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Aspectos do cotidiano através do estudo 
dos Cadernos do Promotor (século XVII)
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A temática desse documento que ora a Revista da Cátedra Alberto

Benveniste publica, é devedora de uma ampla pesquisa que venho
desenvolvendo tendo por base os cadernos do Promotor da Inquisição
de Lisboa, cujo objetivo é fazer o índice de todos os livros que
cobrem o século XVII. Dos cerca de setenta cadernos, dois terços
já estão inventariados, e esse documento é resultado dessa pesquisa.
Embora muita denúncia não tenha se transformado em processo
inquisitorial, ao menos ficaram registradas nessa rica e tão pouco
explorada documentação. O caso das comunicações mantidas no
interior dos cárceres, por exemplo, nos fazem questionar até que
ponto a Inquisição portuguesa teve tanto poder como supúnhamos.
A documentação produzida durante os seus quase trezentos anos
de existência tem-se mostrado de interesse ímpar para o estudo do
cotidiano. Por meio dos processos e dos cadernos do Promotor, por
exemplo, entramos em contato com o dia-a-dia dos cárceres inqui-
sitoriais. Por mais que os inquisidores tentassem coibir o trânsito de
informações em seus cárceres, e punir quem cometesse esse crime,
o certo é que era impossível alcançar tal objetivo. Isso por uma série
de fatores: o número de prisões crescia a cada dia; a estrutura con-
tava com “instalações precárias e insuficientes”; e o número de fun-
cionários era desproporcionalmente inferior à quantidade de gente
amontoada nos cárceres.

Os contatos que eram frequentemente mantidos entre os pre -
sos, dentro dos cárceres, eram muito importantes e vitais para uma
boa condução do processo daqueles que se arriscavam a esse estra-
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tagema, como também na proteção de parentes e amigos. Embora
o conhecimento por parte dos presos do andamento de seus pro-
cessos estimulasse as comunicações, e justificasse os altos riscos
dessa transgressão, o ato de se comunicar dentro dos cárceres inqui-
sitoriais servia também para fazer com que o preso não entrasse em
um estado depressivo, e que pudesse resistir a tudo por que passava.

Arquivos Nacionais / Torre do Tombo
Inquisição de Lisboa, Promotor, Caderno 54 – Livro nº 251

Fólio 255

Ontem escrevemos a V. M. por Manoel Gomes agora se oferece
chegar-vos esta carta de Estremoz, que V. M. mostrará a s. J. Vão
também duas petições informadas que é o que se oferece. Deus
guarde a V. M. Évora, em Mesa, 20.05.1682.

nuno de Pina Pereira João da costa Pimenta

Fólio 256

Ilustríssimo senhores
Remeto a V. s.ª o traslado de uma carta que veio de Lisboa,

domingo, 17 do corrente, por um homem particular escrita à pessoa
que V. s.ª me tem ordenado mande prender / cuja diligência espero
em Deus tenha efeito quando venha a esta vila / A qual carta
vindo-me à mão, a abri vindo com o primeiro sobrescrito para o seu
correspondente de que já dei a V. s.ª conta, o qual é morador nesta
vila e por ser tocante à dita pessoa ausente, me pareceu fazê-lo
saber a V. s.ª, da qual o traslado vai nesta, e vinha sem nome, tudo
na forma seguinte.

Amigo, a vossa recebi por passareis de saúde. Manda-me logo
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uma carta para que o homem tome entregue do enxofre e me dê o
di nheiro, que já vos escrevi se acabara o que me deixastes, e os
escritos que hão de vir sábado poderei dilatá-los até o outro sábado,
do que lá sucedeu visto já lá o sabereis, saiu o boticário e toda a sua
gente, dizem tendes duas picadas, uma de mãos atadas, e outra de
uma mulher, e pelas conjecturas também o Bulhão, e fazei o que
vos parecer que estamos bem assustados.

Pedro saiu a queimar negativo e diz o Bulhão que serão 405 que
falaram, o Apóstolo diz dando-lhe conta que é de parecer-vos não
ausenteis = não dizia mais a carta e se pediu recibo dela ao corres-
pondente que lho deu tendo-a eu já lido. Guarde Deus a V. s.ª para
defesa de sua fé. Estremoz, 19.05.1682.

Padre Antonio teixeira de Brito

Fólio 257

Diligência feita acerca de uma carta que se achou a Bento Bravo

Aos dezoito dias do mês de junho de mil seiscentos e oitenta e
dois anos em Lisboa nos Estaus, e casa do despacho da santa Inqui-
sição estando aí em audiência de manhã o senhor Inquisidor Pedro
de Ataíde de castro mandou vir perante si a Bento Bravo da silva
preso nos cárceres deste santo Ofício; e sendo presente lhe foi
dado juramento dos santos Evangelhos em que pôs a mão, sob
cargo do qual lhe foi mandado dizer verdade e guardar segredo o
que prometeu cumprir.

Perguntado quanto tempo há que se ausentou desta cidade, e
para que parte deste Reino? Disse que nos últimos dias de abril, não
sabe qual ao certo, se ausentou desta cidade para a de Beja a tratar
de seus negócios como costumava.
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Perguntado a quem deixou encarregado os tais negócios quando
se ausentou desta cidade? Disse que quando se ausentou deixou
encarregado a Pedro Vaz de Faria, seu amigo, desse razão de sua
ausência às pessoas que pergun-

Fólio 257v

tassem por ele.

Perguntado que gêneros deixou para se venderem por sua
conta, e a quem encarregou a venda deles? Disse que a ninguém
encarregou a venda dos gêneros que tinha em sua casa, mas
entende, que Pedro Vaz de Faria achando quem lhe comprasse uns
fardos de nabaes (sic), que é pano branco de França, os venderia se
achasse quem lhos comprasse.

Perguntado a quem encomendou que por sua conta negociasse
uma partida de enxofre? Disse que antes de sua partida tinha ven-
dido o enxofre que tinha em sua casa a David Godofroi (sic), fran-
cês, morador nesta cidade junto ao Marquês de Fronteira, ao qual
havia entregue parte, e o resto lhe havia de entregar o dito Pedro
Vaz de Faria.

Perguntado se teve ele aviso de que Pedro Vaz de Faria entre-
gasse o dito resto do enxofre a David Godofroi? Disse que depois
que se ausentou desta cidade não teve aviso de se haver entregue o
dito resto.

Fólio 258

Perguntado se quando se ausentou desta cidade estava obrigado
a pagar alguns escritos quantos eram, e a que pessoas havia fazer os
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pagamentos? Disse que quando se ausentou havia de fazer alguns
pagamentos de escritos da Alfândega não está lembrado quantos
eram, nem a que pessoas, por se irem pagando assim como vem
vindo da dita Alfândega.

Perguntado se quando ausentou deixou alguns gêneros para dos
efeitos deles se pagarem os ditos escritos? Disse que quando se au -
sentou deixou encomendado ao dito Pedro Vaz de Faria cobrasse
uma letra de trezentos e vinte mil réis que lhe devia Luís Martins,
contratador, morador a são Paulo, para pagamento dos ditos escritos.

Perguntado em que tempo se haviam de pagar os escritos que
tinha na Alfândega, e se estava já cumprido a respeito de alguns
quando se ausentou? Disse que quando se ausentou estava cum-

Fólio 258v

prido o tempo de pagar ao sacador Manoel Gomes, que mora
na rua dos Escudeiros, o valor de três escritos de que agora em par-
ticular não é lembrado, e só o é de lhe satisfazer a quantia que
importavam um dos escritos, e lhe ficar devendo a de dois.

Perguntado se o pagamento dos escritos da Alfândega costu-
mam ser no dia que se apresentam, ou tem dia certo, como aos
sábados? Disse que o pagamento dos ditos escritos é obrigação
fazer-se nos três, ou seis meses que é a forma com que se passam,
mas no dia que é termo do dito tempo, e só está introduzido a favor
da mercancia esperarem as pessoas que têm os ditos escritos, quinze
e vinte dias aos devedores dos tais escritos a satisfação deles.

Perguntado a quem ordenou que desse satisfação aos ditos es -
critos, entendendo que podiam ser muito?
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Fólio 259

Disse que ao dito Pedro Vaz de Faria por ser seu amigo, e fiar
dele que alguns pagaria, e a outros iria entretendo em quanto durava
a sua ausência.

Perguntado se teve algum aviso nos dias que esteve em Beja de
Pedro Vaz de Faria haver feito algum pagamento dos ditos escritos?
Disse que não.

Perguntado se nos dias que esteve na dita cidade de Beja teve
algumas cartas de pessoas desta cidade, que pessoas eram, e que
negócios, ou novas, continham as ditas cartas? Disse que no dito
tempo teve uma carta de seu filho Luís Manoel que tem nove para
dez anos de idade, e outra de um estudante chamado Antonio da
cunha, filho de um ferreiro, cujo nome lhe não lembra, viúvo não
sabe de quem, mas é morador junto à nossa senhora da Vitória,
nas quais cartas o filho lhe escrevia, como filho, saudades da sua au -
sência, e o estudante dava conta de como continuava no ensino do
mesmo seu filho, e não continham nenhuma

Fólio 259v

outra coisa.

Perguntado se de palavra lhe disse alguma pessoa algumas novi-
dades que houvessem sucedido nesta corte, quem foi, e que lhe
disse? Disse que Mateus Fernandes, almocreve de Beja, disse a ele
declarante na loja de Manoel Lopes Ratinho, morador da mesma
cidade, em presença de outras pessoas, a saber, o padre Brás no -
gueira, e Manoel de Oliveira, sem ofício, que nesta cidade se havia
pregoado o auto de fé, e se faziam algumas prisões. E mais não
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disse, nem lhe foram feitas mais perguntas, e assinou ele declarante
com o dito senhor Inquisidor sendo-lhe primeiro lido este exame.
Manoel Martins cerqueira o escrevi.

Fólio 261

Aos dezenove dias do mês de junho de mil seiscentos e oitenta
e dois em Lisboa nos Estaus, e casa do despacho da santa Inquisi-
ção estando aí em audiência de tarde o senhor Inquisidor Pedro de
Ataíde de castro mandou vir perante si da sala sendo chamado a
Pedro Vaz de Faria, que vive de sua agência, natural da cidade de
Elvas, e morador nesta de Lisboa, beco de Gaspar das naus, na cal-
cetaria; e sendo presente lhe foi dado juramento dos santos Evan-
gelhos em que pôs a mão, sob cargo do qual lhe foi mandado dizer
verdade, e ter segredo o que prometeu cumprir.

Perguntado se faz alguns negócios a algumas pessoas que negó-
cios são, e se tem interesse de os fazer? Disse que os mais dos negó-
cios que fazia era reconhecer na alfândega a bondade dos tabacos e
ver pesar, trazê-los ao ver o peso, e mandá-los conduzir à casa de
seus donos para que disto lhe resulte algum prêmio.

Perguntado se tem, ou teve comissão de alguma pessoa ausente
para negócios de mercancia

Fólio 261v

que negócios eram, e de quem? Disse que Bento Bravo da silva
o encarregou quando se ausentou para Beja, e antes disso por al-
gumas vezes, para fazer pagamentos de alguns escritos da alfândega,
e para este efeito na ocasião da dita ausência lhe deixou duzentos
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mil réis, e ordem para cobrar uma letra de trezentos e vinte de 
Luís Mar tins mercador francês morador a são Paulo, no beco da
carvalha.

Perguntado se escreveu ou mandou escrever alguns avisos a
alguma pessoa tocantes à mercancia, que avisos foram, e a quem?
Disse que uma vez somente escreveu a Bento Bravo da silva nos
dias que esteve em Beja para que mandasse dinheiro para pagamen -
to dos escritos da alfândega porque eram mais do que ele cuidava.

Perguntado se lhe encarregaram algum gênero de fazenda que
se houvesse de vender, se a vendeu toda ou parte dela, e que fa -
zenda era? Disse que o dito Bento Bravo da silva

Fólio 262

lhe encomendou quando se ausentou para Beja que se houvesse
quem lhe comprasse dezoito fardos de nabaes, que é pano branco
de França e lhe dessem treze vinténs pela vara, sendo que o com-
prou a quatorze o vendesse, e nenhuma outra fazenda lhe encarre-
gou que lhe vendesse.

Perguntado como diz agora que o dito Bento Bravo lhe enco-
mendou a venda dos nabaes na forma referida, havendo respondido
à primeira pergunta que lhe foi feita, que somente lhe havia encarre-
gado o pagamento dos escritos da alfândega? Disse que não sabe
que responda à pergunta.

Perguntado se lhe encomendou o dito Bento Bravo da silva al -
guma venda de enxofre, se a vendeu nesta cidade, ou a remeteu a
outra parte? Disse que o mesmo Bento Bravo antes de se ausentar
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tinha vendido o enxofre todo que tinha a David Godofroi merca-
dor francês, que mora junto ao Marquês de Fronteira.

Perguntado se fez algum aviso ao dito Bento Bravo da silva a
respeito da venda do mesmo enxofre, e para isso lhe escreveu da sua

Fólio 262v

mão, ou de mão alheia? Disse que agora é lembrado que por
mão de sebastião da silva, polvarista (sic), parente do dito Bento
Bravo da silva que de presente não sabe onde mora, mas reside na
Ribeira em uma tenda de pólvora, que está junto à praia, e é bem
conhecido, escreveu uma carta ao mesmo Bento Bravo em razão de
ele declarante ser aleijado da mão direita, em que lhe dizia escre-
vesse ao comprador do enxofre tomasse entregue dele, e lhe man-
dasse entregar o dinheiro que importava para fazer os pagamentos
dos escritos da alfândega, e se mal se não lembra dizia mais que
alguns credores iria entretendo, e somente até aqui é o que ele ditou;
e que Bárbara da costa, ama do dito Bento Bravo, disse também a
sebastião da silva que escrevesse na mesma carta certos avisos que
havia sabido dos presos que estavam no cárcere da penitência a
saber haver-lhe dito Pedro Duarte serrão que não

Fólio 263

dera nele Bento Bravo, e só deram tereza Maria, e Luís de
Bulhão: e ele testemunha acrescentou dizer o padre Manoel Dias da
companhia de Jesus, morador na casa de são Roque, com quem se
foi aconselhar no que faria a respeito dos bens do dito Bento Bravo,
du vidando de os delatar, o fizesse com toda a verdade, e clareza, e
só era de parecer que Bento Bravo se não ausentasse, do qual é
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amigo por ocasião de o apartar de uma amizade ilícita, conselho que
o dito sebastião da silva escreveu na mesma carta; a qual a dita Bár-
bara da costa continuou dizendo que Luís de Bulhão lhe dissera
nos cárceres da penitência que ouvira dizer a seu tio Antonio serrão
que se espantava de o dito Bento Bravo não estar preso; e outros-
sim dissera a ele declarante que o dito Bento Bravo havia mandado
dar à dita família dos serrão por sua via sete mil réis; e que isto é o
de que está lembrado a respeito das perguntas que

Fólio 263v

lhe foram feitas, e que hoje fora à sua casa a mesma Bárbara da
costa, a quem ele declarante disse que estava mandado vir a esta
mesa, e ela o procurou persuadir a que negasse o que soubesse, e
ele respondeu que havia de dizer toda a verdade como tem feito
segundo sua lembrança. E mais não disse, nem lhe foram feitas
mais perguntas. E ao costume disse nada. E sendo-lhe lido este seu
tes temunho ou declaração, e por ele ouvido e entendido disse estar
escrito na verdade, e nela se afirmava, ratificava, e tornava a dizer
de novo sendo necessário, e nela não tinha que acrescentar, dimi-
nuir mudar, nem emendar, nem ao costume que dizer de novo sob
cargo do juramento dos santos Evangelhos que lhe foi dado. Ao
que estiveram presentes por honestas e religiosas pessoas os Licen-
ciados Filipe Barbosa, e João de Mesquita de Macedo notários do
santo Ofício que tudo viram, e ouviram, e prometeram dizer ver-
dade no que lhes fosse perguntado e ter segredo

Fólio 264

sob cargo do juramento dos santos Evangelhos que lhes foi
dado, e assinaram com ele testemunha e com o dito senhor Inqui-
sidor. Manoel Martins cerqueira o escrevi.
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E ido o dito testemunho para fora foram perguntados os ditos
Licenciados se lhes parecia que ele falava verdade e merecia crédito?
e por eles foi dito que sim parecia que ele falava verdade, e merecia
crédito, e tornaram a assinar com o dito senhor Inquisidor. Manoel
Martins cerqueira o escrevi.

Fólio 264v

Aos vinte dias do mês de junho de mil seiscentos e oitenta e
dois anos em Lisboa nos Estaus e casa do despacho da santa Inqui-
sição estando aí em audiência de tarde o senhor Inquisidor Pedro
de Ataíde de castro mandou vir perante si a Bárbara da costa
mulher de Manoel Luís, cabeiro, natural do lugar de nossa senhora
do Rosário termo da vila de torres Vedras, e moradora nesta dita
cidade à caldeiraria; e sendo presente lhe foi dado juramento dos
santos Evangelhos em que pôs a mão sob cargo do qual lhe foi
mandado dizer verdade, e ter segredo, o que prometeu cumprir. E
disse ser cristã velha, e de quarenta anos de idade.

Perguntada se sabe ou suspeita o para quê é chamada, e se a per-
suadiu alguma pessoa a que sendo perguntada por parte do santo
Ofício dissesse mais, ou menos do que soubesse e passasse na ver-
dade? Disse nada –

Perguntada se sabe ou tem notícia que

Fólio 265

alguma pessoa fizesse ou dissesse coisa cujo conhecimento per-
tença ao santo Ofício? Disse que o que sabe é que depois de feito o
Auto da Fé e recolhidos os presos que saíram nele nos cárceres da
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penitência, veio ela declarante aos mesmos cárceres a falar com
Pedro Duarte, um dos ditos presos, ao qual depois de saudar lhe
perguntou por sua prima teresa Maria de Jesus, e encaminhando-a
ele para o cárcere onde estava a dita teresa Maria de Jesus, falou
com ela, e perguntando-lhe esta por Izabel Balboa sua prima em
cuja casa ela declarante havia estado, lhe respondeu que era falecida,
ao que tornou a dizer a dita teresa Maria bem-aventurada dela que
está descansada; e Bento Bravo? respondeu ela declarante está au -
sente em seus negócios sem lhe dizer parte certa, e perguntando à
mesma teresa Maria porque me pergunta V. M. isso? por ventura
disse dele? respondeu esta, dizendo, filha sim, dei nele. E com algu-
mas palavras mais de cumprimento se despediu da dita

Fólio 265v

teresa Maria: e no dia seguinte, do qual em particular não está
lembrada como também do antecedente tornou aos mesmos cárce-
res a falar a Luís de Bulhão a quem trouxe dez tostões, como tam -
bém a cada uma das pessoas da família de Antonio serrão aos quais
os mandou dar Pedro Vaz de Faria, dizendo-lhe que não dissesse
quem lhos mandava, e que ela os dava do seu; e falando com o dito
Luís de Bulhão também lhe perguntou este por sua prima Izabel de
Balboa; e lhe respondeu o mesmo que tinha respondido à teresa
Maria, e tornando esta a perguntar-lhe como estava Bento Bravo?
lhe respondeu que ausente; e logo lhe perguntou ela declarante que
razão tinha de perguntar por ele, se o havia por ventura culpado?
respondeu que não, mas que entendia que quatro ou cinco o culpa-
ram, sem dizer quem, e que seu tio Antonio serrão se espantava
dele não estar preso, e logo
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Fólio 266

lhe foi feita pelo senhor inquisidor a pergunta seguinte. –

Perguntada se depois de saber o que teresa Maria lhe havia dito,
e Luís de Bulhão, fez algum aviso por escrito a Bento Bravo, e se
continha o dito escrito mais do que tem declarado? Disse que em
razão da pergunta é agora melhor lembrada que no mesmo escrito
dizia Pedro Vaz de Faria a Bento Bravo que o Apóstolo a quem não
nomeou era de parecer que se não ausentasse, e não é lembrada que
a respeito de novas dissesse mais no mesmo escrito que haver sido
relaxado por negativo Pedro serrão, e que não é lembrada de coisa
alguma mais que deva declarar nesta mesa, e entende que Pedro Vaz
conhece, e sabe o nome do Apóstolo que deu o conselho. E mais
não disse nem lhe foram feitas mais perguntas, e ao costume disse
nada, e sendo-lhe lido este seu testemunho ou declaração e por ela
ou vido, e entendido disse estar escrito na verdade, e nela se afir-

Fólio 266v

mava, ratificava, e tornava a dizer de novo sendo necessário, e
nela não tinha que acrescentar, diminuir, mudar, ou emendar, nem
ao costume que dizer de novo sob cargo do juramento dos santos
Evangelhos em que outra vez pôs a mão. Ao que estiveram presente
por honestas, e religiosas pessoas os Licenciados João de Mesquita
de Macedo, e João cardoso notários do santo Ofício que tudo
viram, e ouviram, e prometeram dizer verdade, e ter segredo no que
lhes fosse perguntado sob cargo do juramento dos santos Evange-
lhos que lhes foi dado. E assinaram com o dito senhor Inquisidor,
e comigo notário que assinei por ela não saber escrever de seu con-
sentimento. Manoel Martins cerqueira o escrevi.
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E ida para o cárcere da penitência onde está recolhida a dita
declarante foram

Fólio 267

perguntados os ditos licenciados se lhes parecia que ela falava
verdade, e merecia crédito? e por eles foi dito que sim lhes parecia
que ela falava verdade, e merecia crédito, e tornaram a assinar com
o dito senhor Inquisidor. Manoel Martins cerqueira o escrevi.
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