cjdade sem sua licença e assim o prometeo epor 

naõ saber asinar eu Notarjo a seu rogo asinej com osenhor ujsi 6455 

tador Manoel francisco Notario do sancto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj  

 Heitor furtado de mendoça             Manoel francisco 

                 confissaõ de Dona lianor christã noua no tempo da graça. 

Ao primejro dia do mes de feuerejro de mill e qujnhentos e 

nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador capita 6460 

nia da bahia de todos os sanctos nas casas da morada 

dosenhor ujsitador do sancto offjcjo hejtor furtado de men 

donça per ante elle pareçeo sem ser chamada dentro no 

tempo da graça dona Lianor e por querer comfessar suas 

culpas neste mesa reçebeo Juramento dos sanctos euan 6465 

gelhos, em que pos sua maõ derejta sob cargo do qual 

prometeo dizer uerdade e dixe ser cristã noua mora 

dora em mathoim de idade de trjnta e dous annos pouco 

mais ou menos casada com Anrique monis cristaõ ue 

lho morador no Rio de mathoim dentro nesta capita 6470 

nia, e confessandose dixe que auera dezojto annos 

po<u>co mais ou menos [[pouco mais ou menos]] que he casada  

com o ditto seu marjdo, e do ditto tempo ategora lhe acon 

<culpas> teçeo mujtas uezes, lancar e mandar  lancar fora 

de casa toda agoa dos potes e uasos que auja em casa 6475 

dasportas a dentro quando alguem lhe morrja como 

filho ou filha ou escrauos, e que auera quatro ou
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||145v.|| ou cjnquo annos que lhe morera huma sua filha e estando em  

<culpas> nojo por ella, naõ comeo ojto dias carnẽ. e que de seis 

ou sete annos aesta parte por ouujr dizer que tirar as  6480 

landoas aos quartos trazejros das reses meudas 

todas as uezes que em sua casa se as asauaõ quartos se 

melhantes, lhe mandaua tirar a landoa perase asa 

rem bem,e que auera dous outros annos ueo a sua casa 

huma lamprea que ueo do rejno em conserua e ella a naõ 6485 

quis comer por auer nojo della e ujr fedorenta e naõ 

183por outra alguma cousa e que come os mais pejxes sem es 

cama e lhe sabem mujto bem, e que auera hum anno 

pouco mais ou menos que huma sua ecraua degolou 

huma sua galljnha defronte dasua porta e que ella 6490 

lhe mandou lancar em cjma dosangue que estaua 

derramado no chaõ hum pouco de poo de sara 

dura de ma dejra que se auja serrado, porque andaua 

aj perto hum porco e a remetia aelle pera o comer 

e isto fez, porque o porco naõ ficasse Jnclinado a 6495 

lhe comer os pitaõs, e que de dezassete annos a esta 

parte em que seu paj fallesçeo, ella confessante 

quando quer afirmar alguma cousa tinha porcos 

tome ordjnarjo Jurar pello mundo que tem aal 

ma deseupaj e desta jura usaua pella ouujr Ju 6500 

rar a sua maj anna rodriguez, mas naõ entendeo 

que esta jura quer dizer e que todas estas 

cousas fez sem nenhuma maa tençaõ, e sem saber 

nem emtender que eraõ ceremonjas dos Judeus 

e que tanto que ouujo dizer que na pubrjcaçaõ da 6505 

Sa<n>cta Inqujsiçaõ se de clarou no edicto da fee 

que estas cousas eraõ çeremonhas dos Judeus  

ella

                                                           
183 Observa-se um “X” inserido posteriormente. 
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||146r.|| [[ella]] confessante por ueer que he da naçaõ e que simplex 

mente tinha fejto estas cousas ficou mujto triste 6510 

por veer que podiam cujdar que ella era judia naõ 

no sendo ella nauerdade por que he boa cristaã eper 

184guntada quem lhe Insinou botar agora fora quando 

lhe morrja em casa, respondeo que sua maj anna 

rodriguez lho insinou dizendo quelho Insinara huma sua 6515 

comadre, Ines rodrigues cristaã uelha nosertam em 

portugual sem lhe declarar que era çeremonja 

judajca, e que a dita sua maj lhe insinou tambem  

que naõ comesse carne os dittos ojto dias da nojo 

da morte de sua filha que lhe Jnsina<ra> aqujllo a ditta 6520 

sua comadre, e que tambem ouujo a ditta sua maj 

o ditto modo de Jurar pello mundo que tem a alma 

deseupaj, e a outras mujtas pessoas que naõ lhe 

lembraõ os nomes e que por isso ella Vsaua tam 

bem do ditto modo de Jurar sem nenhuma roim 6525 

tençaõ eque tanto he uerdade de que ella[s]entodas as 

dittas cousas que fez nunca teue roim tençaõ e as 

fez simplex mente que estando ella em com uersa  

<referida> çaõ com Joanna de Saa e suas Jirmaãs e mãj 

molher de bastiam cauallo morador [[mora 6530 

doras]] em matoim ella confessante lhes contou 

que sua maj anna rodriguez lhe disera que naõ era bom 

beber a agoa que auja em casa quando morrja 

algueem que era bom lanc<a>la fora, e sendo pergun 

tada, perante quem lheJnsinou as dittas cousas, e  6535 

quando lhas Insinou se lhes de claraua logo que

                                                           
184 <Referida sua may Ana rodrigues > 
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||146v.|| [[que]] eraõ da lej judajca, respondeo que lhas Insinaua 

185per ante sua Irmaã breatiz antunez molher de bas 

tiam de farja cristaõ uelho e que naõ lhe declarou 

nunca que eraõ da lej judajca, nem ella tal enten 6540 

deo nem pressumjo de sua maj e a tem por boa crjs 

taã, perguntada seujo a ditta sua maj fazer ou 

dizer outras algumas cousas contra nossa sancta 

fee catholjca, respondeo que nunca lhes ujo fa 

zer n[em]dizer outras cousas mais que do que dito tem, 6545 

perguntada se no tempo que sua maj esteue doente, 

e se na sua doença, lhe ujo fazer ou ouujo dizer alguma 

cousa contra nosa sancta fee catholjca, respondeo 

que nunca lhe ujo fazer nem dizer tal, mas que lhe 

lembra que esteue douda e falaua mujtos des ati 6550 

nos e que lhe lembr que quando seupaj morreo 

a dicta sua maj por nojo da sua morte naõ comeo 

carne ojto dias pella rezaõ sobre ditta de lho ter 

Insinado sua comadre, efoj amoestada pello senhor 

ujsitador com mujta charjdade que ella confesse 6555 

todas suas culpas Intejramente porque naõ he de 

creer que sendo ella molher de bom Intendimento 

como mostra em sua pratica e sendo ella cristaã 

noua e fazendo as dittas ceremonjas tam conhecj 

das dos Judeus as naõ fizesse contençaõ de judia e 6560 

que por estas rezois esta muj forte presunçaõ contra 

ella que he judia e viue na lej de mojses e naõ tem a 

lej de Jesu christo verdadejro mexias e quepera 

que lhe aprouejte sua comfissaõ pera alcam 

car graça eperdaõ e mjsirjcordia lhe he ne 6565 

cessarjo

                                                           
185 <Referida Britis atunes>. 
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||147r.|| [[cessarjo]] fazer comfissaõ Intejra e uerdadejra confessa 

ndo sua tençaõ Judajca o que ella naõ faz antes ne 

ga, e por ella foj respondido que tem ditto toda 

a uerdade de suas culpas por que nunca nellas 6570 

teue tençaõ de Judia, e simplex mente as fez porlhos 

Insinarem da dita manejra, e llogo decla 

rou mais e confessou mais a dicta dona Liannor 

que no ditto tempo despois de ser casada, lhe aconteçeo 

per duas outras uezes que morrendo lhe em casa gente 6575 

mandou amortalhar mandando atar somente 

com huñs fios, e [m]andando que naõ cosesem com 

agulha e linha a mortalha do lancol, e que isto fez porlho 

Insinar aditta sua maj anna Rodriguez dizendo lhe que naõ 

era bom coser na mortalha, os defuntos com agulhae 6580 

ljnha, com que se cozia em casa em tambem lhe ouujo dizer 

a ditta sua maj que naõ era bom tirar ramo nem peda 

co de lancol em que se amortalhase algum defunto 

e o sobre ditto fez ella simplex mente sem ma tencaõ 

e entende que tambem a ditta sua maj simplex mente 6585 

lhe em sinou osobre ditto sem maljcja tambem por lho 

Insinarem sem entender que isso podia ser, ceremonja 

judajca e da culpa que teue em fazer a ditta  

obra exterior naõ tendo dentro no coracaõ 

nenhuma roim temçaõ pede misirjcordia e per 6590 

daõ// dixe mais acusandose a dicta dona [lireja] 

lianor que lhe lembra que huma uez auera anno 

e meo pouco mais ou menos que morrendo
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||147v.|| lhe huma menjna de huma sua escraua ella deu hum 

pano pera a amortalharem e mandou que a morta 6595 

lhasem nelle assim Intejro que naõ rasga sem 

n[e]mtirassem nada fora epor nao dizer 

mais foj lhe mandado ter segredo e que naõ se  

saja desta cjdade sem licença delle senhor ujsita 

dor e ella assim o prometeo e assinou com 6600 

elle eu Manoel francisco notario do sancto offjcjo nesta 

ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                     dona lianor 

                     confissaõ deIsabel antunes mea christã noua notempo 

                     da graça doReconcauo, molher de henriquez nunez christaõ nouo 6605 

Aos ujnte noue dias [d]igo ao primeiro dia do  

mes de feuerejro; de mill e qujnhentos e no 

uenta e [dous] annos nesta cjdade dosalua 

dor bahia de todos os Sanctos nas casas 

da morada dosenhor visitador dosancto offjcjo 6610 

hejtor furtado de mendoça per ante elle pa 

reçeo sem ser chamada dentro no tempo da graça 

Isabel antunez epor <se> querer acussar de culpas 

pertençentes a esta mesa reçebeo juramento 

dos sanctos euangelhos em que pos sua maõ derejta 6615 

sob cargo
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||148r.|| [[sob cargo]] do qual prometeo confessar uerdade en 

tudo, e dixe ser natural de matoim, onde ora he mo 

radora nesta capitanja mea. cristã noua filha 

de djogo vaz cristaõ uelho jadefunto e de sua molher uj 6620 

olante antunez cristaã noua de idade de dezoj 

to annos cristaã digo casada com anrique nu 

nez laurador o qual naõ sabe decerto sua na 

caõ mais que somente lhe conheçe hum seu prjmo 

com irmaõ que he Joam nunez de pernaõ buco 6625 

mercador o qual dizem que he cristaõ nouo Intej 

ro e confessandose dixe que auera quatro an 

<culpa> nos que na sua fazenda lhe morreo hum es[c]rauo 

menjno e ella mandou a maj do ditto escrauo 

que lancase fora toda a agoa da casa e isto fez 6630 

sem ter nenhuma tencaõ roim, e sem entender que era 

nenhuma ceremonja judajca por quanto tinha ou 

186ujdo dizer a sua maj que era bom fazer isto 

sem lhe de clarar mais nada e que ella naõ ujo 

fazer isto a dicta sua maj que ora ja he defunta 6635 

e tambem ella confessante morrendo lhe huma sua 

filha, e outras pessoas nunca usou dosobredi 

to, mais que a dicta uez por naõ lancar ma[õ] 

da dicta cousa, etambem desta obra que fez 

exterjor sem ter roim tençaõ Interjor mente no co 6640 

raçaõ da culpa que nella teue fazendoa simplex 

mente pede perdaõ e mjsirjcordia elogo foj 

amoestada com mujta carjdade pello senhor ujsi 

ador

                                                           
186 < Referida violante antunes. | sua mãy christã noua> 
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||148v.|| [[tador]] que faca comfissaõ Intejra e uerdadejra 6645 

por que pois ella he christaã noua e esta ceremo 

nja que ella fez he mujto conhecjda ser dos judeus 

fica sendo grande presunçaõ que ella he Judia 

e que esta afastada da fee de Iehsu christo uerdadejro 

mexias e que ujue na lej de Mojses majormente 6650 

sendo ella discreta como he e de bom entendimento 

faz mujta sos pejta que ella fez a dicta ceremonja 

com tencaõ de judja e que portanto falasse uerdade 

e des cobrisse oseu coracaõ por que lhe apruejtara muito 

pera alcancar graca e misirjcordia respondeo 6655 

que ella mandou fazer a dicta cerjmonja de dejtar a 

agoa fora sen saber que era cerjmonja de Judeus e 

sen tencaõ disso mas ignorante mente como moça 

e denuncjou mais que ouujo dizer a dicta sua maj 

jadefunta mujto tempo ha naõ lhe lembra quando 6660 

que naõ era bom quando leuauaõ hum pote pera 

buscar agoa fora de casa tornarem com elle pera ca 

sa uazio, mas naõ lhe declarou nenhuma ma tencaõ 

nisto edo costume dixe o que ditto tem e que n 

unca presumjo da dita sua maj tencaõ roim 6665 

das dittas cousas e prometeo ter segredo e 

por naõ dizer mais lhe foj mandado digo que a 

sinej por <ella> quj com osenhor ujsitador manoel francisco No 

tario do sancto offjcjo nesta ujsitacaõ o es 

creuj187 6670 

                                                            Manoel francisco 

Heitor furtado de mendoça

                                                           
187 Segue-se traço na mesma direção e comprimento da linha de texto superior. 
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||149r.|                   |confissaõ de Baltezar andre christaõ uelho no tempo 

                               da graça do Reconcauo 

Ao prjmejro dia do mes de feuerejro de mill e qujnhentos e 6675 

nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador ba 

hia de todos os sanctos nas casas da morada dosenhor ujsi 

tador do sancto offjcjo hejtor furtado de mendoça peran 

te elle pareçeo sen ser chamado dentro no tempo da 

graça balthezar andre e por querer comfessar sua cul 6680 

pa recebeo juramento dos sanctos euangelhos em que pos  

sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer uer 

dade e dixe ser cristaõ uelho natural do porto, filho 

de cristouaõ fernandez pescador e laurador e de sua molher 

marja andre mora dores ora na barra de Jaguarjpe 6685 

de idade de ujnte e tres annos casado com marja dos 

Reis cristaã uelha mercador stante nesta cjdade e con 

<tempo> fessando dixe que auera quatro annos pouco ou mais ou 

menos que Indo elle desta cjdade,NaNao de Antonio 

defrejtas portales pera a ditta cjdade do porto foraõ 6690 

tomados pelos Ingreses luteranos na parajem das 

ilhas e foraõ leuados a cidade de Antona, e na sua 

companhia os trouxeraõ alguñs dous meses emeo 

no mar e terra scilicet no mar poderjam andar em sua compa 

nhia alguñs ujnte dias e entodos elles os dittos lu 6695 

teranos sempre pella menhã e a nojte, faziam suas 

oraçõis luteranas a sentados desbarretados em lin 

<culpa> goa Ingresa, e elle confessante, com os mais seus compa 

nhejros sempre quando elles faziam as dittas ora 

çoĩs luteranas se punhaõ tambem desbarretados 6700 

assim como os dittos luteranos e isto faziam pare 

cendo lhes que lhes contetarjam porque os lutera 

nos
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||149v.|| [[nos]] obrigauaõ a fazer isso e despois de estarem na 

cjdade de Antona elle e seus cõpanhejros por seis ou 6705 

sete uezes foraõ as mezqujtas e Igrejas dos lutera 

nos nas quais os dittos luteranos estauaõ as suas 

pregaçoĩs luteranas nas quais Igrejas naõ ha reta 

bolo nem Imagem de deus e nem de sancto nem cruz e so 

mente nellas esta nomeo no chaõ sobre hum pao huma 6710 

aue como coruo fejta de metal e esta mais nel 

las hum pulpeto donde pregaõ os luteranos per hum liuro 

e estaõ mais huñs bancos cubertos de panos finos 

roxos, e azuj[s] nos quais os luteranos cõmungaõ 

ao seu uso luterano que he comerem humas fateas 6715 

de paõ e beberem a sua çerveja, nas quais tambem 

estaõ mujtos cubiculos ao modo de confessionajros 

dentro nos quais, cada hum com sua molher e sua 

famjlia se fecha, e nestas Jgrejas luteranas 

entrou elle confessante por curjosidade eseus con 6720 

188panhejros estando algumas uezes pregando e 

outros cõmungando e outros rezando ao seu 

<culpas> uso luterano e elle se punha de joelhos e desba 

retaua assim como os luteranos faziam, e isso 

mesmo fizeraõ tambem seus companhejros porem que 6725 

elle confessante sempre em seucoracaõ teue firme 

a fee de cristo e nunca creo na dicta sejta lutera 

na e destas culpas dixe que pedia perdaõ efoj 

mais perguntado adeclaracaõ de seus companhejros 

dixe que os companhejros que no mar ena terra nas 6730 

Igrejas luteranas fizeraõ todas estas cou 

sas, aJoelhandose, desbarretandose como os 

dittos

                                                           
188 Observa-se um “x” antecedendo o vocábulo. 
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||150r.|| [[dittos]] luteranos como atras fica ditto, scilicet francisco perez marjnhejro | e 

189seu cunhado marcos, naturais da cjdade do porto e seu 6735 

arabalde os quais ambos estaõ nesta cjdade que ujeraõ 

na Nao portalesa que ha ujnte dias que aesta cjdade chegou 

na qual elle tambem ueo de que he mestre Pedro uelho,  

e assim foraõ mais Antonio de frejtas mestre e emparte 

senhorjo que era da Nao en que foraõ tomados e diogo gonçallvez 6740 

marjnhejro da ditta Nao, e Antonio carneiro carpinteiro ema 

rjnhejro della, todos moradores e casados na cjda 

190de do porto e seu arabalde, e domingos diaz mercador morador 

ecasado emmejjaõfrio, eoutros moços cujosno 

mes lhe naõ lembraõ e do costume dixe nada 6745 

e que saõ amigos, enaturais, e prometeo ter segredo 

pello juramento que reçebeo e asinou com o senhor ujsita 

dor Manoel francisco Notario dosancto offjcjo nesta uisita 

çaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                    balltezar andre 6750 

                       confissaõ de Nuno fernandez christaõ nouo na graça 

191Ao prjmejro dia do mes de feuerejro de mill e qujnhen 

tos e nouenta e dous annos nesta cjdade dosal 

uador bahia de todos os sanctos nas casas da mo 

rada dosenhor ujsitador dosancto offjcjo hejtor fur 6755 

tado de mendoça per ante elle pareçeo sen ser 

chamado dentro no tempo da graça Nun o fernandez e  

por querer comfessar suas culpas reçebeo juramen 

to dos santos euangelhos em que pos sua maõ derej 

ta sob cargo do qual prometeo dizer uerdade e di 6760 

xe

                                                           
189 <Referidos| . francisco pirez | . marcos |  .antonio de freitas | . diogo gonçalvez | 
. cristouã gonçalvez |. Antonio Carneiro>. 
190 <domingos dias> 
191 <tabem fessou mais | adiante folha .71.> 
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||150v.|| [[xe]] ser cristaõ nouo natural desta bahia filho de hej 

tor antunez mercador defuncto e de sua molher 

anna rodriguez cristaõs nouos solteiro de idade de trjn 

ta annos, morador em matoim e comfessando dixe 6765 

que auera quatro annos que sua Irmã ujolante 

<culpa> antunez morreo e que no dia que ella morreo elle 

com nojo naõ comeo nada todo odia, e sendo do 

mjngo o ditto dia naõ quis comer carne e so 

mente a nojte comeo pejxe, porem que naõ sabia 6770 

que isto era ceremonja judajca, nem elle com essa ten 

çaõ offez, senaõ somente com nojo, foj logo amoes 

tado pello senhor ujsitador com mujta carjdade que faça 

confissaõ uerdadejra, e confesse sua tencaõ pois 

esta em tempo de graça pera alcancar perdaõ, res 6775 

pondeo quetem ditto auerdade e naõ teue tencaõ 

deJudeu, e que he bom cristaõ, comfessou mais 

que auera quatro ou cjnquo annos que sabendo 

<culpa> elle que o ljuro chamado diana era defesso, elle  

comtudo leo por elle mujtas uezes naõ lhe lem 6780 

bra quantas, eoutro ssim comfessou que tem ouj 

dio de metamaforgis em limgoagem  naõ sa ben 

do ser deffesso, com fessou mais, que sabendo que 

euforsina he defesso leo por elle huma uez, e sen 

do perguntado pellos liuros dixe que somente 6785 

tinha ora o ditto oujdio e foj lhe mandado que o 

trouxesse aesta mesa e prometeo ter segredo  

pello jurament que recebeo e foj lhe mandado 

que naõ sesaja desta cjdade sem licencado  

senhor 6790 
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||151r.|| [[senhor]] ujsitador com o qual asinou Manoel francisco Notario do 

sancto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça              Nuno fernandez   

                confissaõ de joaõ Remiraõ  na graça 

Aos dous dias do mes de feuerejro de mill e quinhentos 6795 

e nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador  

bahia de todos os sanctos nas casas da morada do 

senhor ujsitador dosancto offjcjo hejtor furtado de men 

doça per ante elle pareçeo sen ser chamado dentro 

no tempo da graça Joam  remjram eporquerer 6800 

comfesar sua culpa  recebeo juramento dos santos 

euangelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo 

do qual prometeo djzer uerdade e dixe, ser cri 

taõ uelho segundo lhe pareçe natural de crasto uer 

de no campo de ourjque, filho de aluaro martinz laurador 6805 

ecelorgiam, defunto e de sua molher caterjna 

gonçalvez casado, com esperança bautista de ida 

de de trjnta e tres annos morador noseu engenho 

na freguesia doJapasse, e comfessando dixe 

que auera doze annos pouco mais ou menos que 6810 

elle foj pera osertaõ dos tapioãis, per duas ue 

zes em que po derja amdar de ambas as uezes jun 

tamente vjnte meses pouco mais ou menos 

e nas ditas Jornadas assim nas quaresmas
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||151v.|| <culpas> como nos mais dias que aIgreja defende carne 6815 

elle comeo sempre carne podendo escusar de a 

comer pello menos a major parte dos ditos dias 

e comfessou mais que auera seis annos que reside 

e gouerna[o] dito seu engenho e sempre entodos 

os domjngos, e sanctos moendo o engenho des 6820 

pois do sol posto mandou, e consente manda um 

seus fejtores lancar a moer o engenho e carretar 

carradas delenha e canas, e fazer o mais serujço 

pertençente a moenda nos dictos domjngos e 

sanctos como se foraõ dias de samana, e tambem 6825 

nos dittos domjngos e sanctos aInda pellas 

menhaãs ante missa manda carretar carradas 

de a cuquere a<o> porto, e isto mesmo de moere 

carretar nos dittos dias vee elle que usaõ e cos 

tumaõ geralmente nesta capitanja todos os  6830 

<Referidos> senhores e fejtores de engenhos sem exçepçaõ 

e assim tambem mujtos laurado<re>s, esendo 

perguntado quais saõ as mais pessoas que 

tambem com elle comeraõ nosertaõ carne 

podendoa escusar, respondeo que saõ os se 6835 

gujntes, domingos fernandez tomachauna, e francisco afonso capara, 

192mamaluco morador casado em pera bosu, e ma 

[[ma]]noel dafonsequa mamaluco veuuo 

morador em passe, e domingos de mejra mamaluco Irmaõ 

do dicto capara com elle morador e gonçalo afonso morador no 6840 

acu, solteiro, e outros mais defunctos e pessoas  

de

                                                           
192 <Referidos domingos fernandez tomacauna |francisco afonso capara manoel da fonseqa 
| domingos de meira | gonçalo afonso.> 
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||152r|| [[de]] que ora naõ se lembra e de todas as dittas culpas 

pede perdaõ, e foj amoestado que naõ as cometamajs 

pois saõ entaõ notauel offensa de deus, que tam facil 6845 

mente sepode escusar, e do costume dixe nada 

mas antes saõ amigos, e prometeo ter segredo 

pello juramento que reçebeo e asinou com osenhor uj 

sitador Manoel francisco Notario dosancto offjcjo nesta ujsi 

tacaõ o escreuj           joaõ remiraõ  6850 

Heitor furtado de mendoça 

              confissaõ de Baltezar camello - na graça 

Aos dous dias do mes de feuerejro de mill e qujnhentos 

e nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador 

bahia de todos os sanctos nas casas da morada do 6855 

senhor ujsitador dosancto offjcjo hejtor furtado de mendoça 

per ante elle pareçeo sen ser chamado dentro no 

tempo dagraça balthesar camello e fez confissaõ de 

suas culpas a quall uaj escrjpta no segundo liuro 

das denuncjacoĩs folha .70. epera declaraçaõ 6860 

fiz aquj esta por mandado do ditto senhor ujsitador 

Manoel francisco Notario dosancto offjcjo nesta ujsitacaõ o escreuj    

           confissaõ de Andre dias mistiço na graça 

Aos dous dias do mes de feuerejro de mill e quj 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cjdade 6865 

dosaluador bahia detodos os sanctos nas ca 

sas da morada dosenhor ujsitador dosancto offjcjo 

hejtor furtado de mendoça per ante elle pare 

ceo
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||152v.|| [[çeo]] sen ser chamado dentro no tempo da graça andre 6870 

diaz epor querer comfessar sua culpa reçebeo jura 

mento dos santos euangelhos em quepos sua maõ 

derejta sob cargo do qual prometeo dizer uerdade 

edixe ser mamaluco natural de pernaõ buco filho 

de Joam diaz homem branco que naõ sabe se era cristaõ 6875 

uelho senouo, e de lianor India deste brasill sua es 

craua, solteiro, de idade de trjnta annos pouco mais  

ou menos morador empera bosu, laurador e con 

<tempo> fessando dixe que auera dous meses que ueo do sertaõ 

<culpa> delarjpe onde deu huma espada a hum gentio Infiell 6880 

e ujo que aos dittos gentios deraõ tambem armas 

193as pessoas segujntes, diogo dafonsequa mama 

luco morador em casa de gaspar rebello em tasuapina deu 

194hum pistolete, e domingos fernandez tomacauna huma espingarda 

195 e Cristouaõ da rocha, tambem he fama certa que 6885 

196 lhes deu huma espada, e espingarda, e bandejra, e a 

tambor, deguerra e cau<a>los, e póluora dizendolhes 

que se la fossem os brancos da bahia que sedefende 

sem delles com aquellas armas, e ujoa Antonio diaz ma 

maluco depernaõ buco da lhes huma espada por huma 6890 

peça digo que dixe que o ditto Antonio diaz deu a ditta espada 

ao capitaõ cristouaõ da rocha e elle a deu ao gentio 

e que da sua culpa pedia perdaõ esendo per 

guntado dixe que os dittos gentios saõ Infieis que quando 

achaõ tempo e o cosiam matarõ aos brancos e ja os gen 6895 

tios do ditto sertaõ mataraõ brancos e do costume di 

xenada eprometeo ter segredo e assinou com o senhor ujsi 

tador Manoel francisco do santo offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça     andre dya

                                                           
193 <Referidos Diogo domingos [fonse]seqa> 
194 <domingos Fernandez tomacauna> 
195 <cristouã da Rocha> 
196 <antonio dias> 
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||153r.||                confissaõ de Simaõ Luis frances filho de luterano 6900 

                            na graça 

Aos dous dias do mes de feuerejro de mill e qujnhentos e 

nouenta e dous annos nesta cjdade do saluador, ba 

hia de todos os sanctos nas casas da morada dosenhor vi 

sitador dosancto offjcjo hejtor furtado de mendoça 6905 
197per ante elle pareçeo sem ser chamado dentro no tempo 

da graça Simaõ Luis e por querer comfessar sua culpa 

reçebeo juramento dos sanctos euangelhos en que pos sua 

maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer entudo 

uerdade e dise ser françes de nacaõ natural da cida 6910 

de d[a]rabra noua, filho de roberto luis luterano, e de 

sua molher margarjda grisel catholica que naõ sabe se 

saõ ujuos sedefuntos, veuuo laurador e morador 

no Rio de perabasu de idade de trjnta e cjnco annos 
198e confessandosse dixe que sendo elle moco de dez annos 6915 

na sua terra fogia dadoutrjna desua maj catolica 

e seguja a sejta luterana que o ditto seu paj, luterano lhe 

ensinaua, e sendo da ditta condicao e idade se ueo 

em hum Naujo da sua terra, o qual naujo era tambem 

de luteranos e com elles ujnha elle guardando a sua sej 6920 

ta, e desenbar quando na costa deste brasill abus 

car pa o elle quando foj o tempo da partida no rjo de saõ francisco 

fugio ese ficou emterra, com os negros gentios deste bra 

sil no sertaõ e com os dittos gentios esteue dous annos 

usando todas as gentelidades como os dittos gentios 6925 

de manejra que ate ser de idade de doze annos pouco m 

ais ou menos elle naõ teue a lej de Jesu christo, e despois 

de isto passar fugio dos dittos gentios pera esta cjd[a] 

de e em ujlla uelha o cura o comfessou e os padres 

do6930 

                                                           
197 <este confitente | foi sse para o çertaõ> 
198 <culpas de luterano | e de gentjo> 
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||153v.|| [[do]] dito colejo da companhia deIesu o doutrinaraõ e de 

entaõ ategora elle ujue catoljcamente porem sem  

<culpas> pre em seu coracaõ teue ategora huma erronja a qual 

he, pareçer lhe eter porçerto que naõ era neçessarjo rezar 

aos sanctos nem as sanctas, nem rogar lhes nada 6935 

mas que somente bastaua, e se deuja, honrar, rogar, 

pedir, e rezar, a deus, a Iesu christo, e a nosa senhora 

tendo perassi que pois os sanctos eraõ seruos e 

de[us] he osenhor, que naõ era neçessarjo fazer conta  

dos seruos senaõ dosenhor e que destas culpas pede 6940 

misericordia dizendo que ja esta no conhecjmento da uerdade 

que os sanctos deuem ser uenerados, e honrados, esendo 

perguntado, se dixe elle perante alguem a ditta here 

gia respondeo que naõ lhe lembra que a dixesse mais que 

em seu pejto, e foj lhe mandado que no collejo de Jesu 6945 

continuasse cada menhã e tarde de huma ora estes 

dias segujntes com o Padre Pedro Coelho ate elle o Intru 

ir bem nas cousas de nosa sancta fee e que lhe In 

portaõ pera a saluacaõ de sua alma e no fim se 

confesse aelle fazendo comfissam geral detoda sua 6950 

199vida e que traga escripto a esta mesa de como tem 

satistejto a isto e assim o prometeo e asinou com 

osenhor ujsitador Manoel francisco Notario dosancto offjcjo 

nesta ujsitacaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça    200 6955 

                 confissaõ de pero gonçalves christaõ uelho na graça 

Aos dous dias do mes de feuerejro de mill e qujnhentos  

e nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador 

bahia detodos os santos nas casas da morada do 

senhor ujsitador dosanto offjcjo hejtor furtado de mendo 6960 

                                ca

                                                           
199<sim satisfez etroxe | escrito do padre> 
200 Assinatura por sinal. 
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||154r.|| [[ça]] perante elle pareçeo sen ser chamado dentro no tempo 

da graça pedro gonçalves epor querer comfessar sua culpa re 

cebeo juramento dos sanctos euangelhos em que pos sua 

maõ derejta sob cargo doqual prometeo dizer uer 6965 

dade e dixe ser cristaõ uelho natural de gujmaraĩs 

filho de manoel gonçalves dasillua laurador, e de huma mo 

lher per nome senhorjnha pires, veuuo, casado quefoj com  

cezillja gomez, criado do bispo deste estado e em 

sua casa morador de idade de vinte e sete annos 6970 

pouco mais ou menos, e confessando dixe que auera 

<tempo> mais de dous annos que ujndo da cjdade do porto pe 

ra estas partes do brasill nonaujo de que era mestre 

he senhorjo francisco gomez casado e morador emmjraga 

ja de porto, foj tomado na altura de saõ vicente 6975 

pellos Ingleses luteranos e foraõ trazidos por elles 

em sua companhia pellomar alguñs dous meses no 

qual tempo os dittos luteranos ento das as menhãs 

etardes faziam suas oracoĩs esaluas luteranas 

nasua ljngoa, lendo por seus liuros en<al>tas uozes 6980 

asentados e desbarretados sem terem Imagem 

<culpa> nem cruz e elle confessante achou sempre presen 

tẽ com os dittos luteranos nas dittas suas saluas e 

oracois luteranas a sentandosse e desbarretan 

dosse como elles e que ist[o] fazia por constrangimento 6985 

dos luteranos, e com medo de o espanquarem porem 

quesempre em seu coraçaõ teue a fee de cristo e 

nunca creo na sejta luterana e desta culpa pe 

dio misericordia esendo mais perguntado quem eraõ seus 
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||154v.|| 201companhejros que fizeraõ o mesmo que elle fez, respondeo 6990 

202que saõ lionel mendez pinto cristaõ nouo mercador 
203estante nesta cjdade natural de gujmarajs, e ssi 
204maõ que foi seu criado e ora o he de manoel rodriguezri 
205bejro, mercador  estante nesta cjdade, e goncalo mendes 

capateiro casado em gujmarãis na rua do gado fregue 6995 

sia de nosa senhora da oljuejra, e hum seu irmaõ que en 

taõ parecja ser de idade de dezaseis annos trigejro 

do rosto, cujo nome lhe naõ lembra e francisco filho de goncalo gonçalves 

o frade dalcunha morador no cano dos gafas arabalde 
206de gujmarais e belchior rodriguez cotilejro moco solteiro 7000 

que mora na Rua de gatos freguesia de saõ pajo em 

gujmararais que entaõ parecja ser de dezojto annos 

bo chehudo triguejro, e Andre gonçalves alfajate morador 

na Rua das oljuejras em gujmarãis, esalua 

dor ujejra escudeiro que naõ tem offjcjo neto de Ruj ujejra 7005 

ou fer naõ ujejra mançebo de vinte annos alua 

rjnho do rosto, morador mesmo emgujmarais detras 

da Igreja de saõ tiago, e francisco gomez senhorjo da ditta 

Nao, [E] Inacio Carballo segundo sua lembranca o no 

me da pia Inacjo, morador na Rua daladana cjdade 7010 

do porto pjlloto da mesma Nao, e outras pes 

soas mais cujos nomes. bem lhe naõ lembraõ e 

<culpa> confessou mais que na companhia dos dittos lutera 

nos comeo tambem carne muitos dias desestas fej 

ras e sabados em que a Jgreja a defende por que naõ 7015 

tinhaõ outro mantimento se naõ o que lhe dauaõ 
207os Luteranos e de clarou que balthesar Ribeiro  

solteiro morador na cjdade do porto mestre esenhorjo de huma

                                                           
201 <Referidoss> 
202 < lionel mendez pinto christaõ nouo> 
203 <simaõ seu criado esta ca= | sado em porto seguro.> 
204 <goncalo mendez. eseu irmaõ> 
205 <francisco filho de goncalo gonçalves >  

<joaõ borjes| aluaro gonçalves do carvalhal | belchior Rodriguez cotileiro | andre gonçalves     

alfajate| salvador mieira | francisco gomez | inacio carualho> 
206 <diz que tabem joaõ borges merca|dor que entaõ seria de 18. annos | francisco de 
gaspar dias cristaõ uelho morador na Rua| de couros em gumarãis | e Aluaro gonçalves do 
carualhal| que trata para a Canaria que uaj | euam a guimarais e de | gimarais natural | 
pedro gonçalves > 
207 <Referido balthesar ribeiro> 
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||155r.|| Naõ que hia de pernaõ buco perao Rrejno que tambem 

foj tomada pellos mesmos luteranos tambem com 7020 

as acjma nomeados e outros mujtos da mesma 

naõ que elle naõ conhece comeraõ carne mujtos dias 

en que aIgreja adefende e se achauaõ presentes 

e desbarretauaõ com os dittos luteranos nas di 

tas suas saluas, edo costume dixe nada saluo 7025 

que teue Ia humas diferencas leues com leonel mendez 

porem ja se correm e tratam digosaluaõ e que tem 

ditto a uerdade e f[o]jlhe mandado ter segredo 

e que torne aesta mesa no mes de março que uem 

e assim o prometeo pello juramento que reçebeo 7030 

e asinou com osenhor ujsitador Manoel francisco Notario do 

sancto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj. 

Heitor furtado de mendoça           pedro gonçalves 

                    confissaõ de duarte da Costa christaõ uelho na graça 

Aos quatro dias do mes de feuerejro de mill e qujnhen 7035 

tos e nouenta e dous annos nesta cjdade do sal 

uador bahia detodos os sanctos nas casas da mo 

rada dosenhor ujsitador dosanto offjcjo hejtor furtado  

de mendoça per ante elle pareçeo sen ser chamado  

dentro no tempo da graca duarte da costa epor 7040 

querer comfessar suas culpas reçebeo juramento
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||155v.|| dos santos euangelhos em que pos sua maõ derejta sob 

cargo do qual prometeo dizer uerdade e dixe ser 

cristao uelho natural datorre de penegate arcobis 

pado debraga filho de Joam eanes dacosta procura 7045 

dor do numero desta cjdade e de sua molher antonia 

rodriguez, solteiro de idade detrijnta etres annos pouco 

mais ou menos morador em taparjca na roça deseupaj 

<tempo> e comfessando dixe que auera quantro annos que 

nesta cjdade en casa de seu paj dous outros saba 7050 

<culpa> dos comeo figado de vaqua e assim o comeo seu paj 

208e isto sem necessidade e sem licença e que outro 

ssim a dous annos pouco mais ou menos que Indo para 

a guerra de ceregjpe, foj comujdado pe<r> hum seu 

209amigo andre marante solteiro cunhado de gaspar 7055 

nunez e com elle morador solteiro em taparjca pera co 

mer carne huma sesta fejra pusabado e ambos 

a comeraõ sendo tambem parcejros que a come 

raõ  diogo de santos em ujlla uella, e gocalo goncal 

uez criado do ditto gaspar nunez, podendo es 7060 

cussar de a comer e que outro ssim o[m]esmo em 

ceregjpe outra uez en sesta fejra ou sabado foj 

210comujdado por lazaro aranha mamaluco morador 

em pero absu, pera comer carne e com elle comeo 

semdo companhejros mais que com o ditto lazaro a 7065 

211ranha aestauaõ ja comendo bemto deljma 

criado quefoj de cristouaõ de bajrros morador na ban 

212da de perabasu, e perdralurez que do sertaõ foj ora 

                      pera

                                                           
208 <Referido a seu pay Joao nesta Costa> 
209 <Referido andre marante> 
210 <Referido lazaro aranha> 
211 <bento de lima> 
212 <Referido pero alurez> 
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||156r.|| [[pera]],213 pernaõ buco, e antonjo dias mamaluco que tam 7070 

bem dizem ir do sertaõ pera pernaõ buco, podendo 

escusar de a comer, e dixe que destas culpas pedia per 

daõ, e do costume dixe nada pello Juramento que 

reçebeo e asinou com osenhor ujsitador manoel francisco no  

tario dosanto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 7075 

Heitor furtado de mendoça    

                                                                                  Duarte214 dacosta 

                    confissaõ de maria varella christã uelha 

                                         na graça 

Aos quatro dias do mes de feuerejro de mill e quj 7080 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cjdade 

dosaluador bahia detodos os sanctos nas casas 

da morada dosenhor ujsitador dosanto offjcjo hejtor furta 

de mendoça perante elle pareçeo sem ser cha 

mada dentro no tempo da graça Marja uarella 7085 

e por querer confessar sua culpa reçebeo juramento  

dossanctos euangelhos em que pos sua maõ de 

rejta sob cargo do qual prometeo dizer uer 

dade e dixe ser cristaã uelha natural da ilha 

tercejra filha de pero durazeo, e de sua molher Jllena 7090 

tej<xe>ra moradores nesta cjdade, de idade de trjn 

ta annos pouco mais ou menos casada com simaõ 

da fonsequa moradora no seu engenho de pernaõme 

rjm freguesia de tamararja deste reconcauo  

e comfessando dixe que auera dez ou doze me 7095 

ses pouco mais ou menos que em sua casa hum 

dia com agastamento sobre certa coussa que huma 

sua negra lhe ueo mandando a com hum

                                                           
213 < Referido antonio dias> 
214 Acima do prenome observa-se o símbolo da cruz, com um ponto em cada vértice. 
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||156v.|| recado aoseu mestre do emgenho sem ella conside 

<culpa> rar o que dezia dixe que cria tanto a sua negra 7100 

como o euangelho de saõ joam e que desta culpa pedia   

perdaõ e foj per guntada que pessoas estauaõ pre 

sentes e se areprendeo alguem, respondeo que naõ lhe 

lembra se estaua alguem presente nem se foj reprendj 

da, e sendo mais perguntada, dixe que naõ lhe lembra 7105 

sefoj antes se despois deJantar e que estaua em seu 

siso porem que com mujta colera e agastamento dixe 

as dittas palauras das quais lhe pessou logo mujto 

esse foj confessar dellas, e foj logo amoestada pel 

lo senhor ujsitador que naõ lhe aconteça mais dizer 7110 

semelhantes blasfemeas por que os euangelhos sam 

verdades em faliueis que naõ pedem errar as quais 

deuem os cristaõs de creer mujto mais que em nenhuma 

pessoa peccadora humana que tem per natureza po 

der errar e enganarsse e foj mandada con 7115 

fessar, e prometeo ter segredo e por naõ saber 

asignar eu notario, a seu rogo asinej con osenhor ujsita 

dor Manoel francisco Notario dosancto offjcjo nesta ujsita 

çaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça    Manoel francisco  7120 

                       confissaõ de luzia ca[b]ellos christã uelha na graça 

Aos quatro dias do mes de feuerejro de mill e quj 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cjdade 

dosaluador bahia de todos os sanctos nas ca 

sas da morada dosenhor ujsitador dosancto 7125 

offjcjo hejtor furtado de mendoça perante  

elle
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||157r[[elle]] pareceo sen ser chamada dentro no tempo da graca lu 

zia cabellos epor querer comfessar sua culpa reçebeo 

juramento dos sanctos euangelhos em que pos sua maõ de 7130 

rejta sob cargo do qual prometeo dizer uerdade 

e dixe ser cristaã uelha natural desta cjdade filha de 

Luis de gois defuncto e de sua molher marja gonçallvez veuua 

de idade devinte annos dozella moradora com sua maj em pa 

rjpe deste reconcauo e confessando dixe que na qua 7135 

resma do anno passado estando ella na Igreja 

da sua freguesia a messa dosanctissimo sacamento 

comfessada pella obrjgaçaõ daquaresma dando 

osanctissimo sacramento o vigario que ora Inda he mj  

guel muniz antes de acabar de dar osanctissimo sa 7140 

cramento atodas as pessoas que estauaõ na di 

ta mesa des pois de o ter ja dado aella e a algumas 

molheres que estauaõ abajxo della se lhe acabaraõ as 

particulas e entaõ se tonou ao saçrajro por 

mais particukas e entre tanto ella e asmais 7145 

tomaraõ olauatorjo edes pois de o ter tomado 

veo o ditto uigario, e cujdado que auja de comecar 

a continuar a dar osacramento della confessante 

por diante cujdando elle que Inda ella naõ tinha 

sacramentado tornou a com tinuar a dicta mesa 7150 

comecando della e lhe tornou a dar o sanctissimo 

<culpa> sacramento segunda uez e Ella oreçebeo, tendo ja 

tomado o lauatorjo e continuando o ditto vigajro 

com algumas molheres que estauaõ abajxo della que ja
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||157v.|| tambem tinhaõ comungado, ellas lhe dixeraõ como ja 

tinhaõ comungado e uendo ella comfessante que as di 

tas molheres naõ tornaraõ a com mungar ficou enten 7155 

dendo que ella fizera mall em com mungar segunda uez 

e em naõ declarar ao ujgajro, como jatinhatomado 

olauatorjo assim como as dittas molheres dixeraõ 

edixe que desta culpa pede misericordia e perdaõ e foj per 

guntada se creella que na ostia consagrada esta ouer 7160 

dadejro corpo de nososenhor e que saõ herejes os que isso 

negaõ respondeo que assim o cree bem euerdadeira 

mente e foj perguntada se quando ella comungou 

segunda uez naõ estando em jejum tendo bebj 

do o lauatorjo sabja ella que reçebia o corpo uerda 7165 

dejro de christo, ouse duu[j]dou disso, respondeo que 

naõ dujdou tal mas que creo e bem entendeo 

que reçebja o uerdadejro corpo de christo, e sendo mais 

[[mais]] perguntada que ella sabja mujto bem que naõ 

se pode comungar estando em saude se naõ emJe 7170 

Juum e que a isso era obrjgada, mas que estando 

allj assim na mesa como moca depouca experj 

encja quando oujo tornar o vigario com osacramento 

naõ aduertindo ella que naõ tinha acabado de cor 

rer todaa mesa pareçeo lhe que tor naua a dar aque 7175 

llas particulas por naõ ter sacrajro em que as guar 

da[r] e assim simplex mente sem consideraçaõ fez 

osobre ditto mas ja se confessou disso a seus padres 

espjrituais e dixe que estaua mujto arependida epor 

naõ saber asinar eu Notario a seu rogo asinej com o senhor ujsi 7180 

tador Manoelfrancisco Notario do santo offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça         Manoel francisco
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||158r.||   confissaõ depero domingez grego. 7185 

                    na graça 

Aos quatro dias do mes de feuerejro de mill e qujnhen 

tos e nouenta e dous annos nesta cjdade dosalua 

dor bahia detodos os sanctos nas casas da morada 

dosenhor ujsitador dosanto hofficjo hejtor furtado de mendo 7190 

ça per ante elle pareçeo sen ser chamado dentro no 

tempo da graça tempo da graça pero domjnguez 

e por querer com fessar sua culpa reçebeo juramen 

to dos sanctos euangelhos em que pos sua maõ de 

rejta sob cargo do qual prometeo dizer uerdade 7195 

e dixe ser grego de naçaõ natural de lesmjnirne 

cjdade de grecja filho de domingos grego, e de sua mo 

lher Ines de flor gregos de idade de vinte e ojto  

annos casado com marja grega alfajate que ja naõ 

usa morador na bara depera basu, e comfesando dixe 7200 

que ha perto de dous annos que casou com a ditta sua molher 

que ora he de idade detreze annos e des pois que casou 

com ella esteue com ella so mente hum mes ese foj 

pera osertaõ donde tornou auera hum mes e nestes 

dous meses que tem cohabitado com a ditta sua molher  7205 

nunca dormjo com ella carnalmente pello vaso 

natural por ella ser moça aspera da condicaõ 

e o naõ querer conssentir e que huma uez antes de ir 

pera osertaõ querendo elle por diante naturalmente 

ter copula com adita sua molher, resualando seu mem 7210 

bro por bajxo a penetrou pello vaso trazejro e nelle
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||158v.|| <culpa> comprio, e conssumou o peccado nefando porem que quan| do lhe isto a 7245 

conteçeo elle estaua cheo de vinho e que fora 

desta uez nunca mais ate gora pecou com a ditta sua mo 

lher no ditto nefando, comfessou mais que auera tres 

meses que ujndo dosertaõ lhe aconteçeo com huma sua 

escraua pagam querendo dormir com ella por diante 7250 

resualhar lhe o membro ao uaso trazejro porem naõ 

penetrou edixe que pedia perdaõ eprometeo segre 

do e assinõu com osenhor ujsitador Manoelfrancisco Notario do santo  

offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça            † 7255 

           Confissaõ de Antonio daguiar christaõ uelho solteiro 

                                     na graça 

Aos cinquo dias do mes de feuerejro de mill e quj 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cjdade 

do Saluador bahia, detodos os sanctos nas casas 7260 

da morada do senhor ujsitador dosancto offjcjo 

hejtor furtado de mendoça per ante elle pa 

reçeo sem ser chamado dentro no tempo da  

graca, Antonio dagujar e por querer com fessar 

sua culpa reçebeo juramento dos santos euangelhos 7265 

em que pos sua maõ derejta sob cargo do qual pro 

meteo dizer uer dade edixe ser cristaõ uelho 

natural desta bahia filho de pero dagujar daltero 

e de sua molher custodia de farja morador com elles 

em matoim deste reconcauo de idade de vinte 7270 

annos solteiro, e comfe ssando dixe que auera seis 

annos pouco mais ou menos que sendo elle de ida 

de
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||159r.|| <tempo> de treze ou quatorze annos e sendo seuirmaõ mais mo 

ço de idade de doze ou treze annos dormjam ambos jun 7275 

215tamente em huma cama, hum mamaluco foro criado 

em casa per nome marcos que entaõ serja de idade de 

dezasete ou dezojto annos se hia de nojte da sua rede 

em que dormja as uezes por ssim mesmo as uezes cha 

mado por elles dejtarsse com elles na sua cama o qua 7280 

L, se dejtaua antre elles irmaõs e chegauaõ acontecer 

<culpa> lhes que elle marcos elle confessante pec[c]araõ ho pec 

cado nefando dejtandose elle confessante de brucos 

e sobre elle se dejtaua o ditto marcos metendo seu 

membro deshonesto pello uaso trazejro delle confes 7285 

sante e comprjndo nelle por detras como homem com 

molher por diante consumando e efectuando  

o peccado de sodomja epello semelhante modo 

fazia elle confessante lancandose tambem de 

barjga o ditto marcos e elle confessante pondo 7290 

sse em cjma delle por detras dormjndo com elle 

carnalmente como homem com molher penetrando  

com seu membro o vaso trazejro do ditto marcos 

e comprjndo dentro em seu vaso trazejro efectuando 

o dicto peccado dosedomja de manejra que alternadas 7295 

o fazjam, eesto lhes aconteçeo a cada hum delles 

algumas qujnze ou ujnte uezes em espaco de hum mes 

<tempo> que poderja durar esta deshonesta conuersaçaõ e que  

duas uezes emtenderaõ elles que o ditto seu Irmaõ 

bastiam dagujar que com elles estaua na cama os  7300 

sentio

                                                           
215 <Referido marqos> 
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||159v.|| e entendeo o que elles faziam pello que o ditto mar 

cos se pos tambem sobre o ditto seu irmaõ na mesma 

216fejçaõ sodomjtica eessas duas uezes sentio elle 

confessante ao ditto seu Irmaõ bastiam dagujar 7305 

e ao ditto  marcos ajuntarense ambos amjga 

uell mente nas mesmas posturas de sodomja 

mas naõ sabe se ambos consumaraõ o ditto 

peccado, e das dittas culpas disse que pedia per 

daõ, e sendo perguntado dixe quelhepareçe 7310 

que so mente as dittas duas vezes foj sentido 

do ditto seuIrmaõ e que njnguem outrem os ujo 

e que elle sabia que era peccado mas naõ sabia que 

era taõ graue e que hum dia acaso ouujo pra 

ticar no peccado nefando e entaõ soube quam 7315 

graue peccado he e dalj por diante se afastou 

da dicta comuersacaõ e nunca mais come 

teo o ditto peccado e se arependeo mujto sen 

do mais Perguntado dixe que o ditto marcos 

se ueo a fazer ladraõ e de roins manhas e fu 7320 

gio de casa auera cjnquo annos, e podera ora 

<referido> dar rezaõ delle diogo muniz cam, por que despois que 

moestado que lhe naõ aconteca mais semelhan 

tes torpezas e que se afaste de conuersaçois de 

que pode reçeber dano em sua alma e foj lhe maõ 7325 

dado que se confesse no mosteiro de saõ francisco e que traga escripto, 

aesta mesa e do costume nada mais do que ditto tem 

eprometeo ter segredo pello juramento que reçebeo e asinou 

com osenhor ujsitador, Manoelfrancisco Notario dosanto offjcjo nesta ujsitacaõ 

o escreuj 7330 

 

Heitor furtado de mendoça                 Antonio dagiar

                                                           
216 <seu irmaõ bastiam dagiar | esta metido na Relli | giaõ dos padres da com | 
panhia de jesu e | fez confissaõ nesteLiuro a | tras folha 49 - > 
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||160r.||              confissaõ de dona maria deReboredo christã uelha  

                                                   na graça 

Aos cinquo dias do mes de feuerejro de mill e qujnhen 7335 

tos e nouenta e dous annos nesta cjdade dosalua 

dor bahia detodos os sanctos nas casas da morada 

dosenhor visitador do sancto offjcjo hejtor furtado 

de mendoça per ante elle pareçeo sen ser chama 

da, dentro no tempo da graça dona marja dere 7340 

boredo, e por querer denuncjar digo comfessar sua 

culpa, reçebeo juramento dos santos euangelhos 

em que pos sua maõ derejta sob cargo do qual prome 

teo dizer uerdade e dixe ser cristaã uelha natural 

de setuuel filha de Anrjque lobo e de sua molher Isa 7345 

bell de roboredo defuntos de idade de quarenta 

e seis annos, casada com diogo monis barreto moradora na 

sua fazenda de pero abou e confessando dixe que de 

tres ou quatro annos pera esta parte pello ditto 

seu marjdo lhe fazer sem rezois e dormir com as es 7350 

crauas moças de casa e lhe dar mujtas ocasioĩs 

de se enojar e gastar ella confessante mujtas uezes 

em diuersos tempos, com colera e agastamento 

<culpas> se pos a falar soo com deos dizendo, que assim como 

scilicet thome naõ creo senaõ vendo as chagas que a 7355 

sim ella se naõ visse vingança do ditto seu ma 

rjdo serja como scilicet  thome, e naõ crerja en deus 

e que esta blasfemia, [d]ixe mujtas uezes em diuer 

sos dias do dito tempo aesta parte e que pede 

perdaõ e mjsericordia, e foj logo perguntada pello senhor 7360 

visitador se duujdou ella alguma uez da nosa
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||160v.|| Sancta fee catholjca ou se descreo alguma  ora ou 

duujdou de creer ser deus noso senhor o uerdadeiro de 

us, respondeo que sempre teue etem a sancta fee 

catholjca e que nunca duujdou nem teue tencaõ de 7365 

descreer de deus nososenhor mas que com apajxaõ 

dezia as dittas palauras e sendo mais per 

guntada, dixe que lhe pareçe que nunca njnguem 

aouujo, e que esta mujto arependida, e que bem sabe 

que errou mujto em dizer as ditas blasfemeas 7370 

e que naõ sabe leer nem escreuer eque nunca leo li 

uros nem teue communjcaçaõ de herejes nem lute 

ranos nem gente de ma sospejta e foj lhe man 

dado que torne aesta mesa nomes de abrjl 

prjmeiro que uem e que tenha segredo, e assi o pro 7375 

meteo pello juramento que reçebeo epor 

naõ saber asignar eu Notario a seu rogo asjnej 

com osenhor ujsitador Manoelfrancisco Notario do santo offjcjo nes 

ta ujsitaçaõ o escreuj. 

                                                       Manoelfrancisco 7380 

Heitor furtado de mendoça      

 confissaõ de heitor gonçalvez  christaõ uelho na graça 

Aos cinquo dias do mes de feuerejro de mill e 

qujnhentos e nouenta e dous annos nas ca 

sas da morada dosenhor ujsitador dosanto offjcjo 7385 

hejtor furtado de mendoça per ante elle pa 

reçeo sem ser chamad[o] dentro no tempo da 

graça hejtor gonçallvez e por querer confessar sua culpa 

reçebeo juramento dos santos euangelhos em que  

pos sua7390 



922 
 

 



923 
 

Baýa                                                               Mendoça                  161 

||161r.|| [[pos]] sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer 7390 

verdade e dixe ser cristaõ uelho natural da ilha de santa 

marjafilho de bellchior luis e de sua molher margarjda 

gonçallvez de idade de trjnta annos pouco mais ou menos 

casado, com caterjna de gois cristaã uelha morador emtoque 

toque laurador, e comfessandosse dixe que sendo elle 7395 

<tempo> moço de idade de ojto ate quatorze annos pouco 

mais oumenos, foj pastor degados na proprja 

<culpas> Ilha, e nesse tempo dormjo carnalmente per muitas 

uezes em diuersos tempos e lugares com mujtas alj 

marjas, ouelha, buros, vaquas, egoas, metendo seu 7400 

membro deshonesto pellos vasos das dittas aljmarj 

as naturais dellas como se elle fora anjmal bru 

to de semelhante especje e mujtas uezes Comprjo 

dentro nos dittos vasos das dittas alimarjas conssu 

mando o peccado contra a natura de bestealjdade 7405 

e quelhe lembra que cinquo vezes comprjo por serja 

entaõ de idade pera isso e dixe que destas culpas 

esta mujto arependido ejase confessou dellas 

e que pede misericordia, e foj logo mandado quese confesse 

e que torne aesta mesa no mes de abrjl primeiro que 7410 

vem e dixe quelhe parecja que ninguem o tinha visto 

fazer os dittos peccados e asinou com osenhor visita 

dor Manoelfrancisco Notario dosancto offjcjo nesta 

visitaçaõ o escreuj        heitor gonçalves 

Heitor furtado de mendoça7415 
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||161v.||            confissaõ de andresa rodriguez christã uelha no tempo da graça 

Aos seis dias do mes de feuerejro de mill e qujnhentos 

e nouenta e dous annos nesta cjdade desaluador 

bahia de todos os sanctos nas casas da morada do 

senhor visitador dosanto offjcjo hejtor furtado de 7420 

mendoça per ante elle pareçeo sem ser chama 

do dentro nõ tempo da graça Andresa rodriguez epor que 

rer com fesar sua culpa recebeo Juramento dos 

sanctos euangelhos em que pos sua maõ derejta 

sob cargo do qual prometeo dizer uerdade e 7425 

dixe ser cristaã uelha naturaldorjo dos ilheos 

costa deste brasil filha de simaõ rodriguez mestre deacu 

quere ede sua molher ujctorja Jorge, de idade de 

trjnta annos casada com antonio degois olejro morador 

no termo de peragasu, e confessandose dixe que 7430 

auera dous an[no]s que em sua casa dizendolhe fe 

ljpa sua negra daterra, certas coisas roins de 

seu cunhado manoel degois tam bem  olejro que 

ja naõ usa mujto ella agastada contra o ditto 

seu cunhado que lhe negaua o que a negra dixera 7435 

dixe que tanta uerdade falaua a dicta sua negra 

como o evangelho desam Joam e desta culpa 

<culpa> dixe que pedia perdaõ efoj perguntada sesa 

be ella que a uerdade do euangelho he emfaliuel 

en que nuca pode auer engano, e que a sua negra aIn 7440 

da em caso que falle uerdade podesse enganar 

respondeo que bem cree a certeza Infaliuel 

do euangelho, mas que com agastamento sem conside 

rar dixe a dicta blasfemea, esendo mais per 

gunta7445 
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||162r.|| [[gunta]]da dixe quesoo o ditto seu cunhado a[o]uujo e foj 

<refererido> lhe mandado ter segredo e que torne a esta mesa no mes 

de majo prjmejro, edeclarou que o ditto seu cunha are 

prendeo dizendo que eracaso do sancta Imquisicam e ella 

se naõ des dixe mas a rependeose e prome[t]eo de com 7450 

prir o que lhe he mandado e por naõ saber asinar eu  

Notario a seu rogo asinej com o senhor ujsitador Manoel 

francisco Notarjo dosancto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escre 

uj 

Heitor furtado de mendoça   Manoelfrancisco 7455 

        confissão de Lucas descouar meo christaõ nouo solteiro 

                                     na graça 

Aos seis dias domes de feuerejro de mill e qujnhen 

tos e nouenta edous annos nesta cidade do 

Saluador bahia de todos os sanctos nas casas 7460 

da morada do senhor ujsitador dosancto offjcjo 

hejtor furtado de mendoça perante elle pa 

reçeo dentro no tempo da graça se ser chama 

do, Lucas escouar epor querer comfessar sua 

Culpa recebeo juramento dos santos euangelhos  7465 

em que pos sua maõ derejta sob [ca]rgo doqual 

prometeo dizer verdade e dixe ser meo cristaõ 

nouo, natural dematoim termo desta cjda 

de filho de diogo vaz escobar cristaõ velho de 

funto e de sua molher vilante antunez cris 7470 

taã noua defunta solteiro de idade de vinte 

e hum annos, morador em mathoim e confessandose 

 dixe que auera tres annos pouco mais ou me  

nos
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||162v.|| [[menos]] que morrendo lhe escrauos em sua casa elle 7475 

<culpas> vazou e maõdou vazar foratoda agoa dospo 

tes que auja em casa e que isto fez tres ou quatro 

uezesnas mortes de tres ou quatro escrauos 

sem saber que era cerjmonja Judajca mas 

217somente tinha uisto a dita sua mãj fazer 7480 

o mesmo per tres ou quatro uezes morrendo 

lhe tam bem gente e que sen saber a causapor 

que sua maj o fazia o fez pareçendo lhe que 

hia naqujllo alguma cousa boa, e foj logo amo 

estado pello senhor ujsitador com mujta carjdade 7485 

que pois esta em tempo de graça que pera a alcançar 

faça comfissam uer dadejra e declare sua 

tençaõ por que naõ de pode pr[e]sumir se naõ 

que elle he Judeu e ujue na lej de mojses 

e naõ tem a fee de Jesu christo, pois faz a dic 7490 

ta çeremonja tam conhecjda eprjncj 

pal, dos Judeus, respondeo que nunca teue 

tencaõ deJudeu na ditta ceremonja, esen 

do mais perguntado dixe que nunca ujo fazer 

a dicta ceremonja senaõ a dictasua maj e 7495 

que nunca njnguem lhe Insinou a lej de mojses 

nem contra a de christaõ e foj lhe mandado ter segre 

do [o] que se naõ saj[a] desta cjdade sem licenca 

dosenhor ujsitador com o qual asinou Manoelfrancisco notario 

dosanto offjcjo nesta ujsitaçaõ oescreuj 7500 

Heitor furtado de mendoça    Lucasdes couar

                                                           
217 <violante antunes cristã noua | sua maỹ> 
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||163r.||   confissaõ de luisa rodriguez mistiça 

                                   na graça 

Aos seis dias do mes de feuerejro de mill e quinhen 

tos e nouenta e dous annos nesta Cidade dosal 7505 

uador bahia de todos os sanctos nas casas da 

morada dosenhor ujsitador do sancto offjcjo hejtor 

furtado de mendoça per ante elle pareçeo sen 

ser chamada dentro no tempo da graça luisa rodriguez 

epor quer Com fessar sua culpa recebeo jura 7510 

mento dossanctos euangelhos em que pos sua maõ 

derejtasob cargo do qual prometeo dizer em 

tudo verdade e dixe ser mamaluca natural 

deste Reconcauo filha de francisco rodriguez escriuaõ cristã 

uelho e de Jsabel rodriguez India deste brasil defunta 7515 

de idade devinte e hum annos, casada com antonio pirez 

laurador morador natasuapiana e confessandose dixe 

que auera seis ousete annos no tempo que se lleuantou a 

busaõ da sanctidade antre os Indios gentios e 

cristaõs desta capitanja que ella como ignoran 7520 

<culpa> te creo na ditta eronja por espaco de dez ou doze 

dias, crendo que auja de tornar nosa senhora eno 

so senhor a andar qua no mundo, eoutros despropo 

sitos que os segujdores da ditta abusaõ gentjlica 

diziam. mas que se foj comfessar eo confessor a 7525 

absolueo e ella esta mujto arependida de sua ig 

norantia, e por naõ saber asiganr eu notario asi 

nej com osenhor ujsitador Manoelfrancisco Notario dosanto offjcjo  

nesta ujsitaçaõ o escreuj  

Heitor furtado de mendoça      Manoel francisco7530 



932 
 

 



933 
 

Brazil 

||163v.|| confissaõ de guiomar pisçara christã uelha no tempo 

                             da graca do Reconcauo 

Aos seis dias do mes de feuerejro de mill e qujn 

hentos e no[v]enta e dous annos nesta cjdade 

do saluador bahia de todos os sanctos nas casas 7535 

da morada do senhor ujsitador dosancto offjcjo 

hejtor furtado demendoça perante elle pare 

çeo senser chamada dentro no tempo da graça 

gujmar piçara eporquerer confessar sua culpa 

reçebeo juramento dos sanctos euangelhos 7540 

em que pos sua maõ derejta sob cargo do qual pro 

meteo dizer uerdade e dixe ser cristaã uelha na 

tural de moura em portugual, filha debellchior pica 

ra, e de sua molher maria rodriguez ja defuntos, casada 

com manoel Lõpez laurador de idade de trjnta 7545 

e ojto annos moradora em taparjca e confessandosse 

dixe que sendo moça de doze outreze annos 

estando moradora noRio uermelho en casa de Antonio rodriguez 

bel meche estaua aj das portas a dentro tam bem 

218huma negra da gujne ladina per nome mecja 7550 

alcorcobada que entaõ serja deidade de dezojto 

<culpas> annos e chegaraõ ambas atam deshonesta a 

mjzade que duas outras uezes em diferentes 

dias se ajuntaraõ ambas em pee huma com aoutra 

com as fraldas afastadas abraçandosse e com 7555 

binando eaJuntando suas naturas evasos 

diantejros hum com outro e assim se delejta 

uaõ como homem com molher porem naõ se a- 

lembra

                                                           
218 <Micia negra> 
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||164r.|| [[lenbra]] nem se afirma se ella confessante comprjo al219 7560 

guma das dittas uezes como costuma comprir a mo 

lher com o homem nem sabe se a dicta mecja comprjo con 

<tempo> fessou mais que auera cinquo ouseis meses que hum dia 

a merenda estando ella en sua casa digo em casa 

220degaspar nunez laurador, Juntamente com marja 7565 

pinhejra molher deJoam dagujar, emarja Nunez mulher 

de goncalo gonçallvez laurador epescador e ana alueloa 

molher do ditto gaspar nunez todas amigas 

<culpa> moradoras, evezinhas, em taparjça sendo saba 

do a dicta ana dalueloa mandou vir a merenda 7570 

hum tatu que he caça do mato de carne cozido eto 

das ellas quatro comeraõ a dicta carne no ditto 

sabado a merenda sabendo ser sabado, e ella con 

fessante sentiasse mal desposta e dixe as outras que 

aquelle dia era sabado que naõ sepodia comer car 7575 

ne e que ella por doente a comerja e contudo todas 

quatro a comeraõ sen ter necessidade nem des 

Culpa edas dittas Culpas dixe que pede perdaõ 

e que esta mujto arependida e que ja as confessou 

a seus confessores, e foj llogo perguntada pello 7580 

senhor visitador, sesabia ella que o ditto ajuntamento  

carnal entre molheres he sodomja, e que comer car 

ne nos di[a]s prohebidos he culpa heretical 

respondeo que naõ sabia que eraõ senaõ peccados 

mortais de grande offensa dedeos esendo 7585 

mais per guntada dixe que a ditta ana dalueloa 

he mamaluca e que a dicta mecja he ora casada com 

hum negro alfajate dos padres do collejo e ella  

tam 

                                                           
219 Acima do texto há o carimbo do ANTT. 
220 <maria pinheira | maria nunez | ana arueloa> 
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||164v.|| bem he alfajata moradora nesta cjdade e do cos 7590 

tume dixe nada mas he amjga de todas eprom 

eteo ter segredo e foj lhe mandado tornar a 

esta mesa no mes de majo e por naõ saber 

asinar eu Notario aseu rogo asinej com osenhor ujsi 

tador Manoel francisco Notario dosanto offjcjo [[notario dosanto offjcjo]] em 7595 

esta visitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                          Manoel francisco 

                  confissaõ de Madena pimentel christã uelha na graça 

Aos seis dias do mes de feuerejro de mill e qujnhen 

221tos e nouenta e dous annos nesta cjdade dosalua 7600 

dor bahia de todos os sanctos nas casas da mora 

da do senhor ujsitador dosancto offjcjo hejtor furta 

do de mendoça per ante elle pareçeo senser cha 

mada dentro no tempo da graça Madanella 

pimentel e por querer confessar sua culpa recebeo 7605 

juramento dos sanctos euangelhos em que pos sua 

maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer 

uerdade e dixe ser cristaã uelha natural de per 

naõ buco filha de Pero pais e de breatiz da silua, de 

idade de quarenta e seis annos pouco mais ou 7610 

menos ueuua molher que foj de ssimaõ gomez va 

rella moradora na sua fa[z]enda na freguesia depasse 

e confesando se dixe que sendo ella moça de noue 

ate onze annos, teue amjzade, tolla e de pouco 

saber com outras moças de sua mesma idade 7615 

scilicet Micja delemos, que hora he casada com Joam rodriguez 

palha

                                                           
221 <foj Reprehendida | nesta mesa e pose  = | raõse lhe penitencias | espirituais e foj | 
mandada confessar> Segue rubrica.  



938 
 

 



939 
 

Baýa                                                               Mendoça                  165 

||165r.|| [[palha]] morador nesta cidade,e  com Iria barbosa moca par 

da que ora he casada com andre rodriguez, mamaluco em 

pero absu e asim tam bem com [[com]] outra moça 7620 

222major que ella queparecja ser entaõ de treze an 

nos pouco mais ou menos per nome ana fernandez  

<culpas>filha de breatiz eanes a qual ana fernandez esta nesta capi 

tanja e casada mas naõ sabe em que freguesia e com ca 

da huma das sobre ditas teue aJuntamento carnal a 7625 

juntando seus uasos alternatiua mente ora huma dê baj 

xo, ora de cjma, fazendo como se fora homem com mo 

lher per mujtas uezes em diuersos tempos que naõ lhe 

lembra o numero, porem nunca causaraõ de nenhum 

Instromento penetrante mais que somente com seus cor 7630 

pos e dixe que das dittas culpas pede perdaõ e que 

ja dellas se confessou aseus confessores, e sendo pergun 

tada dixe que lhe pareçe que outra nenhuma pessoa as 

ujo, eque as ditas moças naõ ujam nem sabiam humas 

as outras isto mas que ella confessante com cadahuma  7635 

dellas fez o ditto pecado sem o dar a saber as outras 

e do costume nada e prometeo ter segredo e por 

naõ saber asinar eu Notario a seu rogo asinej com o  

senhor ujsitador, Manoelfrancisco Notario dosanto offjcjo 

nesta ujsitaçaõ o escreuj 7640 

                                                  Manoelfrancisco 

Heitor furtado de mendoça                           

                   confissaõ de maria pinheiro christã uelha na graça 

Aos seis dias do mes de feuerejro de mill e qujnhentos 

e nouenta e dous annos nesta cjdade do saluador 7645 

bahia de todos os sanctos nas casas da morada

                                                           
222 <Referida Ana fernandez> 
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||165v.|| do senhor ujsitador do sancto offjcjo hejtor furtado de 

mendoça perante elle pareçeo sen ser chamada 

dentro no tempo da graça marja pinhejra e por que 

ter comfessar sua culpa reçebeo juramento dos santos 

euangelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo do qual 7650 

prometeo dizer uerdade e dixe ser cristaã uelha 

segundo lhe pareçe natural desta cjdade filha de 

Joam pinhejro laurador e de sua molher Isabel diaz 

sua molher defuntos, de idade de trjnta e ojto annos 

casada com Joam daguj[a]r laurador moradora entaparj 7655 

ca e comfessando dixe que auera dous outres annos 

naõ lhe lembra o certo, que em casa do gaspar nunez tido 

por cristaõ nouo em taparjça estando Iuntos 

223ana alueloa sua molher e marja nunez veuua casa 

da ora com goncalo gonçallvezpescador, e gujmar piçarra casa 7660 

da com manoel Lopez todas uezinhas e amjgas, maõ 

dou ujr pera merendar a dicta anna alueloa hum tatu 

que he huma caça do mato asado de moquem sendo sabado ou 

<culpa> sesta fejra e todas quatro o comeraõ sem terem neçe 

sidade de comer carne saluo a dicta ana alueloa que 7665 

estaua parjda esangrada, e ouujo dizer que a dicta ve 

uua marja nunez estaua prenhe secretamente, saben 

do todas que naõ era dia de carne e dizendo ella con 

fessante que era velhacarja comella ental dia e dixe 

que da ditta culpa pede misericordia e sendo perguntada 7670 

dixe que todas estauaõ en seusiso e sabiam o que fa 

ziam, e que as naõ ujo outrem que lhe lembre e do costume 

nada mais prometeo ter segredo e a seu Rogo asinej com 

osenhor ujsitador manoell francisco Notario dosanto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                          Manoel francisco7675 

                                                           
223 <ana arueola | maria nunez/ |guiomar piscára.> 
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||166r.||          confissaõ de Isabel marquez mistiça 

Aos sete dias do mes de feuerejro de mill e qujnhentos e nouenta 

224e dous annos nesta cjdade do Saluador bahia detodos 

os sanctos nas casas da morada do senhor ujsitador do 

sancto offjcjo hejtor furtado de mendoça per ante elle 7680 

pareçeo senser chamada dentro no tempo da graça 

Isabel marquez e por querer confessar sua culpa reçebeo 

juramento dos sanctos euangelhos em que pos sua maõ 

derejta sob cargo do qual prometeo dizeruerdade 

e dixe, ser mamaluça natural desta cjdade, filha de di 7685 

ogo marques conego que foj desta see, defunto, e de Isabel 

India desta terra tambem defunta, de idade de trjn 

ta esete annos, casada com antonio machado capateiro que 

ja naõ usa, moradora na freguesja de ceregipe do conde de 

ljnhares, e confessando sse dixe que sendo ella moça de 7690 

dez annos pouco mais ou menos em villa velha ter 

225mo desta Cjdade, foj a casa de baraõ Lourenço seu ve 

zinho folgar com sua filha Caterjna bar[o]ã que entaõ se 

rja de idade de quatorze ou qujnze annos, e ora he 

casada com diogo rodriguez alfajate moradora em tamararja des 7695 

<culpa>te reconcauo e chegaraõ ambas atam torpe aJunta 

mento que a dicta caterjna baroa sepos em cjma della le 

vantadas as camjsas dellas e assim Juntaraõ seus ua 

sos diantejros como se fora homem com molher, e isto per 

huma uez per hum pequeno de espaço sem auer entre ellas ins 7700 

trumento penetrante mais que seus corpos e dixe que  

lhe pareçe que ella confessante naõ comprjo e que naõ sabe 

se a sobre ditta comprjo, e sendo perguntada dixe que 

ujo a mesma caterjna baroa fazer o mesmo peccado 

da mesma manejra duas outras uezes com outras moças7705 

                                                           
224 <Dej na Mesa em | secreto a esta confi | tente penitencias | spirituais com a Re | 
prehençaõ necessa- | ria, e mandei a | confessar> 
225 <Caterina baroá> 
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||166v.|| [[cas]] menores de dez annos e que ninguem outrem ujo aella con 

fessante fazer o ditto peccado e que ja se confessou delle a 

seu confessor e do costume dixe nada eprometeo ter segre 

do e por naõ saber asignar eu notario a seu rogo asinej com 

osenhor ujsitador Manoelfrancisco Notario dosanto offjcjo nesta ujsitacao  7710 

o escreuj                                       Manoel francisco 

Heitor furtado de mendoça              

           confissaõ de francisco pirez christaõ uelho no tempo do Reconcauo 

Aos sete dias do mes de feuerejro de mill e qujnhentos 

e nouenta e dous annos nesta cjdade dosaluador bahia 7715 

detodos os sanctos nas casas da morada do senhor ujsitador 

dosancto offjcio hejtor furtado de mendoça per ante elle pa 

reçeo senser chama[do] [[do]] dentro no tempo da graça francisco  

pirez e por querer confessar sua culpa reçebeo juramento dos 

sanctos euangelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo 7720 

do qual prometeo dizer entudo uerdade edixe ser 

Cristaõ uelho, natural da cidade do porto demjra 

gaja filho de domingos pirez pescador, e de sua molher ujolan 

te gonçallvez defuntos, de idade de trjnta annos casado 

com felipa gonçallvez cristaã uelha contra mestre de huma nao 7725 

que ueo do porto per nome nosa senhora do castello que 

chegou aeste porto aos quatorze desteJaneiro passado 

e confessando dixe que auera quatro annos que 

Indo elle em huma nao de que era mestre antonio frejtes 

morador na cjdade do porto desta Cjdade pera o dicto porto 7730 

foraõ tomados na altura das Ilhas pellos Iingreses 

luteranos os quais os leuaraõ a cjdade de Antona 

<culpa> onde aelle confessante e a seus companhejros aconte 

ceo que duas uezes em diferentes dias entraraõ na 

Igreja dos luteranos onde naõ auja retabollo em I 7735 

magem
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||167r.|| [[Imagem]], nem cruz, mais que somente nomeo dellasobre hum pao huma 

aguea de metal, e entraraõ desbarretados e huma das ditas 

vezes estiueraõ presentes ahum bautismo de huma crjança que os 

luteranos na mesma Igreja bautizauaõ e sempre desbarreta 

dos, e outra tercejra uez chegaraõ aporta da ditta Igreja 7740 

e estiueraõ hum pouco ouvindo opregador luterano queestaua 

pregando, e destas Culpas dixe que pedia perdaõ equenunca 

creo nasejtaluteranaesempre teue a fee de christo ehiam a 

dicta Igreja por curjosidade deverem e sendo perguntado 

226pellos companhejros, que fizeraõ omesmo como elle nomẽ 7745 

ou ossegujntes o ditto antonio defrejtas, diogo gonçallvez pilloto da 

mesmaNao, morador em samJoam do porto, cristouaõ, pirez marj 

nhejro da mesma cjdade no arabalde, Antonio carneiro carpin 

teiro e marjnhejro, cosme gonçalves calafate emarjnhejro, gaspar 

gonçalves, marjnhejro, balthesar andre mercador  tod<os> casados 7750 

e moradores na dita Cidade do porto e seus arabaldes  

e domingos dias mercador demejjaõ frjo, e declarou que o ditto bel 

thezar andre esta ora nesta cjdade que ueo nesta Nao 

e do costume dixe nada eprometeo ter segredo pello 

juramento que reçebeo e asinou comosenhor ujsitador mano 7755 

elfrancisco Notario dosanto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                                

                                                     francisco pirez 

             confissaõ de Antonio deSerpa christaõ uelho notempo do Reconcauo 

Aos sete dias domes de feuerejro de mill equjnhentos e no 7760 

uenta e dous annos nesta cjdade do saluador bahia 

de todos os sanctos nas casas da morada dosenhor ujsita 

dor do sancto offjcjo hejtor furtado de mendoça peran 

 te elle pareceo sen ser chamado dentro no tempo da graça

                                                           
226 <Referidos | antonio de freitas | diogo gonçalves | christouã pirez | antonio carneiro |    
cosmo gonçalves |  balthezar andre | domingos dias | gaspar gonçallvez> 
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||167v.|| antonjo de serpe epor querer comfessar sua culpa reçe 

beo juramento dos sanctos euangelhos en que pos sua maõ 7765 

derejta sob cargo do qual prometeo dizer uerdade e 

dixe ser, cristaõ uelho, natural da cidade de Lixboa filho 

de duarte degois de mendoça, e de sua molher francisca decar 

ualho, de idade de ujnte e quatro annos pouco mais  

ou menos, solteiro morador natapuam freguesia de piraja la 7770 

urador e comfessandosse dixe que auera hum an 

no que Indo elle desua casa pera a fazenda de 

seu paj que tudo he distancja de tres legoas hun dia 

de sabado ousesta feira ou outro de obrjgaçaõ de JeJum 

<cupa> elle nocamjnho almorcou carne de caça do mato 7775 

<referido> asada e que JoamRibeiro morador laurador deparjpe que presen  

te estaua o reprende<o> e contudo elle a comeo sem nece 

sidade nem [d]es culpa, e que assim mais poucos dias 

despois disto Indo elle confessante pello mato em 

busca de huñs negros que fugiraõ a seupaj tam bem  7780 

<culpa> sendo dia que aIgreja defende carne, comeo car 

ne de uaqua asada tambem podendo escusala 

sem desculpa por que tinha farjnha pera poder pa 

sar aquelle dia e dixe que destas culpas pedia 

perdaõ efoj perguntado sesabja elle que estas culpas 7785 

sao hereticais, respondeo, que sabia que eram peccado e 

ofensa de deos e sendo mais perguntado dixe quea 

dicta carne devaqua lhe ujo comer hum criado de seu 

<referido> paj per nome francisco piriz, morador nesta cjdade em casa deseu  paj 

oqual tam bem o reprendeo [e] foj logo amoestado  7790 

pello senhor ujsitador que nunca mais coma carne endias 

defessos por que sera graujssima mente castigado e prome 

teo ter segredo e asinou cõ o senhor ujsitador Manoel francisco Notario do santo offjcjo  

nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                                 Amtonio deserpa7795 
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||168r.||          confissaõ de francisco dazeuedo cristaõ uelho 

Aos sete dias domes de feuerejro de mill equjnhentos e nouenta 

e dous annos nesta cidade do Saluador bahia detodos os santos 

nas casas da morada do senhor ujsitador do santo offjcjohejtor fur 

tado de mendoça per ante elle pareçeo senser chamado 7800 

dentro no tempo da graça francisco dazeuedo e por querer confessar 

sua culpa reçebeo juramento dos santos euangelhos em quepos 

sua maõ derejta sob cargo doqual prometeo dizer uer 

dade e dixe ser cristaõ uelho natural [d]a qujnta do te 

lhado comarca da cjdade do porto filho de cristouaõ gonçallvez 7805 

e de marja dazeuedo, defuntos de idade deujnte e seis 

annos solteiro morador em matoim em casa de Jorge de maga 

lhais, e comfessandosse dixe que na era de millequinhentos 

e ojtenta e cjnquo vindoem hum galiam chamado de 

nosa senhora dajuda chegando a humgrao da banda do 7810 

norte foraõ tomados defranceses luteranos em cuja 

companhia andaraõ alguñs tresmeses noqualtempo 

<culpas> todo nos dias que aIgreja defende carne comeo elle 

sempre carne sem desculpa porque a podia escusar emuitas 

uezes quando elles faziam suas oracois luteranas 7815 

elle se hia por desbarretado com elles senser constrangi 

do a isso e tudo isto mesmo faziam seus companhejros 
227scilicet  diogo de pina, mercador, e mjguel gomez, brauo merca 

dor, eIacome rodriguez mercador, e gaspar de banhos pasa 

gero, todos moradores na cjdade do porto, e gaspar gonçallvez 7820 

contra mestre do galeam, morador em mjragaja, e hum calafate 

cunhado deste contra mestre eoutros cujos nomes lhe naõ 

lembraõ, comfessou mais que na quaresma do anno pa 

sado comeo tam bem car[n]e sem necessidade nem des 

culpa toda a quaresma e com elle fizeraõ o mesmo, 7825 
228

balthesar camello, ourjuez, e hum castelhano per nome 

francisco rodriguez morador em casa do mesmo magalhais, e domingos fernandez alfaja   

                                                                                                       te
                                                           
227 < diogo de pina | mjgel gomez brauo | jacome rodriguez | gaspar de Banhos | gaspar 
gonçalvez eseu cunhado.> 
228 <balthesar camello | francisco rodriguez| domingos fernandez> 
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||168v.|| 229[[te]], morador na praça desta cjdade obrejro, e amador filgueira  

mamaluco, e ouujo dizer que engeral entodo o arrajal 7830 

se comja carne, e assim mesmo a comja o capitaõ 

230Rodrigo muniz da cachoejra podendo mujto bem escusala 

e dixe que destas culpas pedia misericordia e foj pergunta 

do se sabia elle que comer carne nos dias defessos he 

culpa heretical, respondeo que sabe ser peccado gra 7835 

ue mortal e foj amoestado pello senhor ujsitador 

que naõ coma mais carne nos dias prohebidos 

porque sera graujssima mente castigado e do 

costume dixe nada eprometeo ter segredo e asi 

nõu com o senhor ujsitador Manoel francisco notario dosanto offjcjo 7840 

nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça      francisco dazeuedo 

            confissaõ deJoao biscainho castelhano. na graça  

Aos sete dias do mes de feuerejro de mill e qujnhentos e 

nouenta e dous annos nestacjdade do saluador 7845 

bahia de todos os sanctos nas casas da morada do 

senhor ujsitador do sancto offjcjo hejtor furtado de 

mendoça per ante elle pareçeo senserchamado 

dentro no tempo dagraça [Jo]am bezcainho, e por que 

rer confessar sua culpa recebeo juramento dos santos euan 7850 

gelhos en que pos sua maõ derejta sob cargo do qual pro 

meteo dizer uerdade e dixe [[e dixe]] ser castellano na 

tural de barça, filho de francisco bezcainho laurador, e desua 

molher erujra de barrjmaõ, casado com branca 

mendez mamaluca de idade deujnte noue annos 7855 

morador na pitanga no cural de Joam desequejra 

e confessado sse dixe que auera ojto meses que sendo 

morador em quotegipe hum dia a nojte em sua 

                   casa 

                                                           
229 <amador filgeira> 
230 <rodrigo muniz da cachoeira> 
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||169r.|| [[casa]] estando agastado pellejando com sua molher blas 7830 

<culpa> femou dizendo arenego de Jesu christo e esta blasfemea 

dixe huma soo uez e que naõ sabe se lha ouujo sua molher ou outrem 

alguem e que estaua em seu siso e era antes deçear esen 

do perguntado dixe que em seu coraçaõ naõ dejxo de ceer 

em christo nunca nem duujdou  delle e que naõ sabe leer, nem an 7835 

dou entre luteranos nem herejes e foj lhe mandado que  

torne aesta mesa no mes de majo prjmeiro que uem eprometeo 

ter segredo e asinou com osenhor ujsitador Manoel francisco Notario 

dosanto offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj. 

Heitor furtado de mendoça                     † 7840 

                 confissaõ de Lucas gato christaõ uelho no tempo do Reconcauo. 

Aos uinte sete dias do mes de feuerejro de mill e qujnhen 

tos e nouenta e dous annos nesta cidade do saluador ba 

hia detodos os sanctos nas casas da morada dosenhor ujsi 

tador do santo offjcjo hejtor furta[do] de mendoça per ante elle 7845 

pareçeo dentro no tempo da graça, lucas gato e por querer 

com fessar sua culpa recebeo juramento dos santos 

euangelhos em que pos sua maõ derejta sob cargo 

do qual prometeo dizer uerdade e dixe ser cristaõ 

uelho natural da ilha tercejra, filho de gironjmo 7850 

pirejra e de sua molher Ioana gata, de idade de ujn 

te etres annos, solteiro, laurador, morador em tamararja 

e Com fessandose dixe que auera dous annos 

que em tamararja estando um dia em casa de ana 

rodriguez ueuua praticando com hum mançebo o qual 7855 

lhe naõ lembra quem he a cerqua do mesmo mancebo  

que andaua pera casar, dixe elle cõfessante que
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||169v.|| <culpa> diziam que tam bom era o estado do bem casado como 

o estado dosreligiosos e estas palauras dixe a 7690 

prouandoas por uerdade, e o ditto mançebo que lhe 

naõ alembra quem era reprendeo aelle confessante e 

comtudo elle confessante aprofiando naõ se des 

dixe e ficou em seu ditto cujdando que esa era a 

uerdade ate que se comfessou eo comfessor o des 7695 

enganou e desta culpa dixe que pedia mjsericordia e sen 

do mais perguntado dixe que a dicta ana rodriguez  

naõ era presente nem outra pessoa alguma mais 

e que naõ sabe leer e que nunca andou entre here 

jes nem luteranos nem conuersou com elles e foj lhe maõ 7700 

dado que torne aesta mesa nomes de majo prjmeiro 

que uem e assim o prometeo e asinou com osenhor ujsita 

dor Manoel francisco Notario dosanto offjcjo nesta ujsitacaõ 

o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                       † 7705 

                 Paulo adorno mistiço no tempo do Reconcauo. 

Aos [o]jto dias do mes de feuerejro de mill e qujnhen 

tos e nouenta e dous annos nesta cjdade do salua 

dor bahia de todos os sanctos nas casas da mora 

da do senhor ujsitador do sancto officjo hejtor furta 7710 

do de mendoça per ante elle pareçeo sem ser chama 

do dentro no tempo da graça Paulo adorno<christaõ nouo>, e por 

que rer com fessar sua culpa recebeo juramento 

dos santos euangelhos em que pos sua maõ derejta 

sob cargo do qual promteteo dizer uerdade e dixe 7715 

ser uedade mamaluco natural desta bahia filho de 

francisco
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||170r.|| [[francisco]] Rodriguez homem branco defunto <christaõ nouo>e de sua molher caterjna diaz  

adorno mamaluca,[V]euuo de idade de trjnta e noue an 

nos morador em matoim e confessandosse dixe que no 7720 

tempo que foj gouernador deste brasil luis de brjto dal 

mejda foj duas uezes elle confessante  aosertaõ huma 

na companhia do capitaõ antonio diaz adorno ja de 

funto e outra, elle, e bras diaz mamaluco morador na 

barra de jaguarjpe ambos soos nas quais Jorna 7725 

<culpas> das ambas elle comeo carne per mujtas uezes em 

todo o tempo que ellas duraraõ que a prjmejra da companhia do 

adorno durou noue meses e a outra durou tres meses 

e sem terem necessidade epodendo escusar carne a 

comeraõ per mujtas uezes naõ lhe lembra numero 7730 

231certo assim na quaresma como nos mais dias pro 

hebidos e nas dittas Jornadas fizeraõ omesmo com 

elle o ditto seu companhejro bras diaz, que [h]e homem pretelhaõ 

mujto bexjgoso cujo paj foj morador em villa uelha e a  

ssim tam bem e assim outros que ora lhe naõ lembraõ eque 7735 

outro ssim auera tres annos que foj ao sertaõ de ceregi 

pe na companhia de cristouaõ de bajrros onde 

tam bem comeo per mujtas, onumero lhe naõ lembra 

tam bem en dias prohebidos carne podendo a escu 

sar e sem desculpa e destas culpas dixe que pedia per 7740 

daõ [e] sendo mais perguntado dixe que na ditta Jorna 

da de christouaõ de bajrros comeo tam bem carne Joao 

232Ribejro seu camarada casado e morador emPa 

rjpe e do costume dixe na<da> e foj lhe mandado ter segre 

do, e que torne aesta mesa no mes de majo prjmeiro 7745 

que uem, asi o prometeo e asinou, Manoel francisco Notario o escreuj 

Heitor furtado de mendoça            Paulo Adorno

                                                           
231 <bras dias> 
232 <Joao ribeiro> 
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||170v.||        confissaõ depedro aluarez aranha christaõ uelho 

233Aos noue dias do mes de feuerejro de mill e qujnhentos 

e nouenta e dous annos nesta cjdade do saluador 7750 

bahia de todos os sanctos nas casas da morada do senhor 

visitador dosanto offjcjo hejtor furtado de mendoca 

per ante elle pareçeo senser chamado dentro no tempo 

da graça pedraluarez aranha e por querer confessar sua 

‘ulpa reçebeo juramento dos santos euangelhos em que pos 7755 

sua maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer 

uerdade e dixe ser cristaõ uelho natural deponte 

de Lima filho de fernaõ pirez da costa e de sua molher mar 

ta dias moradores em ponte de ljma, solteiro de ida 

de de trjnta annos laurador morador em quotegipe fre 7760 

guesia deparjpe e comfessandosse dixe que aue 

<tempo> ra dous annos pouco mais oumenos, que junto de saõ 

bento arabalde desta cjdade hum dia estando elle 

praticando com [d]ous amigos seus os quais ora lhe 

naõ lembraõ quem foraõ, se ueo a mouer questaõ 7765 

<culpa> entre elles açerqua dos estados e elle confessante 

teue, afirmou, e sostentou, que o estado dos soltej 

ros e casados, era tam bom, como o dos rellegiosos 

e nesta opinjam ficou engan<a>do ate gora que leo o e 

dicto da fee e monjtorjo geral pregado nas por 7770 

tas da sua freguesia pello que vem pedir misericordia foj 

lhe mandado quetorne aesta mesa no mes de ma 

jo prjmejro que uem e sendo perguntado se leo al 

guñs liuros de herejes ou luteranos, ouse com munj 

cou e andou com elles em suas terras ou em alguma ou 7775 

tra parte respondeo que naõ e asinou  Manoel francisco Notario do santo o 

fficio nesta ujsitaçaõ o asinej 

Heitor furtado de mendoça                     Pedro allurez aranja

                                                           
233 <ja he sentençeado> 
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||171r.||          confissaõ de nuno fernandez christaõ nouo 

                                              na graça 7780 

234Aos noue dias do mes de [fe]uerejro de mill e qujnhentos e no 

uenta e dous annos nesta cjdade dosaluador ba 

hia de todos os sanctos nas casas da morada dosenhor 

visjtador dosanto offjcjo hejtor furtado de mendoça  

per ante elle pareçeo nuno fernandez solteiro cristaõ nouo 7785 

morador em matoim que ja fez confissaõ neste liuro folhas  

-150- e dixe que pello juramento que recebido tem lhe 

<culpa> lembra mais que vsa mujtas uezes deste Iuramento, 

pello mundo que tem a alma de meupaj, e o dito Iura 

mento Iurou mujtas, sem nunca saber nem entender 7790 

que era juramento judajco e outro ssim dixe que he costu 

mado a uestir todos os sabados camissa lauada po 

rem que aueste tambem todos os mais dias dasomana 

e domingos, de maneira que cada dia a ueste por limpeza, 

e que manda tambem nos domingos, e santos traba 7795 

lhar aos seus a cortar embira pera atar a cana 

e a [c]arregar a barca nos tempos da necessidade  porque 

ver que assim o costumaõ fazer geralmente nesta 

terra e foj tornado amoestar quefaça comfessam ver 

dadejra respondeo quetem ditto auerdade e asino 7800 

u com osenhor ujsitador Manoel francisco notario dosanto offjcjo nes 

ta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça        Nuno fernandez 

                 confissaõ de francisco pirez christaõ uelho na graça 

235Aos dez dias do mes de feurejro de mill e qujnhentos 7805 

e nouenta e dous annos nas casas da morada dosenhor 

ujsitador do sancto offjcjo hejtor furtado de men 

doça per ante elle pareçeo sen ser chamado dentro

                                                           
234 <fez tabem confissaõ/ atras folha .150..> 
235 <ja he sentençeado> 
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||171v.|| no tempo da graça francisco pirez e por querer confessar sua culpa 

reçebeo juramento dos sanctos euangelhos em que pos sua 7810 

maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer uer 

dade e dixe ser cristaõ uelho natural devilla de 

conde filho deJoam pirez carpinteiro da Ribejra e de sua 

molher felipa dias defunta de idade de trjnta e 

quatro annos, carpinteiro da Ribeira veuuo morador em çe 7815 

regipe do conde e com fessandosse dixe que de dez 

<tempo> ou doze annos aesta parte per mujtas uezes em 

diuersos tempos e lugares eperante diferentes pes 

soas que ora lhe naõ lembraõ dixe esostentou que o es 

<culpas> tado dos casados era mjlhor que os outros estados dos 7820 

relegiossos, pois deus ofizera eque este erro teue 

consigo todo o ditto tempo cujdando ser assim uerda 

de e assim lhepareçe que otinha ouujdo a algumas pe 

soas que lhe naõ lembram e naõ lhe lembra que 

alguem alguma uez o re prendesse disso mas que somente 7825 

lhe lembra que auera dous meses pouco mais ou 

menos que em ceregipe em oporto de balthesar bar 

bosa trabalhando elle confessante dixe o mesmo 

236e assim tam bem dixe o mesmo antonio de sousa dizen 

do que elle antonio de sousa tiuera tambem pera ssim o 7830 

mesmo de ser o estado dos casados milhor que o do re 

<referido> legiosso mas que o comjssajro de saõ francisco frej belchior 

lhe declarara que dizer isso era heresia porque mjlhor 

era o dos rellegiosos e logo elle confessante respon 

deo que pois oditto comjssajro isso dezia que isso era 7835 

o certo e elle o naõ contra dezia nem repugnaua 

e foj logo

                                                           
236 <antonio de sousa> 
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||172r.|| [[e foj logo]] perguntado se leo alguñs liuros de herejes ou lu 

teranos ou se andou entre elles ou en suas terras respondeo 

que naõ e foj lhe mandado que torne a esta mesa no mes de a 7840 

bril prjmejro queuem e que tenha segredo e assim o pro 

meteo e asinoũ com osenhor ujsitador Manoel francisco Notario do 

santo offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça                francisco pires 

            confissaõ de domingos fernandez nobre dalcunha tomacauna 7845 

             mistiço christaõ uelho no tempo da graca doReconcauo 

             no ultimo dia della. 

Aos [onze] dias do mes de feurejro de mjll e qujnhentos e nouen 

ta e dous annos nesta cjdade dosaluador bahia de 

237todos os sanctos nas casas da morada dosenhor ujsita 7850 

dor do sancto offjcjo hejtor furtado de mendoça per 

ante elle pareçeo sen ser chamado dentro no tempo  

da graca domingos fernandez nobre dalcunha thomaca 

huna epor querer comfesar suas culpas reçebeo 

juramento dos sanctos euangelhos en que pos sua 7855 

maõ derejta sob cargo do qual prometeo dizer 

entudo uerdade e dixe ser cristaõ uelho natu 

ral depernaõ buco costa deste brasil, mamalu 

co filho de mjguel fernandez homem branco pedrejro e de 

Ioana negra do gentio deste brasil defuntos de 7860 

idade de quarenta e seis annos casado com Isa 

bel beliaga molher branca cristaã uelha morador nesta 

cjdade, e naõ tem offjcio, e comfessando su 

<tempo> as Culpas dixe, que de idade de dezojto annos, ate 

idade de trjnta e seis annos viueo com o homen7865 

                                                           
237 <ja he sentençeado> 
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||172v.|| 238gentio naõ rezando nem se encomendando a deos 

Cujdando que naõ auja de morrer, nem tendo co 

nhecjmento de deus, como uerdadejro cristaõ 

e posto que se com fessaua pellas quaresmas era 

Por comprir com a obrjgaçaõ, e sua ujda no ditto 7870 

tempo foj mais de gentio que de cristaõ porem 

nuncadejxou afee de christo e essa teue sempre 

em seu coraçaõ. Confessou que auera vinte e 

dous annos pouco mais ou menos que empernaõ  

buco peccou no peccado da carne com duas mo 7875 

cas ambas suas afilhadas das quais elle foj 

padrjnho quando sendo ellas gentias as bau 

tizaraõ e fizeraõ cristaãs parecendo  lle que 

tanto peccado era dormir com ellas sendo 

suas afilhadas como se naõ foraõ. Comfessou 7880 

que auera ujnte annos pouco mais ou menos 

que elle foj ao sertaõ deporto seguro em compa 

nhia de Antonio diaz adorno, a conquista do ouro 

e no dittosertaõ elle usou dos usos e costumes 

dos gentios tingindose pellas pernas  con huma 7885 

tinta chamada urucu, e outra ginjpapo e 

empenandosse pella cabeça depenas e tan 

gendo os pandejros dos gentios, que saõ huñs 

cabaços com pedras dentro e tangendo seus 

atabaques e instrumentos balhando com el 7890 

les cantando suas cantigas gentiljcas pella 

lingoa gentilica que elle bem sabe, e que estas cou 

sas fez por dar a entender aos gentios do ditto 

sertaõ

                                                           
238 <culpas de gentio>. 
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||173r.|| [[sertaõ]] que elle era valente e naõ os temja por anda 7895 

rem sempre em guerra. Com fessou que auera de 

zaseis annos pouco mais oumenos que por manda 

do de Joam de brjto dalmejda quefoj gouernandor 

nesta Capitanja, na ausencja do gouernador seu 

paj Luis de brjto que hia pera aParaiba foj elle 7900 

confessante ao sertaõ de, arabo, desta capitanja 

por capitaõ de huma companhia a fazer deçer o gentio 

pera pouoado na qual Iornada gastou quatro 

ou cjnquo meses, e noditto sertaõ elle tinha mo 

lheres duas ao modo gentilico as quais eraõ gen 7905 

tias  filhas de gentios quelhas dauaõ por molheres 

e se tengia ao seu uso gentilico e bajllaua e can 

taua e tangia com os gentios ao seu uso gentili 

co, e se riscou pellas coxas, nalgas, e braços, 

ao modo gentilico, o qual riscado se faz rasgando 7910 

com hum dente de hum bicho, chamado paca, e des 

pois de rasgar a carne leue mente pello cojro es 

fregam por cjma com huñs pos pretos, e des 

pois de sarado fiquam os lauores pretos impre 

sos nos braços e nas nalgas, ou onde os poem 7915 

com o ferretes pera sempre o qual riscado 

costumaõ fazer os gentios em ssi, quando 

querem mostrar que saõ ualentes, e que tem 

ja mortos a homens, epor elle confessante 

seuer entam e hum aperto dos gentios que7920 
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||173v.|| se leuantauaõ contra elle se fez riscar per hum 

negro, do dito modo pera se mostrar ualente 

eassim escapou, por que ujndo isso os gentios 

lhe fugiraõ e entaõ se riscou entaõ com elle 

239pella dita maneira francisco afonso capara morador em pirajaja  7925 

termo desta cidade comfessou que auera qujn 

ze annos pouco mais oumenos que tornou ao  

mesmo sertaõ de, arabo, desta Capitanja 

por mandado do ditto gouernador Luis de 

<culpas> brjto por capitaõ doutra capitanja a fazer 7930 

deçer gentios pera, o pouoado na qual Jorna 

da gastou alguñs seis meses, e no ditto sertaõ 

lhe deraõ tambem os gentios suas filhas gen 

tias por molheres e tinha duas etres Iunta 

mente por molheres como qual quer gentio 7935 

e bebja com elles oseu fumo, que he ofumo de 

huma erua que emportugual chamaõ  a erua 

sancta, e bebja com elles os seus vinhos e baj 

laua, e tangia, e cantaua, com elles, ao seu m[o] 

do gentilico, e andaua nu[u] como elles e 7940 

choraua, e lamentaua proprjamente como 

elles ao seu uso gentilico, as quais cousas  

todas fazia, em des creditto dalej de deus por 

queos ditos gentios vendoo fazer as dittas  

Cousas o tinhaõ tambem por gentio e lhe cha 7945 

mauaõ sobrjnho e estas cousas fazia tendo 

em seu

                                                           
239 <Francisco afonso capara> 
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||174r.|| [[en seu]] coraçaõ a fee de cristo pera os gentios lhe darem240 

bom tratamento. Comfessou que auera treze ou 

quatorze annos que por maõdado do mesmo 7950 

<culpas> gouernador tornou ao sertaõ dos ilheos, onde 

gastou quatorzemeses e nelle se empenou pello 

rosto com almeçega e se tengio con atinta verme 

lha de, urucu, ao modo gentilico e teue sete molhe 

res gentias que lhe deraõ os gentios e as teue ao mo 7955 

do gentilico, etratou com elles e bebeo seus vinhos 

e fez seus bajlos e tangeres e cantares tudo como 

gentio, epor que elles se aleuantaraõ contra elle 

241e seus companhejros, [ell]e confessante eJoam de 

Remiraõ senhor do engenho seu em que mora vezinho 7960 

de tasuapina desta Capitanja, se fingiraõ serem 

fejticejros da manejra que os gentios Costumaõ 

ser dizendo que lhes aujam delancar a morte 

peratodos morrerem, e fazendo algumas em 

vemçois e fingimentos pera que elles assim 7965 

ocujdassem, e pera escaparem que os naõ Matassem 

como escaparaõ, Comfessou que avera vinte an 

nos, no sertaõ depernaõ buco, no Rio desam francisco  

deu huma espada e rodellas, e adagas, e faquas, 

grandes de alemanha, e outras armas aos gen 7970 

tios que saõ enemigos dos cristaõs, eos matam e  

guerream, quando tem lugar pera isso. Con 

fessou que auera cjnquo ou seis annos pouco mais 

ou menos que no sertaõ desta cjdade se aleuan  

tou7975 

                                                           
240 Acima do texto há o carimbo do ANTT. 
241 <Joaõ de Remiraõ> 
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||174v.|| [[tou]] entre os gentios huma erronja e abusaõ a que 

elles chamauaõ sanctidade e tinhaõ hum gen 

tio a que chamaua Papa o qual dezia ser deus 

e aoutros chamauaõ, sanctos, e a huma gentia 

chamauaõ maj de deus, e aoutras chamauaõ 7980 

sanctas e faziam entressi bautismos concan 

deas acesas lancandoo agoa pellas cabeças 

dos bautizados e punhaõ lhe nomes a seu modo 

os quais bautismos fazia o ditto chamado  

Papa autor, e Jnuentor da dicta erronja e  7985 

242abusaõ o qual se chamaua antonio e era do gen 

tio deste brasil e se criou en casa dos padres 

da companhia de Jesu, no tempo que elles tinhaõ 

aldeas en linhare capitanja dos ilheos, donde 

elle fugio pera osertaõ e ordenou a ditta erro 7990 

nja, a Remendando e contrafazendo os vsos da 

Jgreja cristaã, fazendo os ditos bautismos 

e fazendo Jgrejas, con altares, epias de agoa 

benta, e mesas de confrarjas, e tochejras, 

e contas de rezar, e sam crestia, e tinhaõ no 7995 

altar hum idollo, de huma figura de anjmal que 

nem demostraua, ser homem, nem pasaro, nem pejxe 

nem bicho, mas era como chimera no qual 

adorauaõ e a dita negra chamada maj 

de deus era molher do ditto chamado Papa 8000 

ao seu uso gentilico, e sendo assim aleuan 

tada esta abusaõ foj ele com fessante por  

mandado

                                                           
242 <Antonio> 
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||175r.|| [[mandado]] do gouernador manoel telex barreto 

por capitaõ de huma companhia de soldados que 8005 

comsigo leuou pera desfazer a dicta erronja 

eprender e trazer os sostentadores della dos qua 

is mujtos ea mor parte delles eraõ cristaõs que  

des pois de serem cristaõs fugiraõ pera o ditto 

chamado papa que tambem era cristam e In 8010 

do elle com fessante japello sertaõ dentro acho 

u que os sostentadores da dicta abusaõ fugiam 

por sentirem que hiam contra elles e topou com 

huma manga de negros do gentio deste brasil 

delles gentios e delles cristaõs os quais traziam 8015 

<culpa.> consigo o ditto idolo, e vendo elle comfessante 

o ditto idollo lhetirou o chapeo e o reuerençeou 

fingidamente por enganar aos que otraziam 

dando lhes aentender que cria naquella sua abu 

saõ, epedindo lhe os ditos negros que os dejxase fazer 8020 

huma proçisaõ com o ditto idollo elle com fessante lhe 

deu licença pe<ra> isso e maõ dou aos seus negros 

que consigo leuaua que os ajudassem a fazer a dita 

procjssaõ e com elles fez elle seus cantares gen 

tilicos e bebeo seus fumos que eles chamauaõ 8025 

sagrados e tangeo seus Instromentos genti 

licos ao seu uso daquella sua abusaõ cha 

mada sanctidade e entaõ mandou elle 

com fessante a alguñs de seus companhejros 

com o ditto Jdolo que oleuassem  a fernaõ ca 8030 

bral
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||175v.|| [[bral]] detaide asua fazenda dejaguarjpe donde 

elle confessante setinhapartido pera o ditto 

243sertaõ, os quais  companhejoros eraõ domingos cama 

cho natural do alguarue que ora esta nas Jndi 8035 

244as de toqumaõ, e Pantaljam ribeiro laurador 

morador na fazenda de diogo correa, pellos 

quais com o dito idolo, escreueo huma carta 

ao ditto fernaõ cabral em que lhe dezia que 

 lhe mandaua allj aquelle idollo com aque 8040 

la gente segujdorada dicta abusaõ que 

poderjam ser algumas sesenta almãs que lhes 

fizesse boa companhia enquanto elle confessan 

te hia por diante aosertaõ por que naõ coresse 

elle perjgo nosertaõ, e que despois de assim des 8045 

pedir os dittos seus companhejros que  lleuaraõ 

a dicta sua gente e idolo elle confessante foj 

por diante leuando ja consigo nouo socor 

de companhejros que lhe [m]andou o gouer 

nador manoel telex, e chegando a hum pa 8050 

so onde chamaõ as palmejras comprjdas 

lhe mandou dizer o prjncjpal dos sostenta 

dores daquella erronja ao qual chamauaõ 

Papa que elle naõ pasase daquelle lugar 

sob pena de obediencja por que elle ue 8055 

rja logo aj ter, e logo o ditto chamado 

Papa

                                                           
243 <domingos camacho> 
244 <pataliam Ribeiro> 
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||176r.|| [[Papa]] ueueo uestido com huñs calcois de roxa pre 

ta, e huma roupeta uerde e hu barrete uermelho na 

cabeça trazendo consigo mujtos dos seus seca 8060 

ses, em filejras de tres em ordem e as femeas 

e crjanças todas detras com as maõs aleuan 

tadas e o dicto chamado do Papa que ujnha na 

diantera e os mais que o segujam em filejras 

ujnhaõ fazendo meneos e moujmentos com 8065 

os peis e maõs e pescoço, e falando certa 

Ljngoagem noua que tudo era Jnuençaõ e 

ceremonja daquela abusaõ chamada san 

ctidade e elle con fessante adorou ao ditto cha 

<culpas> mado Papa, ese ajeolhou diante delle dizendo 8070 

<x> estas pallauras, adorote bode porque as de ser 

odre, e logo elle con fessante feztambem o pranto 

ao dicto chamado Papa segundo o costume 

gentilico e saltou e festejou com elle ao seu mo 

domgentilico e bebeo offumo com elle ao qual 8075 

fumo os segujdores da dicta a[b]usaõ chamauaõ 

sagrado e tangeo e cantou com elles seus Jnstrumen 

tos e suas cantigas, em suas lingoagens e con 

sentio que adorassem aelle confessante e lhe cha 

massem filho de deus e lhe chamassem tam bem  8080 

sam luis, e que todas estas cousas fez e consentio 

sen tençaõ nem anjmo de gentio, mas fingida
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||176v.|| mente pera enganar aquella gente daquella 

erronja e atrazer consigo como trouxe pera 

245a dicta fazenda do ditto fernaõ cabral, e ao 8085 

dito chamado Papa deu elle confessante huma es 

pada de caualgar, e dantes ja lhe tinha mandado 

hum traço do coditto uestido con que elle ujnha ues 

tido, confessou mais que antes deste caso da 

dicta abusaõ foj elle ao sertaõ desta capitanja 8090 

em companhia de Luis lopez pessoa, con licen 

ça do gouernador Lourenco da uejga que entaõ gouerna 

ua este estado pera fazerem deçer gente do 

gentio e trazella consigo pera pouoado na 

qual entrada gastou hum anno e no ditto 8095 

tempo fez e usou com os ditos gentios os seus 

costumes gentilicos fazendo seustangeres 

e cantares da maneira sobre ditta e acejtou de 

les quatro molheres que lhe deraõ por molheres 

ao seu modo gentilico. Confessou mais que  8100 

auera dous annos e meo que elle foj con ljcen 

ça da mesa do gouerno ao sertaõ na compa 

nhia de cristouaõ da rocha a fazer deçer gen 

tio donde ora uem ao sertaõ de pernaõ buco 

onde tambem consentio e mandou fazer huma 8105 

danca de espadas e festas aos gentios do 

dicto sertaõ de pernaõ buco onde tambem 

deu

                                                           
245 <fernam Cabral.> 
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||177r.|| [[deu]] duas espingardas aos dittos gentios, e tambem 

lhe deraõ seis molheres que elle teue por molheres e assim con 8110 

fessou que en todos os ditos tempos que andou nos 

ditos sertaõs comeo sempre per mujtas uezes 

carne entodas as quaresmas e mais dias 

em que aJgreja defende carne e mujtas uezes 

dixe que naõ querja ujr se nunca dosertaõ pois 8115 

nelle tinha mujtas molheres e comja carnes nos 

dias de fessos e fazia o mais que querja sem 

njnguem lhe tomar conta e dixe que de todas 

estas cousas e culpas que comfessado tem pe 

de perdaõ neste tempo de graça e foj logo 8120 

perguntado quanto tempo ha que elle he casado 

com sua legitima molher Isabel beliaga e de 

que maneira tinha elle as molheres no sertaõ res 

pondeo que ha ujnte e tres annos pouco mais ou 

menos que he casado e que no sertaõ as molheres 8125 

que lhe dauaõ elle as naõ reçebja por palabras al 

gumas da Igreja somente as tomaua como he cos 

tume entre os gentios pera conuersaçaõ por molhe 

res pera conuersaçaõ deshonesta epergunta 

do se podia elle escusar de comer carne nos 8130 

tempos defessos respondeo quesempre a comeo 

por necessidade por naõ ter outro manti 

mento e que quando tinha mantimento dejxou <a>
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||177v.|| de comer a carne, e declarou queno tempo que elle 

adorou o chamado papa elle dixe aos seus 8135 

companhejros que o adorassem por desemu 

lar porem que elle estaua djante de todos 

e naõ ujo se adoraraõ se naõ e que o dito cha 

mado papa lhe dixe que se chamaua Antonio e 

era cristaõ e fora dos padres da companhia 8140 

de Jesu detinhare capjtanja dos da cõpanhia 

de Jesu de tinhare capitanja dos ilheos e 

sendo perguntado quepesso as ujo na dita 

sua companhia fazer o mesmo que elle fez 

ou outras cousas semelhantes, respondeo 8145 

246que vio ao ditto capitaõ cristouaõ da 

rocha dar aos gentios quesaõ enemjgos 

dos brancos e quando podem os guerream 

e matam hum estromen[t]o deguera ban 

dera deseda tambor, caualo egoa es 8150 

pingarda, espada, e assim se dezia que 

dera huma botija depoluara e oujo tisna 

do pello pescoço continha de genjpapo 

ao costume gentillico e lhe ujo ter cjnco 

ou seis molheres ao modo gentilljco e 8155 

247ujo a pedro aluarez mamaluco morador ora 

en çeregipe o nouo maõdar dar huma 

espada aos dittos gentios por tres peças 

cujo  

                                                           
246 <crispouaõ da Rocha> 
247 <pedro aluarez mistiço> 
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248||178r.|| [[cujo]] a fernaõ sanchez carjlho homem branco da 8160 

lentejo que ora esta no rjo de sam francisco dar aos di 

tos gentios huma coura dante e uio adomin 

249gos diaz mamaluco riscado em hum bra 

ço ao modo gentiljco o qual ora lhe pareçe 

que esta empora gasu epor naõ dizer mais 8165 

foj lhe mandado ter segredo eassim o prometeo 

e do costume dixe que tem odio a cristouaõ 

da Rocha e asinou com osenhor ujsitador ma 

noel francisco Notario dosancto offjcio nesta ujsi 

taçaõ o escreuj 8170 

Heitorfurtado de mendoça     domingos fernandes  

                                                     nnobre 

          confissaõ de dona Ana Alcoforada christã noua 

           no tempo da graça do Reconcauo no ultimo dia delle 

Aos onze dias do mes de feuerejro de mil e quj 8175 

nhentos e nouenta e dous annos nesta cjdade 

dosaluador bahia de todos os sanctos nas ca 

sas da morada do senhor ujsitador dosanto offjcjo 

hejtor furtado de mendoça perante elle pare 

çeo sem ser chamada dona ana alcoforada 8180 

epor querer denuncjar cousas tocantes ao 

sancto offjcjo reçebeo Iuramento dos dos sanctos

                                                           
248<fernaõ sanchescarrijjo> 
249 <domingos dias mamaluqo> 
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||178v.|| euangelhos en que pos sua maõ derejta dentro 

neste tempo de graça sob cargo doqual pro 

meteo dizer en tudo uerdade e dixe ser mea 

Cristã uelha, e mea cristã noua, natural de 8185 

matoim desta capitanja filha de antonio al 

coforado cristaõ uelho e de sua molher Isa 

bel antunes cristã noua, defuntos de i 

dade de ujnte esete annos casada com nj 

colao falejro de uasco goncelos Laurador 8190 

morador nasua fazenda de matojm e  

com fesandosse dixe que auera quatro annos 

<referido> que teue em sua casa hum seu criado per no 

me balthesar diaz dazambujo cristaõ uelho 

segundo elle dezia natural de sancto antonio do 8195 

tojal que sera ora homem de trjnta annos pou 

comais ou menos o qual ora he casado e 

morador na capitanja dos ilheos con caterjna cor 

dejra sua molher e ujuem por sua laurora 

o qual antes de ujuer com ella confessante 8200 

ujueo tambem alguñs dias con sua tia do 

na Ljanor molher de Anrique monis telex 

e morrendo lhe aella confessante no ditto  

tempo en casa hum seu escrauo dise o dito 

seu criado balthesar diaz azambuja pergun 8205 

tando que por que lancauaõ a agoa fora fora 

quando
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||179r.|| [[quando]] morrja alguem em casa seera por no 

jo se por que e ella confessante nunca ate entaõ  

tinha ouujdo nem sabjdo que por morte de alguem 8210 

se lancaua agua fora e lhe perguntou entaõ 

por que dezia elle aqujllo e elle lhe respondeo 

que o dezia por que ujra ja na sua terra entornar 

a agoa fora nas casas onde alguem morrja 

mas que naõ sabia oporque nem lhe declarou 8215 

mais entaõ ella confessante simplex mente 

cujdando que serja aqujllo alguma cousa boa 

maõ dou entornar e lancar fora a agoa que 

<culpa> auja en casa edallj por diante lhe aconteçeo 

morrerem lhe em diuersos tempos sete ou ojto 8220 

escrauos e quando lhe morrjam mandaua 

lancar fora sempre e derramar a agoa que 

em casa auja e que isto fez sem o ter ouujdo 

nem aprendido de nenhuma outra pessoa em ou 

tra nenhuma parte esem ser ujsto fazer anjn 8225 

guem se naõ somente por o ouujr dizer ao dito 

seu crjado, e outro sim dixe que ouujo jurar 

250a sua auoo Ana rodriguez cristaã noua quandoque 

rja afirmar alguma cousa este modo de juramento  

pello mando que tem a alma de [h]ejtor antu 8230 

nez o qual era seu marjdo auo della confes 

sante e assim ouujo o mesmo Juramento 

aoutras mujtas pessoas que lhe naõ lembraõ

                                                           
250 <Ana rodrigues cristã noua sua Auo> 
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||179v.|| epor isso ella tambem simplex mente sem ne 

nhuma roim tençaõ usou mujtas uezes do  8235 

ditto modo de Iuramento e quando quer a 

251affirmar alguma cousa diz pello mundo que 

tem a alma de meupaj e de mjnha maj e 

per guntada qual he este mundo que tem 

a alma de seupaj e de sua maj respondeo 8240 

que ella naõ entende nem sabe declarar o 

dito Iuramento que quejra dizer mas que 

faz este Iuramento simplex mente pello ter 

ouujdo eo Iurou mujtas vezes per ante suas 

parentas eoutras pessoas enaõ lhe lembra de 8245 

quanto tempo aesta parte  e logo foj amo 

estada pello senhor ujsitador com mujta charj 

dade que faca com fissam Intejra e euerda 

dejra por que estas ceremonjas que fez de lancar 

agoa fora saõ mujto conhecjdas serem dos 8250 

Iudeus eo ditto modo de jurar he mujto co 

nhecjdo ser dos Iudeus os quais costumaõ 

jurar pello orlon de mj padre que quer di 

zer o mesmo que pello mundo que tem a al 

ma de meu paj e que pois ella he cristaã no 8255 

ua naõ sepode presumir senaõ que ella 

fez as ditas ceremonjas e Iuramentos com ten 

caõ de Iudia e que ella he Iudia e ujue na 

lej de Mojses e dejxou a fee de Jesu christo que 

por8260 

                                                           
251< Culpa de juramento judaico> 
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||180r.|| [[por]]tanto falle verdade e descubra seu coraçaõ 

por que lhe aprouejtara mujto pera alcancar 

graça pois esta em tempo della, e ella res 

pondeo que heboa cristaã e nunca soube nem 

teue nada daLej de Mojses mas que fez as di 8265 

tas Cousas sem entendeẽr que eraõ Iudajcas 

e que des pois que se publjcou a sancta Inquisicam 

nesta cjdade e ouujo contar as cousas que 

se declarauaõ no edicto da fee entendeo se 

rem Iudajcas as que ditto tem e nuncama 8270 

is asfez e que da culpa que tem em as fazer 

exterjor mente sem ter no coraçaõ erro 

algum dafee catholjca pede perdaõ e mjsi 

rjcordia e do costume dixe nadamais 

do que dito tem eprometeo tersegredo  8275 

pello Iuramento que reçebeo e asinou 

com osenhor ujsitador Manoelfrancisco Notario dosanto 

offjcjo nesta ujsitaçaõ o escreuj 

Heitor furtado de mendoça   

                                           Dona ana 8280 

           fim do tempo da graça que se conçedeu 

            ha gente das freguesias e lugares 

           de todo o Reconcauo desta Capitania da Baýa
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                                        Termo. de. como. são. aca. 

             bados. os. trinta. dias. da  

             graça. concedida. ao  Recon 8285 

             cauo todo desta Baýa 

Aos onze dias do mes de feuereiro Inclusiue des 

te anno presente de mil e quinhentos e nouenta e 

dous se acabaraõ os trinta dias da graça que o 

senhor Visitador do santo officio Heitor furtado demen 8290 

doca. conçedeo aos moradores, Residentes es 

tantes e uezinhos de todo o Reconcauo desta capi 

tania da bahia de todos os sanctos que nelles ujessem 

Per ante elle senhor reconçeLiarse e fazer Inteira e uer 

dadeyra confissaõ desuas culpas e pedir perdaõ 8295 

dellas. E Por quanto todos os edittos dafee 

e monitorios gerais e edictos da graça e tras 

Lados do aluara desua magestade do perdaõ das 

fazendas que foraõ mandados a Todos os  

vjgajros, Curas, e Capellais, de todo oditto 8300 

Reconcauo sam ora Por elles Iatornados a 

mesa do santo offjcjo con suas çertidaĨs solemnizadas 

contestadas nellas assignadas per que consta com  

                                                                           os



1002 
 

 



1003 
 

Baýa                                                               Mendoça                  181 

||181r.|| [[os]] publicaraõ em suas freguesias, Jgrejas e ca 8305 

Pellas per todo oditto Reconcauo desta Capitania 

no Primeyro domingo despois da festa dos Rey[s] que 

foy aos dozedias do mes de Janeiro do Presente anno 

amissanaestaçaõ eos fixaraõ nas portas dasdjttas 

Igrejas ecapellas e haẏ estiueraõ fixados todos 8310 

os dittos trinta dias. Mandou o senhor visitador 

amim Notario fazer aquj este termo desta declaraçaõ 

Comminha fee pera sempreconstardo sobreditto.  

E eu Notario dou minha feepassartudo assi nauer 

dade, e fiz estetermo nestacidade do sallua 8315 

dor aos ujnte esete dias do mes de feuerejro de 

mil e qujnhentos enouenta edous annos Mano 

el francisco Notario do santo offjcjo nesta uisitaçaõ do brasil 

que o escreu  

Heitor furtado de mendoça   Manoel francisco252
8320 

                                                           
252 Seguem-se 16 fólios em branco e numerados, compreendidos entre 181r  e 189v. 
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||189v.|| Item este Primeiro Livro das Confis= 

sãis Cento E Ojtenta E nove folhas 

com Esta,  per mẏ numeradas, E assig. 

nadas do meu signal, Mendoça, nas  

Primeiras  Laudas Emçima, na  8325 

Baẏa  aos .25. de Julho de.1591- 

          Heitor furtado de mendoça 
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CONCLUSÕES 

 

 No Capítulo 1, descreveu-se o modo de apresentação e instalação dos 

visitadores, com a cronologia dos fatos e os procedimentos adotados para se 

efetivar e legitimar tal visitação. Desse modo, foi possível compreender o papel e 

a importância de cada indivíduo envolvido no processo que culminou com a 

primeira visitação de inquisidores ao Brasil, que embora, tenha sido formada por 

uma pequena comitiva, apenas três indivíduos, conseguiu registrar as confissões 

e depoimentos de mais de uma centena de indíviduos, apenas no LRC. Ora, com 

base no relato e registro das heresias elencadas e perseguidas pelo Tribunal do 

Santo Ofício, observou-se que vários depoentes foram setenciados. Como pena 

de condenação, muitos foram degredados, outros proibidos de sair da localidade 

onde residiam ou, até mesmo, casos de condenação à fogueira, como se sucedeu 

com a octagenária Ana Rodrigues. Percebeu-se através das informações 

descritas nas confissões, que os indivíduos eram temerários do que se pregava a 

Igreja Católica, na medida em que aclaravam nos seus depoimentos, o respeito 

ao que se publicou no édito afixado na porta das igrejas. Na sequência, 

enumerou-se a ordem de produção do conjunto de livros redigidos durante o 

período que ocorreu a primeira visitação, 1591-1595, entre as capitanias de 

Pernambuco e Bahia. Nessa perspectiva, nota-se um montante considerável de 

documentos produzidos por ocasião da primeira visitação, visto que a inquirição 

de tais denúncias e confissões perdurou por quatro anos e, permitiu traçar um 

perfil socioeconômico dos indivíduos residentes nas duas principais capitanias do 

Brasil. 

 No Capítulo 2, o LRC foi examinado como fonte documental, tendo em 

vista a perspectiva histórica, linguística e filológica. A análise do LRC sob o viés 

histórico permitiu ilustrar a presença do índio como depoente, do mameluco e 

demais etnias, com supremacia do homem branco, de origem européia, sem 

nenhum indíviduo de procedência africana. Historicamente, o LRC é um 

documento de suma importância, em virtude do teor das confissões descritas em 

tal códice. Através do notário Manoel Francisco, é possível adentrar nas tramas 

das relações familiares, trabalhistas, amorosas, etc. Teceram-se elementos 
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relacionados à vida dos depoentes, a fim de se compreender o teor das culpas 

confessadas. Sob a perspectiva linguística, procedeu-se a um recorte do estudo 

lexical. Por se tratar de uma edição semidiplomática, a qual visa manter  o texto 

original, com um pequeno número de intervenções, possibilitaando a outros 

pesquisadores efetuar pesquisas no âmbito semântico, sintático, fonético, 

fonológico, etc. No tocante à Filologia, foi possível descrever o códice com base 

na Diplomática, Paleografia e Codicologia. Os dados ora elencados são 

relevantes em virtude do ineditismo dessa perspectiva de pesquisa, haja vista a 

publicação de apenas duas edições modernizadas, que suprimem as frases 

tabeliõas e modernizam a ortografia do texto.   

No Capítulo 3, examinou-se a biografia dos inquisidores, identificou-se o rol 

de crimes interditados pelo Tribunal do Santo Ofício, de acordo com as práticas 

confessadas pelos depoentes, ao visitador Heitor Furtado de Mendonça. No 

estudo linguístico, esboçou-se um estudo léxico-semântico, com a seleção de três 

macrocampos, segundo alguns dos crimes em análise: o judaísmo, a sodomia e a 

blasfêmia. Na sequência, detalharam-se todas as práticas heréticas identificadas 

no LRC, organizadas por tipo de crime confessado: judaísmo, blasfêmia, sodomia, 

gentilismo, luteranismo, livro proibido, bigamia, feitiçaria e fornicação. As 121 

fichas catalográficas foram elaboradas com a premissa de se possibilitar que 

pesquisadores interessados nessa temática possam consultar as principais 

informações sobre os depoentes, bem como o conteúdo individual de cada 

confissão. Nas fichas enumeram-se os dados pessoais de cada depoente, como 

nome, filiação, estado civil. e profissão. Ademais, são identificadas e descritas as 

culpas no LRC, se o indivíduo foi sentenciado, a localização do excerto que 

apresenta a culpa confessada pelo depoente, com numeração das linhas para 

auxiliar a identificação na edição do LRC. 

 No Capítulo 4, procedeu-se à identificação dos autores intelectuais e 

materiais do códice e permitiu caracterizar quais foram os protagonistas que 

atuaram na redação do códice. Entendeu-se como autor intelectual quem 

concebeu o texto, mas que não necessariamente o redigiu. A concepção e 

redação do texto podem ser praticadas por uma mesma pessoa ou por pessoas 

diferentes. O autor matérial também intervém no texto, porque, em última 

instância, o texto reproduz o que é filtrado pelo seu dialeto, como se processou 
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com o notário Manoel Francisco. A análise diplomática descreveu a estrutura dos 

“depoimentos” como espécie documental e a estrutura formal das confissões. 

Esboçou-se a descrição material do códice, haja vista as informações obtidas 

através do site do ANTT e, posteriormente, in loco. Coube à análise paleográfica 

descrever o punho que redigiu o LRC, com a descrição da hipótese de que não se 

tratou apenas do punho do notário Manoel Francisco, também o do visitador 

Heitor Furtado de Mendonça, responsável pela inserção das informações 

descritas à margem de cada confissão. Nessa perspectiva, procedeu-se ao 

levantamento do alfabeto do notário, das abreviaturas observadas no LRC, além 

da conceituação e identificação das letras ramistas. 

A edição semidiplomática do códice compõe o Capítulo 5 e trouxe a edição 

de 173 fólios. O material que constitui o corpus de estudo desta tese é rico dos 

pontos de vista filológico, histórico e linguístico, tendo em vista a escassez de 

estudos sobre documentação manuscrita no século XVI, sob a luz do rigor 

filológico. Trata-se de documento lavrado em terras brasileiras, cuja edição 

semidiplomática é inédita. A publicação de uma edição fidedigna desse porte é 

uma contribuição inestimável para a área, em virtude do seu ineditismo, ademais 

a importância linguística e histórica de uma documentação concernente a um 

período da história, que desperta curiosidade e que, no tocante ao Brasil, ainda se 

faz escasso.  

Evidencia-se a importância e o valor desta tese, por se constituir em 

contribuição do ponto de vista social, pelos dados apresentados, 

hermeneuticamente, em relação ao conhecimento da cultura e dos fatos ocorridos 

durante um período da Inquisição no Brasil. Quando se sabe que ainda existem 

lacunas relativamente ao conhecimento da língua portuguesa do século XVI, este 

trabalho é relevante, uma vez que se trata de um documento não literário, cuja 

edição confiável pelo seu caráter filológico busca a preservação da escrita da fase 

quinhentista, constituindo-se em um repositório para futuros pesquisadores.   
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