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NOTA PRÉVIA 

 

O presente volume contem a documentação mais relevante utilizada na 

elaboração da dissertação. Trata-se de um conjunto de documentos indispensáveis ao 

estudo da problemática em torno não só de D. Inácio de Santa Teresa como ainda das 

instituições, sejam civis ou religiosas, que actuaram no mesmo palco. Uma boa parte 

deles é inédita, o que reforça a sua importância. Encontrarão, assim, os eventuais 

interessados no estudo desta figura tão marcante e da época em que a sua acção se 

desenvolveu, um manancial de fontes que facilitarão o seu trabalho.  

  

Transcrição de documentos 
 

Embora existindo a preocupação de facilitar a leitura dos documentos, procurou-

se não alterar, substancialmente, a grafia de cada texto, adoptando-se, tanto quanto 

possível, as normas preconizadas pelo Pe. Avelino de Jesus da Costa que advoga a 

alteração do texto original apenas quando tal seja estritamente necessário para 

possibilitar a sua melhor leitura. Nesse sentido, procedeu-se ao desenvolvimento das 

abreviaturas, com algumas excepções, à actualização das maiúsculas e minúsculas bem 

como da acentuação, nos casos em que tal se justificou, à separação dos vocábulos 

ligados, não usados na grafia actual, à junção de elementos separados de cada vocábulo, 

ao recurso da necessária pontuação, etc.  

O estudo de tais documentos evidenciou uma sensível evolução da grafia da 

escrita na época a que respeitam, particularmente durante a primeira metade do século 

XVIII. Vários deles revelam a indefinição existente na escrita de vocábulos, que variava  

de   Deos para Deus, seo para seu, hua para huma, as terminações em ão cujo plural se 

manteve em oens,  como provizoens, etc. Constata-se até um fenómeno interessante que 

é  o de, até no mesmo documento, se utilizar uma grafia diferente para idêntico 

vocábulo como é o caso de preso e prezo, conselho e concelho, visita e vizita, monitoria 

e munitoria, Jesuíta e Jezuita, satira e satyra, razão e rezão, etc. Revelam, tambem, uma 
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outra faceta interessantíssima, a da escrita  de gente inculta, como era o caso das freiras 

de Santa Mónica, mesmo as que ocupavam cargos de responsabilidade,  razão pela qual 

se procurou mantê-la fiel aos originais com a intenção de evidenciar essa manifesta 

realidade. 

Uma outra conclusão que se extrai dos documentos é a de que os elaborados 

pelos Jesuitas apresentam uma grafia mais moderna do que os restantes, sintoma, 

porventura,  de uma cultura mais elaborada. 

Mantiveram-se os títulos constantes dos documentos consultados, que vão 

assinalados em itálico. Os restantes são da responsabilidade do autor.  

Utilizaram-se os parênteses rectos sempre que se interrompeu a sequência 

normal do texto. O mesmo se fez em situações de ilegibilidade ou de dificuldade na 

leitura. 

Quanto aos caracteres, actualizou-se o uso do i para j e do u para v. Eliminou-se 

o c acedilhdo, já pouco usado no período estudado.  

 Convém salientar que estas normas não foram aplicadas a textos já trabalhados 

por historiadores como Cunha Rivara, Brásio, Silva Rego, etc., casos em que se 

respeitou a grafia adoptada.  

No que diz respeito a outras fontes impressas, a sua transcrição obedeceu 

fielmente ao original.  

A documentação foi organizada por ordem cronológica. Excepcionam-se as 

cartas de Miguel Angelo Tamburino porque escritas dentro do mesmo contexto, 

parecendo, por isso, conveniente não separá-las. Na ausência de data, procurou-se uma 

datação tanto quanto possível aproximada em função do teor do seu conteúdo. Os 

documentos, em relação aos quais não foi possível a aplicação de tal critério foram 

colocados no final da relação.  
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TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

DOC Nº. 1 

1625, Fevereiro, 14, Lisboa – Comunicação do Conselho de Estado a Filipe III 

sobre a necessidade de se encontrar solução para a construção de mosteiros 

desnecessários e de impedir-se a excessiva ordenação de clérigos e entrada de 

monges nos conventos da India, do que resultavam graves prejuízos para a fazenda 

real.  

ANTT-Manuscritos de S. Vicente, liv. 19, pp. 338-341. 

 

Por carta de 19 de Março de 1623 diz V.Mg.e ao Conde Almirante V. Rey da 

India que hé informado que naquele estado se ordenão tantas pessoas para clérigos e 

entrão nas Relligiões tanta gente que convem acudir-se-lhe com remédio, 

considerandos-se os inconvenientes que disso resulta ao seu serviço e ao mesmo Estado 

Eccleziastico assym pla pobresa dos clérigos, como por outras considerações que se 

dexão ver nesta matéria plo que pareceo a V. Mg.e encomendá-la muyto 

particularmente ao dito V.Rey para que, escrevendo a todos os prelados daquele Estado 

enviando-lhe a cópia desta carta, lhe encomendasse da parte de V. Mg.e que tenhão 

muyto tento em não ordenarem mais clérigos que os que precisamente forem 

necessários para o serviço da Igreja, por assym convir à autoridade della. E que a 

mesma deligência fizesse com os prelados das Relligiões, sobre não recolherem nellas 

tanta gente plo muyto que convem limitarem-se a menos número os religiozos naquele 

Estado.  

Responde a esta carta o dito V. Rey per huma sua de 18 de Janeiro do anno de 

1624. Que o  bispo de Cochim que aly está por governador daquele arcebispado de Goa 

tem até agora procedido com muyto tento nesta matéria e que assy são poucos  os 

clérigos que tem ordenado e que contudo elle V. Rey lhe fez dar cópia desta carta como 

V. Mg.e mandou e se enviara tambem aos mais bispos. E que pelo que tocava aos 

prelados das Relligiões (acerca de não receberem tanta gente nellas) os têm tambem 
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advertido. Porém que sem embargo disso grangeão e recebem toda a mais gente que 

podem, plo que de Roma convem, que venhão remédios, que histo há mister, porque a 

nenhuma outra couza obedecem. E que tambem V. Mg.e deve mandar ver o que se deve 

dar para se atalharem os desencaminhamentos que por via dos confessores se fazem 

porque dizem aos homens que podem satisfazer-se do que a fazenda de V. Mg.e lhes 

deve por toda a via que puderem. E muytos mormente religiozos se compõem com 

pessoas que devem a V. Mg.e com o darem aos mesmos religiozos, à conta do que se 

lhes deve, de suas ordinárias. E se entende que são grandes as quantidades que por este 

caminho tem havido. E que dellas saem os grandes edifícios que continuamente fabricão 

em tempo que a fazenda de V. Mg.e e seu real serviço padecem tão grandes 

necessidades, como todos sabem. 

  Nas vias do anno de 1622, levou o Conde da Vidigueira ordem de V. Mg.e, em 

carta de 8 de Fevereiro do dito anno, para fazer huma junta do Arcebispo de Goa e dos 

Inquisidores e Prelados das Relligiões com os quaes limitaria aos conventos o número 

que avia de averem cada um de relligiosos, regulando-se pla renda ou possibilidade dos 

lugares no que toca aos mendicantes. 

 E vendo-se em Conselho de Estado, pareceo a [Gaspar] de Sousa, que satisfaz o 

V. Rey com o que diz fez sobre a matéria desta carta e lhe parece que tanto convinha 

fazer-se  neste reyno, limitação do número dos mosteiros e dos religiozos, que deve 

haver em vada hum, como se deve fazer na India. E no que diz respeito das confições e 

do que por meo dellas se entende que fazem, deve V. Mg.e mandar ver o que convirá ao 

serviço de Deos e de V. Mg.e, que nisso se ordene. 

 E ao regedor e a Ruy da Sylva e a Luis da Sylva mareceo que são muytos os 

mosteiros que há na India e que se deve acudir a isso e mandar V. Mg.e trattar da 

matéria para se ordenar o que acerca disso parecer maes conveniente ao serviço de Deos 

e de V. Mg.e e que se deve limitar o número dos religiozos que deve aver em cada 

mosteiro da India como V. Mg.e tem jà mandado, dandos-se nisso tal ordem, que se não 

possa exceder e se peça para este effecto breve a sua Santidade, sendo neccesSário. 

 E ao Conde de Faro pareceo que desta matéria deve V. Mg.e trattar ser de muyta 

importância, remedearem-se os damnos que ella cauza e devem os prelados ter mão em 

não receberem todos os que quizerem ser frades, por comodidades suas, maes que por 

ordenação, e na India faz isto muyto damno por serem os filhos da terra sogeitos 

trabalhosos. 



13 
 

 E ao bispo inquisidor-geral pareceo que deve V. Mg.e mandar escrever muy 

apertadamente aos prelados da India e aynda aos deste reyno que não ordenem maes 

sogeitos que os que precisamente forem necessários ao serviço da Igreja, conforme a 

dispozição do Conselho Tridentino. E que tenhão todos os requisitos para este 

ministério porque se não goardar esta ordem rezultão os inconvenientes e malles que 

vemos. E no que toca às Relligiões lhe parece que V. Mg.e mande escrever ao VRey da 

India e Arcebispo de Goa que se informem dos sojeitos que cada mosteiro pode 

sustentar, conforme as rendas e possibilidades de cada hum e com esta informação, 

intervindo autoridade do Sumo Pontífice, se mande prohibir aos prelados das Relligiões 

que não recebão maes religiozos fora do número que se taxar havendo juntamente breve  

de S. Santidade, com pennas e censuras contra os que fizerem o contrário, com 

clauzulas irritantes à tal profissão fora do nº. em Lisboa, 14 de Fevereiro de 1625. 

Seguem-se as rúbricas dos prezentes. 

À margem: Conformamo-nos com o Parecer do Bispo Inquisidor 

 

 

 

 

DOC. Nº. 2 

1681, Março, 23, Lisboa – O que pareceo à Meza das Consciência sobre a contenda 

das vizitas entre o Arcebispo e os parrochos regulares com que S. Alteza se 

conformou hé o seguinte.  

BA, Cod. 49-V-19. 

 

A Meza da Consciência vendo a petição dos Superiores, cartas do Arcebispo e V. Rey, e 

mais papeis que a ela vieram juntos, que todos se remetem a V. A. para os mandar ver, 

se conforma com tudo com a resposta que deu o procurador-geral das Ordens, na forma 

da qual deve S.A. servir-se atendendo ao grave dano que recebe aquela christandade, em 

não ser administrada pelos religiozos da Companhia, em cujas doutrinas se friou e 

augmentou tanto mandar escrever ao provincial daquella Província, com todos os 

favores, que não involverem perjuizo de direito, encomendando-lhe muito continuar 

com seus súbditos na administração daquella christandade não consentindo, que hum 

tão frutífero orvalho nas searas da Igreja pereça na rezolução que tomou de as largar tão 

imprópria, e do zelo e caridade com que por tantos annos até [a]gora as cultivarão, e 
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sazonarão, pois entregando-se o governo desta[s] freguezias aos parrochos seculares 

será certa a declinação, e contingente a ruína destas christandades. E porque o  

princi[pi]o  desta discórdia nasceo des[te] Arcebispo, entendendo que só a elle e não ao 

provincial, toca o vizitar as igrejas e fábricas, deve V. Realeza tratar de impetrar de S. 

Santidade para poder constituir por vizitador-geral para todas as igrejas das Ordens 

Ultramarinas pessoas capazes sem embargo de não terem os hábitos das ditas ordens, 

não serem feitos em capítulo geral como já por vezes se alcançou nas igrejas das 

Ordens. E vindo este breve deve V. Alteza nomear ao padre provincial da Companhia 

daquelle Estado, para que em nome de V.Alteza, como Mestre, ser vizitador-geral das 

igrejas, em que os seus religiozos assistirem por parrochos, o qual poderá vizitar as ditas 

igrejas em tudo na mesma forma que se observar, vizitando os vizitadores militares as 

igrejas neste reino. Deixará disposto na vizita tudo o que entender por necessário nas 

ditas igrejas para o culto divino e o mais a que a fábrica esteja obrigada, advertindo ao 

parrocho recorra a El Rey com o disposto nos capítulos [da dita] vizita com sua ordem 

(neste particular das fábricas) se dêem a execução e sem embargo dê ao provincial 

poder tomar como vizitadas estas cartas das fábricas. Todos os annos deve V. A. 

ordenar ao V. Rey as mande tomar de três em três annos assy como se observa neste 

particular nas igrejas das Ordens neste reino, para constatar-se as despesas que se 

fizerão são conformes à ordem do V.Rey, ou aquellas a que as fábricas estão obrigadas, 

para que se fará hum cofre de três chaves em cada huma das igrejas referidas, e os 

parrochos relligiozos dellas nomearem três pessoas leigas e abonadas para o V. Rey 

eleger hum qualquer que milhor lhe parecer, que sirva de fabriqueiro, o qual terá huma 

chave, outra o parrocho da igreja, e a terceira huma pessoa das mais nobres e de milhor 

procedimento que ouver na freguezia, que o V. Rey nomiar. E o tal fabriqueiro não terá 

ordenado, o que tudo hé na forma do breve de Clemente 8º. , observando nas igrejas 

militares,  e desta sorte fica sem contenda a juridição desta vizita, e evitando algum 

descaminho na despeza do dinheiro das fábricas, (do que fez queixa o Arcebispo) com 

declaração de que os padres da Companhia não continuavão a vizitar até V. Alteza. não 

ter breve para nomear os vizitadores na forma referida e ao Arcebispo tocará sempre o 

poder de vizitar as igrejas pello que toca ao bem espiritual dos seus freguezes. 

 E no que toca as igrejas que os padres pertendem que sejam suas, deve V. Alteza 

ordenar-lhes mostrem os documentos dentro em termo limitado por onde lhe pertenção 

as administrar como as mais dadas por V. Alteza. Lx. 16 de Março de 1680. 
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 S.A. que Deus guarde se conformou. 

 23 de Março de 1688 

 O Bispo Frey Manel Pªs. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 3 

1722, Setembro, 6, Goa - Carta do padre provincial dos Jesuítas para o vice-rei 

Francisco José de Sampayo e Castro na qual se queixa do procedimento de D. 

Inácio de Santa Teresa durante a visita a Salcete e lhe anuncia a decisão de retirar 

os seus padres de todas as freguesias.  

BNP, cod. 1519. 

 

Exmº Snr. 

Sou obrigado como provincial da Companhia nesta província de Goa a V. Exª. a justiça, 

que assiste aos meos súbditos para largarem as freguezias de Salcete, e as razoens que 

eu tenho para me não oppor à sua rezolução. 

Elles se achão gravemente infamados em toda aquella província pella pouca cautella e 

grande empenho com que o Illmº. arcebispo de Goa D. Ignacio de Santa Thereza,  nesta 

vizita das igrejas de Salcete,  inquirio e perguntou directamente acerca do seo 

procedimento, não só emquanto parrochos, se não tambem em quanto religiozos, e não 

só dos que actualmente erão vigários, senão tambem dos que já o não erão e vivião nos 

collegios e cazas da Companhia. E não se contentando com perguntas geraes,  feitas a 

clérigos e seculares, passou a outras tão individuaes e imperiozas, que em diversas 

partes chamou a diversas mulheres e lhes perguntou quantas vezes fora de noite a caza 

do P.N. ou quantas vezes o P. N. fora a sua caza; e logo à pergunta se seguia pela maior 

parte o ameaço de prizão ou excomunhão se não confessassem o seo delito, causa por 

que uma mulher de certa aldeia confessou que tinha hido duas vezes a caza do P.N., e 

logo foi mandada fazer termo de emenda e termo tão irrevogàvel que, comunicando  a 

mesma mulher o referido a hum clérigo seo parente e dizendo lhe que nunca fora a caza 

do ditto padre, nem tal lhe occorrera, mas que por medo da prizão confessara o que não 

fizera, lhe aconselhou o ditto clérigo que se fosse retratar, o que ela fez. Mas sem fazer 

cazo da sua retractação a despedio sua Ilmª. com dezabrimento. À vista deste 
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procedimento não faltarão canarins malévolos, que por intenderem (ainda que 

erradamente) que sua Illmª. estava empenhado em dezacreditar aquelles parrochos, 

principalmente a alguns de quem fazia particulares queixas, lhe offerecerão contra os 

mesmos parrochos alguns memoriais com culpas suppostas nesta mesma matéria. E 

todas inquirio Sua Illmª. com tal exação que só mandou escrever o testemunho 

daquelles que de algum modo as confirmavão, não admittindo os que de vista 

testemunhavão o contrário ou sendo referidos erão contra producentes. 

Destas inquiriçoens de Sua Illmª. contra todo o direito e privilégios da Companhia se 

diffundio em toda aquella provincia tão péssimo conceito e má fama daquelles 

religiozos, principalmente na gente rude, que muitas mulheres perguntão a seus maridos 

e filhos quaes são as ocazionadas com este ou com aquele padre, porque o que talvez 

lhes não vinha dantes ao pensamento o têm agora por sem dúvida na certeza de que hum 

Prelado de tanta graduação não havia de fazer a ellas e a outras semilhantes perguntas se 

lhe não constasse que os dittos padres erão de tão mau procedimento. Estando pois estes 

parrochos tão mal avaliados, como hande ser bem ouvidos dos seos freguezes? Com que 

rezolução hande estranhar os seos vícios? Que fructo hande fazer com as suas 

admostaçoens? Quem lhes não lançará em rosto as mesmas culpas que Sua Illustrissima 

não duvidou lançar no seo livro? Quem não temerá as suas queixas, acompanhadas 

(como hé costume) de mil falsidades perante hum Prelado tão fácil de os acreditar a 

elles e em dezacreditar os religiozos? Os justos temores do que se seguirá para o futuro 

e o justo pejo e vergonha, que actualmente padecem estes religiozos naquellas 

freguezias os compelle a deixá-las e  recolherem-se aos seos collegios, na consideração 

de que se assim o não fizerem dirá o mundo, e com razão, que estão tão prezos e cativos 

de Salcete, como consta dos livros de Sua Illustrissima e das ordens que de novo pôs 

nos livros das fábricas, indicativas da pouca fidelidade que nelles supõem. Sendo assim, 

que achou as dittas fábricas tão aumentadas, que não duvidou gastar dellas assima de 

quatro mil xerafins nas suas hospeagens e da sua comitiva, dilatando-se tando mais do 

necessário em algumas freguezias, que por serem mais ténues, chegarão a empenhar não 

só a prata da igreja mas ainda o cálix, como foi patente a V. Exª.  

A tão justa petição como esta, vestida de outras muitas circunstâncias, que não refiro 

por serem totalmente indignas da prezença de V.Exª., não posso deixar de annuir e 

conceder licença aos padres para que se recolhão aos colégios. Porque se elles são mal 

procedidos, não tenho meyo proporcionado para a sua emenda se não for a clauzura. E 

se procedem bem, não os devo expor a tantas calumnias nem obriga-los a que padeção 
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tantas infâmias, com tanto prejuízo da sua e minha Religião. E ainda que Sua Illmª.  

queira reduzir a certo número os que julga e publica por mal procedidos e  diga que só 

estes devem sair de Salcete, não tem lugar esta instância; porque além de que eu não 

devo nem posso revestir-me dos seos affectos para escolher estes e reprovar aquelle 

quando conheço a todos milhor que Sua Illmª., hé como que tirar hum sujeito de 

Salcete, não tenho outro que pôr em seo lugar, pella falta que se acha esta província, o 

que talvez me obriga a conservar em algumas fraguezias alguns religiozos, cujo génio se 

não accomoda tanto com aquelle ministério. E porventura que os primeiros que 

experimentassem esta troca fossem alguns dos que Sua Illmª.  julga mais 

proporcionados para aquela ocupação,  que assim se engana quem vê as couzas de longe 

ou por fora. O certo hé que para eu prover aquellas freguezias, ou bem ou mal, como 

Sua Illmª. quizer, tenho os collegios e cazas vazias sem súbditos que ajudem à 

observância e acudão aos ministérios da Companhia conforme o seu instituto. A 

missoens tambem experimentarão suas faltas, com grande escrúpulo meu e huma 

continua aflição porque a falta que os religiozos da Companhia podem fazer em Salcete 

bem se pode suprir e remediar com a multidão de clérigos, que hoje há, muitos deles 

muito capazes. E a falta que fazem nas missoens não se pode suprir com eles, nem com 

outros, pois só lá vão e só lá andão os religiozos da Companhia. E quem hade dar conta 

a Deos dos gentios que se não convertem e dos christãos que se pervertem, por falta de 

operários  senão quem os diverte com occupaçoens alheias do seo Intituto. Este,  que 

tanto nos encomenda as missoens, nos prohíbe ser curas de almas e por isso os 

reverendos padres geraes da Companhia, com multiplicadas ordens e preceitos e 

obediência, têm mandado e recomendado aos provinciaes desta Provincia, sob graves 

penas, que efficazmente entreguem e fação entregar as freguezias de Salcete como 

mostrarei a V.Exª. nos mesmos originaes, sendo servido vê-los. O que tudo me obriga 

gravemente a não impedir mas antes ajudar aos religiozos desta Província a que saiam 

das freguezias, quando da sua parte têm razão tão justificada para assim o fazer. E do 

zelo com que V.Exª. atende ao augmento das missoens, à observância religioza e à 

conservação da Companhia, espero haja por bem que eu dê cumprimento aos preceitos 

dos meus Geraes e desencarregue a minha consciência e a dos meos súbditos, 

entregando aquellas freguezias e evitando a infâmia que, em tempos tão calamitosos, 

está injustamente padecendo huma Religião, que tanto trabalhou  em  toda a Asia em 

serviço de Deus e do seo Rey. A pessoa de V.Exª. guarde Deos por muitos anos. Caza  

Professa. 6 de Setembro de 1722. João de Olivares. 
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DOC. Nº. 4 

1722, Novembro, 19, Goa - Carta do vice-rei Francisco José de Sampayo e Castro 

ao Geral dos Dominicanos sobre denúncias de excessos cometidos por religiosos da 

Ordem em Moçambique e Rios de Sena. 

AHU, India, Conselho Ultramarino, Cx. 079. 

 

Nesta monção chegárão de Moçambique e Rios de Senna as queixas dos 

religiozos de V.P. ao excesso athé de inccoluirem mortes. E hé sem duvida que se estas 

chegarem à prezença de S. Mag.e, experimentará àquella missão justamente na sua real 

indignação, o último castigo que eu dezejo evitar, entendendo não hé justo perca o 

comum da Relligião pello mao procedimento de particulares o prémio que se lhe deve 

pello grande serviço que naquellas partes a Deos e a S. Mag.e fizerão muitos relligiozos 

filhos verdadeiros do patriarcha S. Domingos. Para este fim visto, como lá mostrarão os 

effeitos, ser tão mal sucedida a eleição que V.P fes o anno passado do prellado que 

mandou de Goa. Consedero por unico meyo ir de cá prellado, o qual não só vezite por 

hida e volta mas que substabeleça com permanencia nos Rios de Senna a reforma que se 

necessita para cuja occupação com tempo encarrego a V. P. eleija relligiozo velho, 

dezinteressado, pacifico e de quem por lugares e priorados que tenha occupado na 

Relligião, possa eu certificar-me do bom effeito e remédio que se pertende, o qual 

hindo, como deve ser, com ampla jurisdição e poder, possa informar-se ocularmente e, 

segundo o informe que tiver, proceder sem excepção contra todos os relligiozos que 

achar não ser conveniente a sua assistência naquella missão, mandando-os para fora, 

como Sua Magestade ordena. E para esta execução toda do serviço de Deos e de 

S.Mag.e mandarey a todos os governadores e lugares tenentes naquellas partes que, 

certificadas como deve ser do procedimento dos taes relligiozos, dêm toda a providência 

para que venhão estes para Goa a descarregarem-se na prezença de V.P. E esta deve 

V.P. mandar registar porque della e seu effeito determino dar conta a S.Mag.e que Deos 

guarde a V.P. 

Rachol, 19 de Novembro de 1722. Francisco Jozeph de Sampayo e Castro. 
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DOC. Nº. 5 

1723, Janeiro, 2, Colvá - Carta dos gancares de Colvá ao Padre Geral da 

Companhia de Jesus, Miguel Angelo Tamburino, lastimando a retirada da 

imagem do Menino Jesus da igreja de Nª. Srª. das Mercês, pelo Pe. reitor do 

colégio de Rachol.  

BB – ARSI Goa 9 II, pp. 586-587. 

 

Revº. Senhor Pe. Geral 

Venerando o religiozo zello de V. Rmª. na administração da justiça e regímen de 

seus súbditos, dos longes desta India oriental recorremos os gancares e moradores das 

quatro aldeas, Collvá, Sirnabady, Vanelim e Gandaulim da Provincia de Salcete, de 

Goa, aos benignos pés de V.Rmª., suplicando piedosa atenção a nosso requerimento tão 

justo, como catholico já que a nossa infelicidade não permitio que nos despachasse o R. 

Pe. provincial desta Provincia de Goa. Hé pois o cazo que sendo nosso vig.º. de Collvá, 

freguesia de Nª. Srª. das Mercês o Pe. Bento Ferreira desta sagrada Companhia de Jesus, 

no anno de 1647, colocou em hum dos altares colaterais desta nossa igreja huma 

imagem do Snor Menino Jesus (que de antão se chamou Menino Jesus de Collvá), 

concorrendo todas estas quatro aldeas e os particulares dellas com todo o necessário não 

só para a festa da dita colocação senão tambem para se fazerem as ornamentações e 

mais limpeza em ordem ao culto da dita imagem e para sua perpetuidade, lhe fundarão 

hum certo património e cofre separado, augmentando-se este com muito excesso pelas 

continuas ofertas que se tributarão a esta milagroza imagem, por razão dos prodígios 

que obrava. Vendo nós desta forma como administradores da dita nossa igreja, 

continuando na posse desta sagrada imagem e vivendo debaixo da sua protecção com 

aventejada fortuna em termos nella hum tão grande patrono, sossedeo trocar-se esta 

nossa fortuna pella mais lamentavel desdita, tirando-se-nos de súbito a assitência do 

Snor Menino em seu altar, cazo tão lastimozo que com perenes lagrimas nos olhos e 

com continuos suspiros do coração onde está lamentando este mizerável povo, como 

atónito e perturbado de haver perdido o melhor thezouro do ceo e da terra, faltando-lhe  

[discurço] para moderar o sentimento, lhe sombra a rezão para augmentar a pena, não se 

fartando de repetir Puer non comparet et ego quo [iba]. Por quanto aos 11 de Setembro 

do anno prezente, vindo para esta nossa igreja de Colvá o Pe. reitor do collegio de 

Rachol, de noyte levou esta milagroza imagem para o dito  Rachol como o certifica o 

vigário que então era o Pe. Jozeph de Figueiredo da Companhia, e recorrendo a nossa 
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devoção ao Pe. provincial com huma suplica compa[…] nos não deferio com 

fundamento de que aquella sagrada imagem não fora adicta à nossa igreja, mas que em 

qualquer tempo a poderião tirar os superiores da Companhia, a qual razão parece não 

deva proceder neste cazo porque depois de estar collocada aquella nesta igreja e aberto 

nelle seu titulo em hum dos altares com pose tão [diuturna] e sendo seu cofre vizitado 

tantas vezes pelo ordinário do lugar e sobre tudo não se declarando em tempo algum 

pertencer aquella imagem aos Rdºs Pe.s da Companhia, parece que atentas todas estas 

circunstancias, não devião os ditos Pe.s desconsolar-nos com se nos tirar aquella 

consolação e juntamente todo o preciozo que havia nesta igreja como pertencente ao 

mesmo Snor Menino, sendo certo que nem todo lhe pertence. E negado que a sagrada 

Companhia de Jesus entendesse ter jus na dita imagem e nos bens de que violentamente 

está empossada o devia primeiro mostrar no juízo contraditório, não spoliando em tanto 

a nossa igreja da pose que tinha do Snor Menino, de tantos annos a esta parte no que 

parece não se exime, os Rdºs. Pe.s de haverem levado de noite esta santa imagem. À 

vista da rezolução do R. Pe. provincial, supplicámos ao Exmº. V.Rey deste Estado, o 

qual nos defferio que uzássemos dos meyos que o dereito permite como de tudo dá fé a 

carta testemunhável incluza. E porque somos huns homens aldeioens e mesquinhos e 

devemos venerar aos R.dos Pe.s da Companhia que forão nossos parrochos e ainda o 

poderão ser, nos falta a ouzadia para pleitear com eles ainda que esquecidos do amor e 

charidade paternal. Inculcão vários motivos para de nós se vingar como de facto o 

fizerão, prendendo no tronco de Rachol não menos que doze dos nossos gancares aonde 

os detiverão hum mês e tal, não com outro fim senão por não condesendermos com o 

seu intento que hera que asignasemos um tittulo sobre o mesmo menino Snor Menino e 

por estas rezoens acordámos fazer esta a V.Rmª. Pedimos com affectos cordeaes nos 

faça alentar a vida e animar a devoção, escrevendo ao R. Pe. provincial desta Provincia, 

nos restitua a dita imagem do Snor Menino Jesus com tudo quanto se nos tem levado, 

no que teremos que agradecer muito a religioza piedade de V. Rmª. de quem esperamos, 

pelo amor do mesmo Snor Menino Jesus atenda compassivo os nossos rogos e cumpra 

liberal os nossos dezejos que respeitão o bem spiritual cujo impetre nos seguirá e a 

benignidade de V.Rmª., a quem Deos guarde.  

Felices anos. Goa 3 de Janeiro de 1723 

 A decima carta hé a cópia da que escrevemos a V.Rmª. o anno passado da qual 

esperamos nos restitua a dita imagem do Snor Menino Jesus, mandando ao R. Pe. 

provincial assim o faça conforme a despozicação da nossa  narrativa e pelo que se 
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colige dos documentos que o anno passado forão e por esta cauza suspendemos nesta 

monção emquanto nos chegue a resposta e ordem de V. Rmª. como pio e tão justiçozo 

da rezão e que por esta via da narrativa que fazemos a V. Rmª. temos esprimentado 

algum dissabor pelos RR. Pe.s da Companhia. Não se oferece mais que rogar pella 

saúde e vida de V.Rmª. que o Senhor  guarde e conserve . Goa 21 de Janeiro de 1723 

Somos de V. Rmª. cativos muito humildes 

 

 

 

 

DOC.º. 6 

1723, Março, 3, Goa – Declaratória de D. Inácio de Santa Teresa em que 

excomunga o jesuíta Pe. António de Betancurt por ser ele o autor e principal 

mentor dos ultrajes que lhe têm sido feitos desde a visita à freguesia de Margão. 

ANTT-TSO-CG, liv. 312. 

 

D. Ignacio de S. Theresa por nome de Deus e da S. Sé Apostólica, Arcebispo Primás do 

Oriente, do Conselho de S. Magestade. A todos  os que a prezente virem ou della por 

qualquer modo tiverem  noticia,  saúde e paz em Iesu Christo, que de todos hé 

verdadeiro remédio e salvação. Fazemos saber, que tendo o mesmo Senhor Iesu Christo, 

verdadeiro exemplar de todas as nossas acções e sofrendo com tanta pasciência, em toda 

a Sua vida, as injúrias e ofensas feitas realmente contra a Sua própria pessoa, Sé do 

Templo vivo de Deus, em que habitava corporalmente toda a Plenitude  da Divinda[de], 

não soffreo as injúrias feytas contra o Seu Templo material, vingando-as duas vezes 

com huma tão extraordinária acção que, nos olhos da humana prudência, parece 

excesso, deitando as mezas dos que vendião as mesmas couzas licitas que se havião de 

sacrificar no templo, lançando fora delle, com força e violência, os vendedores 

violadores daquelle sagrado, e açoitando-os com hum flagelo feito e tecido por Suas 

próprias mãos sacratíssimas para dar exemplo aos prelados ecclesiàsticos do valor da 

rezolução e ainda da força, excesso e violência (a qual hé lícita em repulsa de outra) 

com que hão de defender a  immunidade ecclesiástica, e vingar as injúrias feytas contra 

ella e contra a sua jurisdição. E porquanto huma e outra se acha ao prezente na India, 

tão ofendida, abatida, ultrajada pela dezordem do tempos e muito mais dos costumes, 

quando a lamentável experiência, com grande dor de nosso coração, a todos tem 
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manifestado, sendo o principal autor e motor de todas estas dezordens, ofensas, e 

injúrias o Pe. Antonio de Betancurt, sacerdote da sempre venerável Companhia de Iesu, 

o qual esquecido das obrigações de hum e outro estado, instigado pela astúcia da antiga 

serpente, inimiga de todo o bem e observância, prezumindo que pelas denúncias de 

certo mau clérigo canarim, dadas na próxima vizita da freguezia de Margão, ficára elle 

consequente e indirectamente denunciado, começou por si e por outros a fazer as 

extorsões e violências a todos notórias, fazendo prender e  encarcerar, vincular, 

desterrar a várias pessoas, executando outras muitas damnificções reaes e pessoaes (com 

prejuízo, impedimento e total perturbação da nossa jurisdição ordinária e delegada) sem 

perdoar ao mesmo estado clerical, publicando elle mesmo ser o fim destas exações 

constranger-nos a absolver extorsivamente da censura da excomunhão mayor ao ditto 

clérigo e não a corrigir, nem obrigá-lo a fazer termo de emenda e outrosi coartar-nos a 

anullar o que se achasse denunciado e tirar novas denúncias na mesma freguezia, 

concorrendo além de isto para a extração violenta de certo prezo de nosso aljube com os 

mesmos fins, pretendendo com meyos injustos e incivis inhibir  e impedir o livre 

exercício da nossa jurisdição e sogeitá-la a tribunaes que a não têm sobre nós, 

espalhando libelos, não só restrictivos e depressivos da nossa jurisdição e liberdade, 

etc., mas ainda sediciosos e difamatórios sem que a nossa longa tolerância e pasciência 

com que (em obzéquio da sua ilustre Religião) o tolerámos athé agora, sem declarar 

expresse et nominatim, o fizesse entrar em si e em seu coração e reconhecer a cegueira 

espiritual e ainda racional do que se acha tão tenebroza e funestamente ocupado,  antes 

pelo contrário, indo de hum abismo em outro sem temor, nem attenção aos manifestos 

castigos da Justiça Divina que tem vindo tão sensivelmente sobre o Estado depois destas 

perturbações, fechando pertinazmente não só os próprios olhos à luz da mesma rezão, 

mas pertendendo além disto fechá-los a outros, impedir com perniciozo conselho a 

alguns dos denunciados obedecer às notificações e agora de próximo persuadir aos 

reaggravados à presistir firmes e unidos na sua dureza e contumácia, tendo dantes 

comunicado livremente com elles e ainda celebrado na prezença de algum e feito eleger 

outros na nova eleyção da Câmara de Salcete, fragoando outrossim, praticando e 

maquinando novas e sacrílegas  violências, sedições, dezobediência, scisma, divizões e 

ainda captura e expulsão de nossa pessoa, com o sacrílego exemplo de outra moderna e 

perturbando-nos a posse pacífica da nossa jurisdição com novas injúrias, ofensas e 

uzurpações della e com notória lezão da immunidade e liberdade eccleziástica, fazendo 

citar e notificar a alguns sacerdotes por naiques seculares, com cominação do 
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procedimento do juiz leigo se não obedecessem a seus mandatos e notificações, e 

concorrendo para várias nullas ordens, execuções e preceitos seculares ofensivos, 

impeditivos, perturbativos e uzurpativos da jurisdição eccleziástica contra tantas e tão 

multiplicadas censuras proferidas em dereito, assim intra como extra Bullam Caenae, e 

contra tantos monitórios que temos cominado contra os ofensores e perturbadores da 

jurisdição e immunidade eccleziástica, e ordenando,  executando outras muitas ofensas, 

violências e perseguições,  o que tudo constando-nos por depoimentos jurídicos e 

verídicos, considerando nós a obrigação que temos de proceder em dezaggravo e 

repulsa de tantas e tão multiplicadas e repetidas ofensas e injúrias da ditta jurisdição 

ordinária e delegada e immunidade eclleziástica, e ainda de dar a vida por ella como 

fizerão muitos prelados, que por isso mesmo adoramos por santos, e que o dito padre 

tem incorrido multiplicadas vezes nas sobreditas conjuras com todos os seus pastores e 

cooperadores, feitas as diligências necessárias, declaramos e denunciamos ao ditto Pe. 

António de Betancurt por público excomungado, maldito e maldiçoado de Deus 

Omnipotente Padre, Filho, e Espírito Santo, e dos Beaventurados Apóstolos S. Pedro e 

S. Paulo e de todos os Santos e Santas da Corte do Ceo, e mandamos e admoestamos as 

nossas ovelhas e demais fieis que fujão e se apartem delle como de membro podre, 

cortado e separado da Igreja, maldito e maldiçoado de Deos todo poderoso, e o 

privamos do poder de pregar e confessar em todo este nosso Arcebispado. E de nova 

quarta vez monimos e admoestamos da parte do mesmo Senhor e da Santa Madre Igreja 

a todas e quaesquer pessoas de qualquer estado ou condição, regulares ou seculares para 

que se abstenhão, dezistão e se apartem das sobreditas e semelhantes violências e 

ofensas, sob pena de proferirmos sobre eles hum solemne anátema e lhes imprecar os 

extremos suplícios da Divina Justiça, adjudicando-os a satanás e a todos os demónios e 

mais danados do inferno e de procedermos, ad ulteriora, athé descarregarmos os 

últimos golpes da espada eccleziástica. E para que venha a notificação de todos será esta 

lida nas freguezias, que nos parecer e fixada em parte pública dentro da igreja, onde 

possa ser lida, e de nenhum modo será tirada sem nossa expressa ordem nem maltratada 

sob pena de excomunhão mayor late sententia. Dada sob nosso sinal e sello neste nosso 

Palácio Pontifical de Panelim, aos três de Março de 1723. Ignacio Arcebispo Primás. 
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DOCº. Nº. 7 

1724, Fevereiro, 14, Roma - Carta de Miguel Angelo Tamburino, Geral da 

Companhia de Jesus em Roma, a D. Inácio de Santa Teresa.  

BNP, cod. 1523. 

 

Ill.me ac Rev.me Dne 

Litteras, quas Ill.ma Dº V.ra dignata est ad me scribere 31. Decembris 1722, non nisi 

13. Februaris fluentis anni 1724 redditae sunt; elapsa jam, ut vereor, rescribendi 

opportunitate: rescribo tamen festinanti calamo; et epistolis duplex exemplum duplici 

etiam via Ulyssiponem quam brevissime perferendum curabo. Mihi certe nihil acerbius, 

aut luctuosius accidere potuit, quam quae de adulterinis illis Societatis filiis legi. Scio, 

Ill.mam D.nem. V.am invitam, ac reluctantem, sed suffragantibus meritis, et bonis 

omnibus gratulantibus, ad tantum fastigium evectam. Scio, ingenti animorum studio 

flagrare; et Dei gloriam unice intueri: scio, in hanc minimam Societatem valde 

proclivem; eamque precípua quadam benevolentia, et favore complecti. Eo tamen acrius 

dolet projecta illorum hominum temeritas, et insania, qui tantum Antistitem de nobis, et 

de universa re Christiana optime meritum insectari, falsis criminationibus circumvenire, 

et novis sempre molestiis exagitare non dubitant. Interpono fidem meam, Ill.me 

Arquipraesul: effranatam istam meorum licentiam omni ope coercebo, ac severissime 

puniam; planeque efficiam, ut quae in isto Dni agro inimicus homo superseminavit 

zizania omnino eradicentur, et quam longissime projiciantur. Vereor quidem, ne iniqui 

technis suis obsistant; et enitantur, ut quaecumque meditor, in irritum cadant. At Deo 

Duce, et àuspice nil desperandum. Enim vero diligentiam omnem, conatumque 

adhibebo; insistamque ut, et muneri meo, et Ill.mae D. V.ae plenissime satisfaciam; nec, 

ut propositum assequar inausum aliquid aut intentatum relinquam. Quod reliquum est, 

Ill.mam D. V.am Deus immortalis ad sui nominis gloriam, istius Ecclesiae 

firmamentum, et bonorum omnium solatium, diutissime tueatur incolumem. Roma 14. 

Februaris 1724 

 

Ill.me, et Rev.me. D. Ignati a S. Therezia 

Archiepiscope Primax Orientis, Goae 

       Humilimus et Obli.mus servus 

      Michael Angelus Tamburinus  
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Tradução 
1
  

 

Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor 

A carta que Vossa Exª Reverendíssima se dignou escrever-me a 31 de Dezembro 

de 1722 só foi entregue a 13 de Fevereiro do corrente ano de 1724. Temo jà ter passada 

a oportunidade de lhe responder. Todavia, respondo-lhe em ràpidas palavras, 

procurando que esta carta lhe chegue o mais breve possível, em duplicado e tambem por 

via de Lisboa. 

 De certo, nada me pôde acontecer de mais doloroso e triste do que aquilo que li 

acerca daqueles filhos espúrios da Companhia. Sei que é contra a vontade de Vossa Exª 

Reverendíssima e que se lhe opõe, mas todos os bons o acompanham e lhe agradecem. 

Sei que arde de zelo pelo bem das almas e unicamente olha para a glória de Deus. Sei 

tambem que vela pela minha Companhia, muito esquecida dos seus deveres; e sei ainda 

que a abraça com benevolência e fervor. 

Exactamente por isso, mais duramente dói a sabida temeridade e insensatez 

daqueles homens, que não duvidam atacar tão grande Prelado, de màximo mérito, 

acerca de nós e de toda a acção cristã, de envolvê-lo em falsas acusações e de lhe 

infligir constantemente novas màgoas. Dou-lhe a minha palavra, Senhor Arcebispo: 

Impedirei com todo o esforço essa desenfreada indisciplina dos meus súbditos e a 

punirei com a maior severidade, de modo a que seja totalmente erradicado o que o 

inimigo homem semeou nesse campo do Senhor e que tão largamente foi projectado.  

Temo a oposição dos iníquos com as suas técnicas e o seu esforço por anular 

tudo quanto eu projecto. Mas com o favor de Deus e sob os seus auspícios, não 

desespero, pois utilizarei toda a diligência e tentativa, e insistirei por satisfazer, o mais 

possível, não só à minha função, mas tambem à de Vossa Exª Reverendíssima, e não 

deixarei de obter algo do meu propósito. Quanto ao resto, Deus imortal, para glória do 

Seu nome, conserve incólume por muito tempo Vossa Exª Reverendíssima, esteio dessa 

Igreja e consolação de todos os bons. 

Roma, 14 de Fevereiro de 1724. 

 

Ao Il.mo e Rev.mo D. Inácio de Santa Teresa 

Arcebispo Primaz do Oriente, Goa. 

                                                           
1
 Tradução do Snr. P.e Henrique Rema 



26 
 

    Servo humílimo e muito obrigado 

    Miguel Ângelo Tamburino. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 8 

1725, Dezembro, 3, Goa - Carta de D. Inácio de Santa Teresa a Miguel Angelo 

Tamborino, Geral da Companhia de Jesus em Roma, agradecendo a sua carta de 

13 de Fevereiro de 1724 e solicitando-lhe um “documento geral de solidariedade”. 

ARSI, Roma. 

 

Primas 

      R.de P. 

Benevolas, diu, longeque desideratas R.mae Tuae litteras, die 13 Februarii anni 

1724, non nisi, ob malam, infestamque illius anni navigationem, mense Septembris 

praesentis anni 1725, ea, qua par erat, animi reverentia, ac gratitudine venerabundus 

accepi. Et in primis Deo Opt. Max. imortales gratias incessanter rependo, quod R.mae 

Tuae Cor Coelesti luce sua specialiter illustraverit in tam prudentissimis, quam justis, et 

aequis tantorum, taliumque virorum electionibus, praecipue P. Provincialis Francisci 

Furtado, seligendis, ac peragendis, quae non modo Ecclesiasticis, et saecularibus 

omnibus fidelibus, sed et gentilibus ipsis aedificationis, et admirationis, imo et Divinae 

Providentiae extollentiae, ac exaltationis non levis occasio certe extiterunt. A Domino 

siquidem factum est istud, et est mirabile in oculis omnium. 

Deinde etiam R.mae Tuae debitas gratias, et congratulationes persolvo, eo quod tam 

provide, ac benigne Provinciae huic tuae Goanae, et Ecclesiae meae tranquillitati 

prospicere dignatus fuerit. Quod quidem novum, indissolubileque mei devincti animi 

erga Societatem R.mamque Tuam vinculum evadet. Et si actenus sodalitio tantum unius 

Provinciae Lusitanae perfruebar, nunc a R.ma Tua instanter postulo, ut totius Societatis 

generalem sodalitatis chartam, venerabili manu Tua subscriptam, Mihi remittere 

digneris. Quod reliquum est, R.mam Tuam mei memorem, et incolumem servet, et 

prosperet Domini Nostri benefica clementia. Goa. die 3. Decembris 1725. 

R.mae. Tuae 

     Obsequentissmus et devotissimus servus 
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       A. Primas Orientis  

 

 

 

 

Tradução  

 

Goa, 3 de Dezembro de 1724, o Primaz. 

Reverendo Padre 

Cheio de respeito, com aquela reverência de ânimo e gratidão que lhe é devida, 

por causa da mà e perigosa navegação do ano de 1724, só no mês de Setembro do 

prezente ano de 1725 recebi a sua estimada carta, há muito desejada, de 13 de Fevereiro 

de 1724. 

Em primeiro lugar, dou contínuas graças ao Sumo Deus por o coração de Vossa 

Reverência ter sido especialmente tocado pela Sua luz celeste ao seleccionar e cultivar 

vocações tão prudentes como justas e excelentes de tão grandes e e de tais homens, 

principalmente a do Padre Provincial Francisco Furtado. Elas não só se manifestaram 

aos eclesiàticos e a todos os fiéis seculares, mas tambem foram causa de edificação e de 

admiração para os próprios gentios; mais, deram certamente não leve ocasião de 

elevação e de exaltação para a Divina Providência. Na verdade, tudo isso foi feito pelo 

Senhor e é admiràvel aos olhos de todos. 

Depois, presto ainda a V. Reverência os devidos agradecimentos e 

congratulações por tão providencial e benignamente se ter dignado olhar para esta Sua 

Província de Goa e para a tranquilidade da minha Igreja, o que, de facto, tornarà novo e 

indissolúvel o vínculo do meu espírito para com a Companhia de Jesus e V. Paternidade 

Reverendíssima.  

Embora até aqui eu só usufrua da prezença dos Padres da Província de Portugal, 

agora instantemente peço que se digne remeter-me um documento geral de 

solidariedade de toda a Companhia, subscrita por sua veneràvel mão. Quanto ao mais, 

Deus guarde Vossa Reverência lembrado de mim, o conserve incólume, e prospere com 

a benéfica clemência de Nosso Senhor. 

Goa, 23 de Dezembro de 1725. 

Servo muito obsequioso e devotado 
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Primaz do Oriente 

A Vosa Reverência 

Goa  

 

DOC. Nº. 9 

1726, Janeiro, 11, Roma - Carta de Miguel Angelo Tamburino, Geral da 

Companhia de Jesus em Roma ao arcebispo D. Inácio de Santa Teresa. 

 BNP, cod. 1523.  

 

Ill.me et Rev.me Domine  

Binas eodem tempore accepi litteras ab Ill.ma D.ne V.a, datas tamen diversis 

temporibus, alteras scilicet 1. Januaris 1724, quibus accludebantur transumpta litterarum 

Maii 1723, et criminum in vizitatione Salsetana contra meos subditos productorum; 

alteras 7. Decembris ejusdem anni 1724; omnes legi ea veneratione, et attentione, qua 

decet: ex earum lectione non minores exhausi angustias, quam quae Ill.m D. V.am 

pungunt, cum par sit utrique angendi causa temporum injuriis tribuendum, quidquid in 

mora actenus fuit, ne remedium tot malis adhiberetur, cum praesentaneum e vestigio 

admovendum curaverim: ambae tamen naves quae ab Ulyssipone solverunt anno 1724 

dato tempore ad destinatum portum pervenire non potuerunt; si quidem 1ª, vix e portu 

soluta multum per rimas mare ebibens Algarbiae tenuit, ut vitaret naufragium; secunda 

vi ventorum coacta fuit in Brasilia hyemare; qua propter nec Ill.ma D. V.a a me 

responsionem, quam duabus viis festinanti calamo dedi, accepit; nec projectam meorum 

temeritatem, ut optabam coercitum, punitumque ire potui: utinam successus modo votis 

meis respondeat! Ut certo liqueat, quanti Ill.ma D. V.a a me fiat tam de Societate nostra, 

quam de re christiana optime merita; quantumque effraenatam meorum licentiam in 

inquietando Emeritissmum Praesulem, exurer et abominer. Omni diligentia, curaque 

omni non parcam, donec propositum assequar. Ill.ma D. V.a aliquorum degenerem 

vivendi modo condonet, nec ob illorum culpam de nostra, et totius Societatis erga eam 

adictíssima observantia dubitet: cum impigre, et constanter contendamus Ill.ma D. V.a 

morem gerere; et quidquid ei molestum hactenus accidit paucorum culpa, ut par est, 

solicitamus avertere. Quod superest Deus Opt. Max. Ill.ma D. V.am ad istius Ecclesiae 

incrementum, et ad Divinae gloriae propagationem plurimos in anos tueatur sospitem, 

salvamque. Roma 11. Januarii 1726.  
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Ill.mae D. Vestrae 

 

Ill.mo D. Ignati a S. Therezia 

Archiepiscopo Goane, Orientis Primax 

Goa      Hum.mus et oblig.mus servus  

      Michael Amgelus Tamburinus  

            

          

 

 

Tradução  

Ex.mo e Rev.mo Senhor 

Recebi há pouco, ao mesmo tempo, duas cartas de Vossa Exª Reverendíssima, 

embora com datas diferentes: uma, a de 1 de Janeiro de 1724, arrumava o assunto da 

carta de Maio de 1723 e das faltas apresentadas, na vizita a Salsete, contra os meus 

súbditos; a outra de 7 de Dezembro deste ano de 1724. Li-as com a devida atenção e 

veneração, e da sua leitura não hauri menores angústias do que aquelas que pungem V. 

Exª Reverendíssima, sendo de atribuir a causa da augústia de ambos às injustiças dos 

tempos. Houve demasiada demora em utilizar remédio para tantos males, que agora 

tenho procurado remover. 

Ambos os navios que de Lisboa zarparam no ano de 1724 não puderam chegar 

no devido tempo ao porto do destino. Da primeira vez, para evitar naufràgio com a fúria 

das ondas do mar, o navio ficou no Algarve; o segundo, forçado pela força dos ventos, 

foi passar o inverno no Brasil. Por isso, nem V. Exª Reverendíssima recebeu a minha 

resposta, que mandei por duas vias para apressar, nem eu pude intimar e punir a 

temeridade dos meus súbditos, como eu dezejava. Oxalá, agora a chegada responda aos 

meus dezejos.  

Como é evidente, de quanto V. Exª Reverendíssima fez por mim, tanto acerca da 

nossa Companhia, como acerca da sua acção cristã de excelente mérito, é que eu me 

consuma e abomine a desenfreada indisciplina dos meus súbditos, inquietando o 

Meritíssimo Prelado. Não pouparei qualquer diligência e cuidado, enquanto não 

conseguir o propósito.  

V. Exª Reverendíssima perdoe o modo de viver desregrado de alguns. Mas, por 

culpa daqueles, não duvide da nossa estreitíssima observância e da de toda a 
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Companhia. Lutamos sem desfalecimento e constantemente por que V. Exª corrija o 

procedimento deles. Tudo o que o molestou até agora aconteceu por culpa de poucos. 

Solicitamos-lhe os afaste das suas funções. 

Quanto ao mais, Deus todo poderoso proteja e salve a V. Ex. Reverendíssima 

por muitos anos, para incremento da Igreja e propagação da glória divina. 

Roma, 11 de Janeiro de 1726. 

 

Ao Ex.mo e Rev.mo Senhor D. Inácio de S. Teresa 

Arcebispo de Goa, Primaz do Oriente, Goa. 

      Humílimo e obedientíssimo servo 

      Miguel Ângelo Tamburino 

 

 

 

 

DOC. Nº. 10 

1727, Fevereiro, 15, Roma - Carta de Miguel Angelo Tamburino, Geral da 

Companhia de Jesus em Roma ao arcebispo D. Inácio de Santa Teresa. 

BNP, cod. 1523.  

 

Ill.me et Rev.me D.ne  

Affectuosissima ac omni gratitudine plenas litteras ab Ill.ma D. Vª. datas 3. Decembris 

1725, nuper accepi; quanto animi solatio, quantoque reverentia eas percurrerim, 

expertus scio, nec facile dictu est; cum ex eis cognoverim et Ill.ma Domini Vª arrisisse 

hactenus a nobis facta, et ex parte sedata tempestate, sereniorem rebus illuxisse diem; 

omnesque ibi in spem adductos esse optata pace et concordia fruendi post discussas 

nubis, quae turbines minitari videbantur. Deus secundet vota nostra, perficiatque quod 

operatus est. Gratias quas possumus rependimus Illmae. D. Vª
e
. pro tantis erga nos sua 

benevolentiae signis, quibus impares sumus retribuendo. Fatemur profecto nos 

obstrictos, et quamvis parpari rependere non detur; Tamen nulla nobis erit mora morem 

gerendo Ill.mae D. V.
ae

; Litteras Participationis, quas a nobis exposcere dignata est 

Ill.ma D. Vª. expediendas ac tutum curabo si in his temporis angustiis perfici queant ut 

assequantur naves hoc anno soluturas; tamen Societatis meritis, et precibus ínterim non 

privabitur, cum ex nunc est fruatur Ill.mae D. Vª
e
., si res modo ex votis non succedat 
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sequenti anno plenissime sactisfactum iri spero Ill.mae D. V
ae

. desideriis per 

transmissum diploma. Deus sospitet plurimos in annos Ill.am. D. V.am. Roma 15. 

Februarii 1727. 

Ill.mae et Rev.mae. D. Vª
e 

Ill.me et Rev.me. D. Ignati a S. Therezia 

Archip. Goan. Orientis Primas, Goae 

      Humilimus et Oblig.mus servus  

     Michael Angelus Tamburinus  

 

 

Tradução  

 

Ex.mo e Rev.mo Senhor 

Recebi há pouco a sua muito afectuosa carta, cheia de gratidão, datada de 3 de 

Dezembro de 1725. Sei por experiência que não é fácil de exprimir o consolo e o 

respeito com que a li. Por ela soube que as nossas acções têm agradado a V. Exª 

Reverenmdíssima, e que, serenada em parte a tempestade, um dia mais sereno deu luz 

aos acontecimentos, e que todos eram aí levados à esperança de gozar da desejada paz e 

concórdia, depois de afastadas as nuvens que pareciam ameaçar as tormentas. 

Deus atenda aos nossos votos e aperfeiçoe o que foi realizado. 

Agradecemos, segundo as nossas possibilidades, Ex.mo Senhor, tantos sinais da 

sua benevolência para connosco, que somos incapazes de retribuir. Mas confessamos 

que a tal estamos obrigados, embora não se dê retribuição igual. Todavia, não 

demoraremos em fazer o que é costume. Procurarei expedir, com segurança, a carta de 

Participação que V. Exª Reverendíssima se dignou solicitar-nos, se nestes apertos de 

tempo for possível conseguir o seu transporte nos navios que vão sair este ano. 

De qualquer forma, não será privado, entretanto, dos benefícios da Companhia e 

das suas orações, que desde agora V. Exª Reverendíssima usufrui. Se o caso não se 

resolver de momento, segundo os meus dezejos, espero que, no próximo ano, a V. Exª 

Reverendíssima seja entregue o diploma. 

Deus conserve V. Exª Reverendíssima por muitos anos. 

Roma, 15 de Fevereiro de 1727. 

De V. Exª Reverendíssima 



32 
 

 

Ao Ex.mo e Rev.mo D. Inácio de S. Teresa 

Arcebispo de Goa, Primaz do Oriente, Goa. 

    Servo humílimo e obedientíssimo 

Miguel Ângelo Tamburino 

 

 

 

 

DOC. Nº. 11 

 1727, Fevereiro, 15, Roma – Certificado laudativo atribuído a D. Inácio de Santa 

Teresa por Miguel Angelo Tamburino, geral da Companhia de Jesus em Roma.  

ANTT-TSO-CG, liv. 104. 

 

Tradução: 

MIGUEL ÂNGELO TAMBURINO, Superior Geral da Companhia de Jesus. Ao 

Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor D. Inácio de Santa Teresa Arcebispo de Goa e 

Primaz de toda a Índia Oriental. Saudação fraterna no Senhor. 

Entrega a Vossa Excelência Reverendíssima. 

A virtude, a piedade, a benevolência para com a nossa Companhia e os méritos 

requerem que consideremos ser-lhe devido por direito e merecidamente tudo quanto 

possa isso ser restituído por nós, em forma de mútuo obséquio no Senhor. 

Por isso, ao pretendermos declarar este nosso propósito de agradecimento a 

Vossa Exª Reverendíssima, fazemo-lo apenas com ofertas espirituais. Usando aquela 

autoridade que o Senhor nos concedeu, embora indigno, nesta nossa Companhia, 

fazemos participante Vossa Exª Reverendissima de todos e e de cada um dos sacrifícios, 

orações. jejuns e das restantes boas obras e exercícios piedosos, tanto da alma como do 

corpo, que pela graça de Deus se fazem em toda esta mínima Companhia, e com inteiro 

afecto do coração em Cristo Jesus concedemos a plena comunicação deles. Em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Além disso, solicitamos a Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo que se digne 

ratificar e firmar do Céu esta concessão, suprindo do tesouro inesgotàvel de méritos do 

mesmo Seu Filho a nossa própria insuficiência, e cumule Vossa Exª Reverendíssima 
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com toda a graça e bênção nesta vida e, depois, finalmente, permaneça com a coroa da 

glória eterna. 

Dada em Roma, dia 15 de Fevereiro de 1727. 

Miguel Ângelo Tamburino,  António Mileno, Secretário.  

 

 

 

 

DOC. Nº. 12 

1724, Abril, 18, Goa - Carta de D. João V ao vice-rei Francisco José de Sampayo e 

Castro, manifestando o seu desagrado, a ele e aos Jesuítas, pelo abandono das 

igrejas de Salcete sem o seu prévio consentimento.  

BNP, cod. 1519, fls. 60vº. e 61. 

 

El Rey vos envio muito  saudar. Forão me prezentes as  vossas cartas de 14 de Setembro 

do anno de 1722 e 5 de Janeiro do anno pasado em que me dais conta da dizistencia que 

o provincial da Compª. de Jesus fez das igrejas de Salcete com  occazião da vizita, que 

nelas fez o Arcebº. Primás e sem embargo das razoens, que dizeis tem o dito provincial 

para tomar esta rezolução me foi muito desagradável o  procedimento e  do seus 

súbditos, os quaes suposto haverá recebido a incumbencia de parochiar as ditas igrejas, 

por especial ordem minha, não devião sem ella largá-las, nem vós aceitar-lhe a 

dezistencia, que inconsideravelmente fizerão, buscando para isso pretextos frívolos e 

affectados. E porque esta matéria deve ser examinada nos tribunaes a que pertence, me 

pareceo não tomar por ora, outra rezolução mais que a  de mandar a Arcebº. Primás que 

conserve as  igrejas no estado em que se acha athé nova ordem minha, o que mando 

participar-vos para que a tenhais entendido. Escrita em Lisboa ocidental a 18  de Abril 

de 1724. Rey: Para o V.Rey e Cappitão Geral do Estado da India. 
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DOC. Nº. 13 

1724, Agosto, 16, Goa – Assento da Relação de Goa em que se ordena ao ouvidor 

geral do crime e ao procurador da coroa que retire do aljube da arquidiocese os 

presos leigos que ali se encontravam à ordem do arcebispo de Goa.  

ANTT – TSO – CG, liv. 312. 

 

Aos 16 de Agosto de 1724, sobre a petição de João Agustinho de Quadros, morador em 

Apolona, freguezia de Salcete, prezo no Aljube por ordem do R. Arcebispo Primás de 

Goa Dom Ignacio de S. Thereza, e outros auzentes na terra firme, contra os quaes tinha 

pronunciado ordens de prizão o mesmo R. Arcebispo, porque pedia a observância da 

ordem do VRey Ruy Lourenço de Távora de 612, confirmada por Sua Mag.e que Deos 

guarde, por alvará de 614, praticada pelo assento que está em arquivo desta Relação, em 

livro verde, fol. 227, e por outras sentenças em que se determina que os eccleziasticos, 

sem ajuda do braço de secular, não possão prender leigos, ainda em os cazos meramente 

eccleziasticos, excepto o crime de herezia, em razão do R. Arcebispo de Goa Dom 

Ignacio de S. Thereza, contra estas ordens, tinha prezo o dito João Agustinho de 

Quadros e determinava prender aos mais, sem a solenidade da lei que se devia prover 

competentemente. Supposta a dezordem e a violência que à jurisdição real se seguia do 

contrário, examinadas com a devida observância  as sobreditas ordens e leys do reino, 

pareceo aos ministros abaixo assinados que o apenso referido se devia executar de 

prezente por ser facto notório e permanente neste tribunal não se haver expedido nelle 

ajuda do braço secular nelle (sic) e ser notório outrossym esta qualidade de violência 

que à jurisdição real se fazia e outros remédios da ley com o dito Arcebispo, suposta a 

dezobediência que sempre nelle se experimentou senão [infructuosa] pois hé patente 

que com suspeyçoens e sensuras pertende inhibir todo o procedimento dos ministros em 

defensa de real jurisdição e cujos termos ordenavão na forma do apenso citado ao  

ouvidor geral do crime e procurador da Coroa fossem ao aljube,  tirassem delle ao dito 

João Agustinho de Quadros e aos mais prezos leigos, que fora de sircunstâncias das 

ordens criadas se achassem nelle prezos para se dever assim executar a ordem real 

praticada pelo dito assento em o anno de 634. E nesta diligência, o desembargador 

ouvidor geral do crime proceda com toda atenção que delle se espera, o que se lhe há 

por muyto emcarregado. E que outrossym se notifiquem os executores do Eccleziastico 

que não prendão leigo algum de jurisdicção secular sem ajuda do braço secular e que 
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aliás se procederá contra elles com a mais severa demonstração e que este assento se 

publique nos duminios deste Estado, dia e hora ut, etc. 

Mello Andrade, Horta Andrade, Serqueyra Lima, Vasconcellos Correa.  

 

 

 

 

DOC Nº. 14 

1724, Dezembro, 15, Goa - Carta a D. João V, de Cristóvão de Melo e Cristóvão 

Luís de Andrade que, com o Arcebispo, constituiam o governo tripartido após a 

morte do vice-rei Francisco José de Sampaio e Castro, na qual denunciam o 

despótico procedimento do Prelado sobre os seus súbditos. 

AHU, India, Conselho Ultramarino, Cx. 79.  

 

 

 A VMagestade reprezentão os governadores autuaes deste Estado, Christovão de 

Mello e Christoval Luis de Andrade, a violenta opressão que do despótico procedimento 

do arcebispo Primás Dom Ignacio de Santa Thereza experimentão os vaçallos da India. 

 Já pella conta do V.Rey Francisco Jozé de Sampayo e Castro será  a V.Mag.de 

prezente o perniciozo  procedimento deste prellado em a entrada que mandou fazer nas 

terras delRey Sunda ao tempo em que havia suspenção de armas tratando-se de ajuste da 

paz que com effeito se concluhio entre o Estado e o dito Rey. E esteve duvidosa pella 

entrada que o dito Arcebispo Primás lhe mandou fazer hostilmente a título de lhe 

derrubar os pagodes, acção estranha por huma ordem real do anno de 614 em 

confirmação de hum alvarà do V.Rey Ruy Lourenço de Távora do anno de 612. 

 Pello mesmo V.Rey tambem serião prezentes a V.Mag.de as controvérsias que 

teve com os religiozos da Companhia de Jesus, vigários das igrejas de Salcete, quando 

foi a esta provincia vizitar, e bem assim as incríveis compoziçoens que com pennas de 

excomunhão e prizoens sem ordem nem figura de juízo, obrigou a fazer a vários 

vaçallos leigos e da jurisdição real, tudo por documentos que para a instrucção da dita 

conta houve o V.Rey nesta cidade. 

 Pella conta do dezembargador procurador da Coroa em a monção passada de 

724 teria V. Mag.de a noticia do violento e nullo procedimento com que forão 
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declarados os dezembargadores Manoel Ferreira de Lima e Manoel Martins Ferreira 

pelo Arcebispo Primás por hirem à dita provincia tomar contas das confrarias e fábricas 

das igrejas por ordem do V.Rey. 

 Todas estas violências continuadas desde que este Prellado veyo à India e 

procedidas de hum ânimo conhecidamente tenás e difficil, nos persuadimos cessarião 

com a sua entrada em o Governo deste Estado pelas vias da sucessão que se abrirão em 

13 de Septembro do anno de 1723, suposta a obrigação que lhe corria de defender a 

jurisdição real e conservar o socego publico. Mas esquecido do que tanto lhe devia 

lembrar, tem mostrado que só para a uzurpação da jurisdição real e discompozição dos 

ministros e mais vaçallos ocupou o lugar a que a mercê de V. Mag.de o promoveo. 

 Porquanto, estando o provedor-mor das capellas em posse passifica de vizitar e 

tomar as contas das confrarias do Senhor Santissimo e Nª. Srª. do Socorro, da freguezia 

de Sam Lourenço, termo desta cidade, por huma sentença do juiz da Coroa do tempo do 

arcebispo Primás Dom Sebastião de Andrade Passanha, estando o provedor-mor que 

então era o dezembargador Duarte Salter de Mendonça, tomado as contas no tempo 

deste actual Prellado, sem que elle lho contradissesse (e só dizem fizera então hum 

protesto oculto) vendo-se no governo e fundado (talvez) em que por este caracter se lhe 

não atrevião os ministros da jurisdição real, foi à dita freguezia e não somente vizitou as 

sobreditas confrarias mas por hum decreto seu anulou as contas e posse que tinhão 

tomado os ministros, extinguiu as ditas confrarias, erigindo outras de novo e unindo os 

dous cofres que havia separado, pertendendo com esta inaudita violência adquirir o jus 

da erecção para assim subordinar ao eccleziastico o que à jurisdição real pertencia, 

fazendo-lhe tambem novo compromisso para ficar mais segura ao seu parecer a 

instrução desta acção e por ella procedeo à eleição dos mordomos, fazendo-os todos 

clérigos para que fosse mais difficultoza a recuperação aos ministros seculares. 

 Desta violência noticiarão por [p.am] ao provedor-mor das capellas e 

dezembargador Manoel Martis Ferreira alguns confrades por não cahirem em as pennas 

cominadas no [trino] que o provedor das capellas Duarte Salter de Mendonça tinha feito 

contra os que consentissem a introdução do eccleziastico nas ditas confrarias seculares. 

Com esta noticia veio à Caza da Pólvora, lugar donde se ajunta o Governo, o 

dezembargador provedor-mor Manoel Martins Ferreira, e sendo prezente o Arcebispo 

Primás, lhe propoz que supposta a obrigação do seu [ ? ] lhe hera precizo opor-se à 

violenta intruzão com que elle Arcebispo Primás tinha procedido a respeito das ditas 

confrarias, lhe pedia quizesse ceder de tão notória opressão sem chegar a termos 
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judiciaes de mayor estrondo por serviço de Deos e de V. Mag.de, em defença de cuja 

jurisdição elle Arcebispo Primás, pelo cargo de governador, hera obrigado, 

respondendo-lhe que não havia de ceder pois as ditas confrarias pertencião ao 

Ordinário. O dito ministro appellou delle ante omnia em nossa prezença para que com 

censuras (como costumava) lhe não impedisse o exercício da sua jurisdição em o 

procedimento que devia ser, assim contra alguns confrades, que fizerão termo de 

reconhecimento ao eccleziastico como em a repozição das ditas confrarias em estado 

antigo. E com effeito procedendo contra os culpados em a violência que o Arcebispo 

Primás fizera à jurisdição real nas ditas confrarias, achou serem os principaes, o 

presidente e thezoureiro dellas, aos quaes prendeo por officiaes militares, valendo-se 

para este fim de huma ordem do auditor-geral. E como hum destes fosse referendário da 

câmara eccleziastica, fez que o vigário geral passace hum precatório ao dito ministro 

para o remeter com a culpa ao foro eccleziastico. 

 Não cumprio o ministro o precatório fundado em que o privilégio do foro devia 

ser julgado no Juizo secular e não pello precatório, de que irritado o dito Arcebispo 

Primás o declarou excomungado como tambem a hum capitam de infantaria e hum 

alferes que por ordem do auditor geral fizerão as ditas prizoens. 

 Desta violencia se recorreo ao Juizo da Coroa (donde tambem já tinha recorrido 

o procurador da mesma pella extinção das confrarias) visto terem appellado ante homnia 

e não respondendo o Arcebº. mais que com suspeiçoens affetadamente indecentes, 

rezervando tão somente dellas ao dezembargador Francisco Manoel de Vasconcellos 

por motivos que para isto havia. Foi ultimamente julgada no Juizo da Coroa e 

confirmada na Meza do Passo. E como não obedecesse ao assento, procedeo o juiz da 

Coroa a temporalidades, mandando-lhe suspender a congrua de arcebispo Primás como 

tambem o ordenado do governador. Neste não consentimos se executasse a ordem do 

dito juiz attendendo aos inconvenientes que se seguirião no serviço de V. Mag.de, e que 

na consideração delles se daria assim por bem servido. 

Requereo-nos o dezembargador provedor mor a ajuda de mão militar para se empossar 

das confrarias sobreditas na forma da sentença do Juizo da Coroa, por entender que 

alguns clérigos da facção do Arcebispo Primás lhe impidirião violentamente a execução 

da dita sentença, a cujo requerimento lhe diffirimos pelos despachos que remetemos 

inclusos. Isto pello que toca às confrarias. 

 Opprimidos os vaçallos leigos das injustas prizoens que o Arcebispo Primás sem 

ordem nem figura do juízo por seus officiaes lhe fazia, impossibilitados para as 
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despezas de nenhum recurso ordinário, supplicarão na Rellação o cumprimento de huma 

provizão do V. Rey Ruy Lourenço de Távora, confirmada por V. Mag.de, na forma da 

qual se dignava ao eccleziastico o prender leigos sem ajuda do braço secular. E 

considerando os ministros que por huma só violência em o anno de 634 se tinha assente. 

em Relação o comprimento e execução da dita provizão, asentarão serem mais urgentes 

os motivos de assim se executar ao prezente em que hera geral e notória a queixa das 

multiplicadas aveixaçoens que por este modo experimentavão os vaçallos leigos em 

hum arcebispo Primás, ao qual requerendo o dezembargador ouvidor geral do crime 

com o dito assento para que soltasse os prezos leigos que contra forma da ley retinha  

em  o aljube, o não poude conseguir delle. 

 Recorreo a nós para que interpuzessemos a nossa autoridade em ordem a que o 

dito Arcebispo Primás obedecesse ao assento por lhe não dar ocasião de o executar com 

algum estrondo e posto que lhe pedimos com a mayor efficácia da parte de Deos e de 

V.Mag.de, não conseguimos melhor resposta do que o ouvidor geral do crime. Mas 

antes logo munio aos ministros da Rellação para que riscassem o dito assento por 

sacrílego, declarando tambem para sair as leys em que se fundavão, prometendo 

censuras no cazo em que no peremptório  trino  de sinco dias o não riscassem. 

 E como nos não fosse ignota a tenacidade do Arcebº. Primás e que por estar no 

governo poderia mover alguma sublevação contra os ministros aos quaes, como 

distribuidores da justiça, nunca faltão desaffectos, principalmente neste Estado, em que 

poucos vivem sem culpa, ordenámos ao ouvidor geral do crime, juiz executor do 

assento, suspendesse a execução delle pelos fundamentos que V.Mag.de verá na carta 

incluza, e sem embargo de que o dito ministro suspendeo logo o assento, não parou o 

Arcebispo Primás thé que o declarou interdicto depois de haver appellado, como 

tambem aos dezembargadores Joseph P. de Horta, juiz dos feitos da Coroa e fazenda de 

V. Mag.de que serve o lugar de chanceler do Estado, Manuel Pereira de Lima, juiz dos 

cavalleiros, e Manoel de Moura Serqueira, procurador da Coroa e fazenda, por haverem 

assignado o dito assento, sem que declarasse aos dezembargadores Francisco Manoel de 

Vasconsselos  e Gaspar Ferreira Aranha (sendo que tambem tinhão assignado no dito 

assento).  E procedendo a mayor rigor com hum João Agostinho de Quadros por ser 

hum dos que requererão a execução do assento, ao qual estando para soltar no dia 

seguinte, como o mesmo Arcebispo Primás afirmou, não só o não fez mas o oprimio em 

forma que morreo mizeravelmente na cadea carregado de grilhões, impiedade que 

verdadeiramente se faz incrível de um prellado e religiozo. 
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 Entre estas perturbaçoens repetidas vezes o persuadimos com as mais 

encarecidas demonstraçoens para que dezistisse dellas, interpondo para este effeito o 

zello de muitas pessoas de virtude e letras, ao que nunca quis assentir plenamente thé 

que por intervenção do dezembargador Thomé Gomes Moreira, secretário do Estado, 

que por serviço de V. Mag.de quis mediar neste negócio, concluímos que athé à decizão 

de V. Mag.de se suspendessem estes ple[i]tos motivados das rezoens que a V. Mag.de 

serão prezentes pelo assento incluzo. 

 Deve V. Mag.de como Rey e Senhor ocorrer com huma effectiva demonstração 

para cazos semelhantes, à vista das inquietaçoens e distúrbios que estes pleitos têm 

motivado e para o futuro poderão ser mais perniciozos ao serviço de V.Mag.de e se os 

V. Reys quizerem refrear o procedimento do eccleziastico o não poderão conseguir sem 

hum manifesto escândalo destes povos pella qualidade da gente natural da terra e por ser 

ainda idólatra muita parte dos seus habitadores. 

A muito alta, muito poderosa e real pessoa de V. Mag.de guarde Deus por muitos e 

felicíssimos anos. Goa, 15 de Dezembro de 1724. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 15 

1726, Janeiro, 16, Goa - Interdicto das Capellas (cópia da pastoral de 10 de 

Outubro de 1724, através da qual o arcebispo D. Inácio de Santa Teresa interditou 

todos os oratórios e capelas particulares, à excepção dos que pertenciam aos 

governadores, e instou os desembargadores, sob pena de excomunhão, a anularem 

o assento que permitiu a retirada de presos do aljube do Arcebispo).   

ANTT-TSO-CG, liv. 312. 

 

Dom Ignacio de S. Tereza por graça de Deos e da Santa Seé Apostólica 

Arcebispo Metropolitano de Goa, Primás do Oriente, do Conselho de Sua Mag.de, etc.  

A todos os que a prezente virem ou della tiverem notícia, saúde e paz em Jesus Christo 

Nosso Salvador.  Na torre de David (simbolo expresso da Igreja) edificada com 

propugnacolos de que pendião mil escudos, sendo estes unicamente toda a armatura dos 

seus fortes defensores, quis a divina sabedoria instruir aos prelados eccleziasticos da 

qualidade do Seo procedimento nas cauzas da Igreja, sendo todo meramente defensivo, 
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como mostrão os escudos, e muitas vezes multiplicado, como se declara em serem mil, 

principalmente quando a multiplicidade das injúrias requer multiplicação  das defensas, 

como nos ensina o direito canónico. E porquanto, sem embargo de tantos monitórios e 

pastoraes que como outros tantos escudos pendem actualmente  das paredes de várias 

igrejas, em que admoestávamos e monimos aos dezembargadores da Relação secular 

para que riscassem, annulassem e revogassem publicamente o nullo e sacrílego assento 

de dezasseis de Agosto, no qual à contemplação de pessoas de menos recta intenção 

eccleziastica e seculares, nos pertendião inhibir para que não pudessemos por nossos 

officiaes prender leigos ainda nos crimes mere eccleziasticos, ofendendo nisto não só os 

decretos do sagrado Concilio Tridentino, recebidos e mandados observar à risca neste 

reyno, mas todos os direitos e a nossa posse legítima, incorrendo por isso nas censuras 

da Bulla da Cea, cânone 15 e 16, e do cap. Gravem e Noverit de sent. excom. quoniam 

de immunitate, e em outros de direito comum e particular, não só não revogarão o dito 

assento como erão obrigados, independente daquelas monições e notificações, mas 

ainda depois da primeira e depois da ordem do Governo para suspender a execução que 

querião fazer, escalando o aljube e tirando violentamente delle os prezos leigos por 

meyo de officiaes de justiça e milícia que já tinhão prevenido e armado para aquella 

escala, sem deferirem a huma petição do nosso promotor fiscal para o mesmo fim da 

dita suspensão e revogação.  Continuando nos mesmos absurdos, de mal em peyor e de 

hum abismo em outro, mandarão publicar o sobredito assento na Audiência desta cidade 

e nos lugares públicos de Bardês e Salcete, a som de caxas, e notificar os nossos 

officiaes para que não prendessem nem retessem leigos no aljube, dando com isto 

accazião a novas relaxações e escândalos  e a que muitos dos mesmos, que com o medo 

da prizão, vivião ou totalmente emendados ou ao menos cautelosos, agora depois 

daquele público bando se soltassem e devassassem com impudente despejo, tornando ao 

vómito das suas públicas e escandalozas torpezas, uzuras e outras enormes atrocidades, 

dizendo e ainda congratulando-se publicamente que, como estão livres de serem prezos, 

das censuras não fazem cazo. Porque destas os livrará a Relação secular por meyo dos 

recursos como em tão breves dias, com grande dor e afflicção do nosso espírito temos 

largamente experimentado  e reconhecido ns reprezentações que de algumas freguezias 

assim desta Ilha, como de Bardês e Salcete, se nos fizerão, passando além de isto os 

ditos ministros não só a admittir mas a mandar-nos dar vista de alguns recursos 

fundados no sobredito sacrilego assento. E o que hé mais a suspender, depois de huma 

áspera repreensão dada em corpo da Relação ao ouvidor da cidade por nos requerer 
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justissimamente a absolvição ad cautelam das censuras em que tivesse incorrido por 

elle mesmo ter publicado na audiência daquelle assento, intrometendo-se por este modo 

os ditos ministros não só no que toca ao foro da consciência mas além de isto 

pertendendo impedir às nossas ovelhas o recurso a nós nas cauzas della, e a sua 

segurança sem prévio informe e consentimento da Relação secular. Pelo que tudo nos 

vimos precizados, em defensa da nossa jurisdicção, immunidade e liberdade 

eccleziastica, a muni-los segunda vez, assignando-lhe o termo peremptorio de seis dias 

para a sobredita revogação sô pena de procedermos a declaratória e interdicto pessoal e 

local. E esperando mais três dias  alem do termo, vendo que não tinhão obedecido, 

havendo nós com mais moderação e piedade do que tantos sacrilégios requerião, 

puzemos com effeito, em vinte e seis de Setembro, censura de interdicto pessoal 

absoluto e total em todos os que convierão no sobredito assento e não revogarão o seo 

voto, e nomeadamente nas pessoas dos dezembargadores  Jozeph Ferreira de Horta, 

Paulo Jozeph Correa, Manoel Ferreira de Lima e Manoel de Moura de Sirqueira, 

monindo-os novamente para a sobredita revogação com o termo precizo  e peremptório 

de três dias, sô pena de procedermos a declaratória e a interdicto local especial e geral. 

E porquanto tendo nós, como filhos da Igreja, estreita obrigação de assym o comprir e 

dar-lhe a devida e pública satisfação, o expediente que tomarão logo no dia seguinte 

com fins mais adiantados, foi mandar o dito juiz dos feitos huma notificação ao 

recebedor de Bardês e hum precatório ao vedor geral da Fazenda para que nos não 

pagassem a nossa côngrua e quarteis, ainda os que nos tocão  como governador, 

tomando o falso pretexto incivil e intempestivamente de que não tínhamos comprido o 

assento de hum recurso totalmente nullo. Não sendo a nossa resposta de que o não 

queriamos comprir mas sim que para aquelle fim queríamos ver a formalidade do dito 

assento nem quantos e quaes tinhão sido os juízes delle, ao que até agora se nos não 

deferio. E sem embargo de termos proposto hum meyo suave com paternal comizeração 

mas não sem algum escrúpulo da nossa consciência para que a Relação acordasse se 

suspendesse o dito assento e se publicasse a suspensão, não quizerão convir em mais do 

que na suspensão com expressão de que ainda isto se fazia por mera e absoluta ordem 

do Governo. E de nenhum modo na publicação della como se a cauza fora nossa 

particular e não commua por ser de Deos e da sua Igreja e tocar as consciências dos 

ditos ministros e como se eles, como filhos e súbditos da Igreja, não estivessem 

obrigados a dar-lhe pública satisfação da pública injuria que lhe tinhão feito e a mayor 

demonstração da que lhe propunhamos. E não obstante termos supersedido no ulterior 
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procedimento, começarão a renovar os procedimentos do sobredito embargo e de hum 

injusto recurso nesta matéria, com termos indecorozos ao nosso caracther, pretendendo 

impedir-nos a nossa própria defensa e adiantar os seos projectos com outras diligencias 

sediciozas e sacrílegas. À vista do que, revogando a nossa proposta e reconhecendo os 

fins destas simulações e renitência e contumácia dos ditos ministros e a obrigação que 

temos de nos oppor, ainda com dispêndio da própria vida, como muro contra as offensas 

de Deos e da Sua cauza, confiando nelle que em defensa sua e nossa, expugnará por nós 

os nossos inimigos, pella prezente aggravamos a mesma censura de interdicto pessoal, 

absoluto e total nas pessoas dos sobreditos ministros e além de isto impomos interdicto 

local e especial em todos os oratórios e capellas particulares sitas nas freguesias desta 

cidade em que são habitantes os ditos ministros, e em todas as mais desta Ilha de Goa e 

suas adjacentes e nos oratórios ou capellas particulares das estâncias ou quarteis dos 

soldados, exceptuando as capellas dos hospitais e os oratórios dos actuaes governadores, 

para eles e suas famílias somente. E por capellas particulares entendemos as que não são 

públicas, com porta imediatamente na rua ou caminho público. E assim ficão 

compreendidas as que, ainda que lhe chamem públicas, têm a porta nos pateos ou 

escadas das cazas. E para melhor observância e evitar sinistras interpretações de que a 

India abunda, revogamos todas e quaisquer licenças concedidas ou toleradas por nós ou 

por nossos antecessores e ainda as concedidas pella Seé Appostólica, as havemos por 

suspensas e revogamos em todas as ditas capellas  e oratórios as mesmas aprovações 

feitas pelo Ordinário nas quaes se fundão  não só as concessões deste mas ainda as da 

Seé Appostolica, em cujos termos declaramos que nenhum sacerdote secular ou regular, 

com nenhum pretexto, nem por virtude de algum privilégio ou graça, ainda da Bulla da 

Cruzada, pode celebrar nem levantar altar para isso nas ditas capellas ou oratórios 

particulares ou em outra qualquer parte das cazas ou pateos em que ellas estão sitas. O 

que tudo prohibimos a todos e quaisquer sacerdotes seculares e regulares (que neste 

particular nos são sogeitos) em virtude da santa obediência e além das penas de dereito 

sob pena de excomunhão maior ipso facto absque alia declaratione incurrenda, e de 

suspensão absoluta até para a tal missa que pretenderem dizer, de sorte que pelo acto 

externo de se revestirem para a tal celebração, ipso facto fiquem suspensos e 

excomungados e a tal capella ou oratório sujeito ao novo interdicto especial. E com a 

mesma pena de excomunhão mayor latae sententiae prohibimos aos donos e a 

quaisquer outras pessoas, assim de caza como de fora, que de nenhum modo dêem 

aparelhos aos ditos sacerdotes nem lhos consintão tomar para celebrarem nos ditos 
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oratórios, capellas ou lugares. E de novo monimos os ditos ministros e a todos os mais a 

quem tocar que no termo preciso e peremptório de três dias annullem e revoguem 

publicamente o dito nullo assento com as mesmas solemnidades com que o publicarão, 

nem fação ou mandem mais couza alguma contra a liberdade, jurisdição ou imunidade 

eccleziastica sob pena de procedermos a interdicto local geral et ad ulteriore, para os 

quaes procedimentos por esta os havemos por citados e notificados. E para que venha à 

noticia de todos será esta publicada e fixada nas principaes freguezias, donde nenhuma 

pessoa secular ou regular a tirará nem maltratará de algum modo. Dada sob nosso sinal 

e sello neste nosso Palácio Pontifical de Panelym aos dez de Outubro de 1724. E eu 

Eleutério Caetano de Morais, Notário de Sua Illustrissima a sobescrevi dia ut supra. 

Rubrica de Sua Illustrissima. A qual pastoral vai aqui bem e fielmente tresladada da 

própria, por onde a tresladei, em feé de que passei esta assinada de meus sinaes público  

e razo. Goa dezasseis de Janeiro de mil setecentos vinte e seis. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 16 

1726, Abril, 12, Lisboa - Cópia da carta de D. João V a D. Inácio de Santa Teresa, 

censurando os responsáveis pela retirada de presos do aljube do Arcebispado e 

advertindo-o de que não tinha intenção de lhe dar mais poderes do que aqueles que 

a lei e o direito lhe conferiam.   

ANTT-TSO-CG, liv. 312. 

 

Reverendo em Christo Pe. Arcebispo Primás da India amigo. Eu El Rey vos envio 

muito saudar como aquelle de cujo virtuozo acrescentamento muito me prazeria. Com 

grande desprazer meo fui informado pela vossa carta de 16 de Dezembro de 1724 das 

dezordens, excessos e perturbaçoens que nessa cidade sucederão por occazião de hum 

assento que a Relação desse Estado tomou, mandando notificar-vos para que não 

executásseis a pena de prizão em pessoa alguma leiga, ainda por crimes meramente 

eccleziasticos (excepto só o da herezia) sem primeiro pedires auxilio de braço secular e 

que o ouvidor do crime e procurador da Coroa fossem ao vosso aljube e delle 

extrahissem todos os prezos seculares, que achassem, visto constar que para as ditas 

prizoens não havíeis pedido auxilio, ordenando outrossim que em todos os domínios do 
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Estado se publicasse o dito assento sem que para huma rezolução tão estranha 

precedesse formalidade alguma no processo, ou outra diligência mais que a simples 

petição de hum canarim prezo à vossa ordem e por culpas pertencentes ao foro 

eccleziastico, o qual requereu à Relação o mandasse soltar com o referido pretexto de 

haver sido prezo sem o dito auxílio. E porque este procedimento da Relação não só foi 

irreverente e indigno de praticar-se com hum prelado de tanta autoridade como a  vossa, 

mas tambem irregular e totalmente alheyo dos termos de dereito, fui servido dezaprová-

lo e ordenar ao Vice-Rey desse Estado que como tal o estranhe muy severamente ao 

Tribunal, sem embargo das razoens com que pretenda justificar-se as quaes são 

inatendíveis, pois ainda quando nas referidas prizoens excedesseis os limites da 

jurisdição que hé permitida aos prelados eccleziasticos, nunca o meio de ocorrer a esta 

violência devia ser o de que uzou a Relação, havendo outros que aponta o dereito 

comum e leys do reino, com as quaes se devia conformar, observando o que se pratica 

com os juízes eccleziasticos, ainda nos cazos em que com as devidas solenidades se 

julga, que fazem força e violência aos meus vassalos sem chegar ao excesso de mandar 

extrahir os prezos do aljube por própria authoridade e por ministros seculares aos quaes 

mando tambem repreender pela notória paixão com que procederão na publicação do 

assento, atrevendo-se não só exceder as ordens da Relação mas encontrar as do 

Governo. E para que vos conste dessa rezolução me pareceo participar-vo-la, 

advertindo-vos que não hé da minha intenção permitir-vos por ela mayor jurisdição do 

que vos hé concedida pelo direito comum e leys do Reino. Escrita em Lisboa ocidental 

a 12 de Abril de 1726 = Rey para o Arcebº. Primás da India. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 17 

1729, Agosto, 2, Goa - Pastoral em que D. Inácio de Santa Teresa, tendo 

conhecimento prévio da intenção de retirar-se da igreja de Colvá a imagem do 

Menino Jesus, previne os eventuais autores para a pena de excomunhão se 

prosseguirem nos seus intentos. 

ANTT-TSO-CG, livº. 312.  
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Dom Ignacio de S. Tereza por graça de Deos e da Santa Seé Apostólica 

Arcebispo Metropolitano de Goa, Primás do Oriente, do Conselho de El Rey meu Snor, 

etc. A todos os que a prezente virem saúde e paz em Jesus Christo N. Salvador. 

Fazemos saber que tendo nós em tudo obrigação de deffender a nossa jurisdição 

ordinária e delegada e todos os dereitos que a ella e às igrejas que nos são sujeitas por 

qualquer modo pertencerem, ainda no que toca à nomeação de parochos que por S. 

Mag.de que Deos guarde, como Gram Mestre da Ordem de Christo e Padroeiro das 

ditas igrejas nos está delegada e aos dereitos que aos ditos parochos rezultão assim por 

razão de tal nomeação e aprezentação, como da instituição que de nós recebem, como 

legitimo ordinário das ditas igrejas, e constando-nos de próximo que da igreja de N. Srª. 

das Mercês de Collvá, da provincia de Salcete, do Padroado Real  e sugeita à nossa 

jurisdição ordinária, sem licença nossa e do dito Padroeiro, nem consentimento do 

parocho, se pretende tirar a milagroza imagem do Minino Jesus, que se venera e está em 

poder da ditta igreja e incorporada nella com confraria instituída no tempo em que os 

religiozos da Companhia de Jesus exercitavão a administração parochial da ditta igreja. 

E com seu consentimento e com cofre e thezoureiro anexo à mesma confraria, estando 

nós em posse, por nós e nossos antecessores, de vizitarmos, como ordinário, a ditta 

imagem, o seu cofre e a confraria, com tudo o que lhe pertence e de nomearmos todos 

os anos o thezoureiro do ditto cofre e de lhes tomarmos contas, ainda no tempo em que 

os ditos religiozos parochiavão a ditta igreja, o que exercitámos na primeira e segunda 

vizita que fizemos em Salcete, e havião praticado o Illmº. Snor D. Fr. Agostinho da 

Annunciação e o Rdº. Deam e Vigário Geral Henrique Bravo de Moraes nas que 

tambem fizerão antes de nós, a qual posse e dereito fica sendo prejudicial à ditta 

intentada extracção, como tambem o jus e posse que o parocho tem por razão das 

oblatas ou ofertas que se oferecem na ditta igreja à sobredita milagroza imagem, 

cedendo tambem em prejuízo e injuria do dereito do Padroado Real o pretender-se fazer 

a ditta extracção sem prévia licença do Padroeiro, a qual necessariamente se prerequer 

ainda que  o Padroeiro o seja não de toda a igreja mas unicamente do altar em que a 

imagem está colocada; e devendo outro sy para a revindicação da ditta imagem preceder 

essencialmente citação das partes principalmente interessadas, as quaes são o parocho 

por razão das oblatas, o procurador das Ordens por razão do Padroado e o nosso 

procurador da mitra,   promotor da justiça,  por razão da nossa jurisdição ordinária e 

delegada, que  todas ficão prejudicadas com  a ditta extracção, por deffeito da qual 

citação fica tudo o processado nullo e inválido, com nulidade insanável, ainda em juízo 
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competente, e as ditas partes interessadas com todo o seu jus e dereitos salvos e ilezos. 

Alem da nullidade que rezulta do sacrilégio cometido no conhecimento da ditta cauza 

por juízes leigos, estando a ditta imagem em poder da igreja e encorporada nella com 

altar particular e nelle venerada com público culto, não pella matéria mas pelo formal da 

reprezentação e pelos contínuos milagres que tem obrado pelas quaes razoens fica sendo 

a ditta imagem de genere spiritualium de júri Divino  e couza sagrada ainda meramente 

pella bênção e aplicação eccleziastica que tem e como tal e pella especial instituição da 

confraria erecta com autoridade eccleziastica em veneração e culto da ditta imagem 

milagroza fica izenta do juízo leigo e pertencente privative ao eccleziastico. Ao que 

tudo attendendo e ocorrendo como devemos: Pela prezente ordenamos e mandamos 

assim ao ditto parocho como a todos os officiaes e confrades da ditta confraria e das 

mais instituídas e estabelecidas na ditta igreja e a quaisquer clérigos, que não entreguem 

a ditta imagem a pessoa ou pessoas algumas em comum ou em particular, de qualquer 

estado, condição ou preheminencia, nem concorrão ou consintão na entrega sem 

expressa licença nossa e de S. Mag.de como Grão Mestre e Padroeiro da ditta igreja e 

sem consentimento livre do parocho sob pena de excomunhão mayor ipso facto, e de 

serem declarados incursos nas censuras de dereito contra os que por qualquer modo 

directe vel indirecte, tacite vel expresse, prejudicão aos dereitos de quaisquer igrejas e 

contra os que uzurpão as jurisdiçoens ou os fructos, redditos e proventos pertencentes às 

igrejas ou a quaisquer pessoas eccleziasticas por razão dellas ou de quaisquer benefícios 

eccleziasticos. E debaixo das mesmas penas mandamos a todas e quaisquer pessoas em 

comum e em particular que, de nenhum modo, tirem, concorrão ou cooperem para a 

ditta execução sem as sobreditas licenças e consensos e sem que os ditos procuradores e 

partes interessadas sejão ouvidas juridicamente em juízo competente. E aos que o 

fizerem pelo contrário, pela prezente citamos e notificamos para a declaração das 

sobreditas censuras se no termos peremptorio de seis dias imediatos à ditta 

contravenção não alegarem razoens relevantes. E outro sy cominamos interdicto local a 

qualquer igreja, capella ou oratório, ainda que seja regular em que a ditta imagem 

extrahida for colocada sem nossa licença e interdicto pessoal a qualquer comunidade ou 

comunidades ou collegio que assim o extrahir e colocar. Pela qual suppozição de 

interdicto por esta tambem na mesma conformidade os citamos e notificamos. E para 

que venha a noticia de todos será esta publicada e fixada na ditta igreja de Collvá, da 

parte interior della, donde não será tirada nem mal tratada de qualquer modo por pessoa 

alguma de qualquer estado ou preheminencia ainda regular e izenta sob pena de 
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excomunhão mayor lata sententia. Dada neste nosso palácio pontifical de Panelim, sob 

nosso sinal e sello, aos dois de Agosto de mil setecentos e vinte e nove. E eu João da 

Costa, notário de S. Illmª. a escrevi  dia  supra. 

Arcebispo Primás. João da Costa, Notário. 

 

 

DOC. Nº. 18 

1729, Agosto, 20, Goa – Pastoral de D. Inácio de Santa Teresa advertindo  os 

possíveis infractores para a retirada da imagem do Menino Jesus, da Igreja de 

Colvá, sem sua prévia licença. 

ANTT-TSO-CG, livº. 312.  

 

Dom Ignacio de S. Tereza por graça de Deos e da Santa Seé Apostólica Arcebispo 

Metropolitano de Goa, Primás do Oriente, do Conselho de El Rey meu Snor, etc. A 

todos os que a prezente virem ou della noticia tiverem, saúde e paz em Jesus Christo N. 

Salvador. Fazemos saber que havendo-nos o mesmo Senhor ensindo a dar a Cesar o que 

hé de Cesar e a Deos o que hé de Deos para que na distinção das duas jurisdições, 

paraue nem a espada de Cesar cortasse pelas chaves de Pedro nem estas entrassem pela 

espada de Cesar; e juntamente declarado pelo seu profeta ser a sua Igreja lugar  

santidade e lugar pcífico e como tal izento e alheio de tudo o que não for culto divino e 

veneração humilde e reverente. Pelo que o direito canónico debaixo de Várias  penas, e 

censuras tem prohibido athé nos mesmos adros, qualquer negociação, ou estrépito, e 

quaisquer actos judiciaes ou execuções feitas por ministros, athé com pena de nulidade 

de taes actos  e execuções e outras mais couzas repugnantes à imunidade e decência dos 

lugares e couzas sagradas: todas estas doutrinas, e decretos se tem visto e vêem a cada 

passo desprezados.E porquanto de próximo tendo nós mandado publicar e afixar em 

sinco deste mês de Agosto na Igreja de Nossa Senhora das Mercês de Colvá da Povincia 

de Salsete hum monitório, para que a sagrada e milagroza imagem do Menino Jesus, 

que nella se adorava com publico culto e estava em poder e domínio da dita igreja, e 

incorporada nella com altar particular, com confraria erecta com autoridade do 

Ordinario com cofre e tesouro de bens moveis, e de raiz de valor de muitos mil 

[xerafins] não fosse extrahida por pessoa algüa sem nossa prévia licença, e de S. Mag.de 

como Grão Mestre, por ser a dita igreja do seu Padroado e ter adquirido jus para se não 

fazer a dita extracção, sem licença sua como Grão Mestre, e sem livre consentimento do 
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parrocho da igreja, a nomeaçõ do qual nos está delegada pelo dito Grão Mestre, e sem 

serem ouvidos em Juizo competende os procuradores da nossa Mitra e do dito 

Mestrado, assim por nos ser sujeita à nossa jurisdição extraordinaria, não só a dita 

igreja, mas a mesma imagem com o seu cofre e todos os bens moveis e de raiz, sujeitos 

todos sempre à nossa vizita, administração e contas, e por nos pertencer a nomeação 

[actual] do escrivão e a [?] do dito cofre de que tudo estamos de posse por nós e por 

nossos antecessores, ainda no tempo em que os religiozos da Companhia tinhão a 

administração parrochial, como se comprova da vizita do anno de 1699, feita pelo Illm. 

Snor D. Fr. Agostinho dAnnunciação, e do anno de 1718, feita pelo Rdº. Deão, e Vig. 

Geral Henrique Bravo de Moraes, e dos annos de 1722, e 1728, feitas por nós 

pessoalmente; o que tudo prohibimos debaixo de Várias pennas e censuras ab homine et 

a jure contra os que contrariassem ao dito monitario, a de interdito pessoal a qualquer 

comunidade ou colegio, que assim a extrahisse e de interdito local a qualquer igreja 

capella ou oratorio ainda regular, em que a dita imagem assim extrahida fosse colocada, 

como no dito monitorio melhor se contem. Sem embargo de tudo isto e dos embargos, 

que o procurador da nossa Mitra e promotor da Justiça, por asistencia aos reos e pelo 

nosso prejuizo, tinha posto na Chancelaria a sentença proferida na Segunda Instância no 

Juizo Secular a favor do author, o Rdº. Pe. Provincial da Companhia de Jesus, pela 

notoria imcompetencia e pela insanavel nulidade de não serem citadas, nem ouvidas as 

partes principalmente interessadas, e por outras razões, sem se esperar a decisão dos 

ditos embargos e a extracção da dita sentença intempestivamente contra a forma da 

mesma ordenação no dia feriado de São Lourenço, dez do mesmo mês, pelas seis para 

as sete horas da manhan, hum troço de vinte e tantos soldados armados com armas de 

fogo, cercando huns as portas da dita Igreja e entrando outros nella armados com terror, 

e escandalo de muita gente, que estava na Igreja para ouvir missa, e de outra muita que 

concorria para o mesmo fim, e entrando depois o Dr. ouvidor geral do civel Manoel 

Ferreira Lima com seu escrivão Caetano Borges, Sebastião Alvares Preguiça, e outros 

officiaes, e o Pe. Reitor do Collegio de Rachol, João Marques, lendo este primeiro o 

dito monitorio e declarando o que elle continha ao dito ministro, e este a elle a 

execução, que vinha fazer, sem preceder nenhum requerimento nem ainda por hüa carta 

politica para a nossa prévia e necessaria licença, e sem embargo dos protestos, que o 

parrocho lhe fez, pelo que lhe tocava e à sua igreja, e por parte do Mestrado e da nossa 

jurisdição, e por parte do povo; subindo por mandado do dito ministro os ditos dous 

officiaes leigos,  o escrivão, e o meirinho ao altar da dita imagem que estava preparado 
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para nelle se celebrar, com o càlis sobre o mesmo altar, profanando-o e pizando-o e com 

os seus sacrílegos pés, e a mesma pedra da ara, em que se celebra o sacrossanto e 

tremendo sacrifício do altar, não obstante os lamentos  e advertências do parrocho e do 

innumeràvel povo que na igreja estava, com huma faca e huma bayoneta arrancando as 

fechaduras da porta e da vidraça do nicho, com violência, tirarão o dito meirinho e 

escrivão, com as suas mãos profanas, a dita sagrada imagem, e entregarão ao dito 

ministro, e este ao dito Pe. reitor, o qual metendo-se com ella no seu andor por meyo da 

confusão e alarido do povo, a levou para a igreja do seo collegio de Rachol, tendo 

primeiro o dito escrivão, dentro da mesma igreja, sentado nas escadas da capella mor, 

estendido hum termo de entrega e da desobediencia dos gancares, em não se juntarem 

para elle ao pregão, que mandou lançar, no qual assinarão o dito reitor e ministro. E 

porque estamos obrigados a proceder em desaggravo de tantas e tão sacrílegas ofensas e 

violências, e em defensa da nossa jurisdição ordinária e delegada, e da imunidade 

eclesiàstica a qual se acha muitas vezes ofendida nos referidos sacrilégios e abuzados na 

India; pois ainda reportada a sentença vàlida  e licita em Juizo competente, estando em 

termos jurídicos de se executar, havendo de se fazer a execução dentro da igreja, nunca 

podia ser sem prévia licença nossa; e quando esta faltasse, nunca lhes era licito o 

executà-la por meio das sobreditas violências e sacrilégios havendo outros meyos, que o 

direito e leys do reino assignão, ficando por isso a mesma execução nulla, ainda no caso 

negado, que a sentença fosse vàlida: E porque outrosi sendo no sobredito monitorio 

citados e notificados todos os que a elle contravissem ou cooperassem à dita exetracção, 

para que no termo preciso e peremptorio de seis dias allegasem as razões, que os 

relevassem de serem declarados, o não fizerão athégora, sendo passado ainda maior 

tempo do prefixo. Querendo nós uzar ainda de maior circunspecção da que devemos em 

tão sacrílego e detestável facto, pela prezente notificamos e citamos aos ditos ministro 

Manoel Ferreira de Lima e aos ditos seus officiaes Caetano Borges, Sebastião Alvares 

Preguiça e ao defensor Joseph Carvalho e ao Naaiq e ao dito Pe. reitor João Marques e 

soldados, para que no termo preciso de outros seis dias aleguem as razoens que 

entenderem os relevão de serem censurados pelos ditos enormes sacrilégios, e 

declarados incursos nas censuras cominadas e especificadas no dito monitorio, e para se 

verem, pasado o dito termo prefixo, com effeito declarar e sujeitar a interdito 

eclesiàstico o dito colegio de Rachol, em que a dita sagrada imagem se recolheo e para 

os mais procedimentos ulteriores. E pela prezente protestamos pella nossa indemnidade 

e ressalva da nossa jurisdição e direitos, e da dita igreja e do Mestrado da Ordem de 
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Christo, que todos gozão do beneficio de restituição e de que não consentimos e em 

nenhum tempo consentiremos da dita extracção e uzurpacção e novo esbulho, nem em 

todos e quaisquer dos referidos actos sacrílegos e nullos, protestando outrosi de 

havermos de uzar de todos os remedios de direito omni meliori via. E para que venha a 

notícia de todos será esta publica e afixada na nossa Sée e na igreja de Rachol e na porta 

da igreja do collegio da mesma fortaleza e em outras freguezias competentes, donde não 

será tirada, nem maltratada por pessoa alguma, ainda regular e izenta, sob pena de 

excomunhão maior latae sententiae. Dada neste nosso Palacio Pontifical de Panelim, 

sob nosso anel e sello aos 20 dias de Agosto de 1729. E eu João da Costa Notario a 

escrevi. Rubrica de Sua Illma. João da Costa Not. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 19 

1730, Março, 22, Lisboa -– Copia de huma carta do Snor Cardeal da Cunha de 22 de 

Março de 1730 escritta ao R. P. Henrique Pereira Provincial da Companhia da 

Provincia de Goa. 

BNP, cod. 1527. 

Recebi as cartas de V. P. pela nao da India, que Chegou a este porto e posto que 

já respondi pelos navios que faqui sahirão em Dezembro como podia ser fora da 

monção, ainda estas cartas poderão chegar primeiro. Estimo que  V. P. esteja com saúde 

e que poupe quanto lhe for possível com a nova ocupação de prelado, não sendo para 

mim necessário este governo para eu ter a certeza do préstimo de V. P. e das suas 

virtudes. Folgo muito com as noticias dos inquizidores porque dezejo que obrem de 

maneira que sejão muito respeitados como o pede os lugares que occupão. E por isso 

sinto a rezolução que se tomou com o promotor como se verá pela carta do secretário do 

Conselho. O inquizidor José Peixoto fará bem deixar as parcialidades, ainda que sejão 

com o Arcebº.; e pode ficar escarmentado do que lhe sucedeo para fugir de tudo o que 

lhe pode ocazionar alguma ruina. Nas monçoens passadas vierão aqui grandes queixas 

do Arcebº. mas neste anno forão maiores: Eu não posso gabar um prelado de que todos 

dizem mal e taes couzas que não se ouvirão dos seus antecessores. Deos lhe accuda para 

que nesse Estado haja quietação.  
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O VRey tem tido grande fortuna e quando devia esperar algum socorro arribou a 

nao de viagem à Baya. Queira Deos que os que forão no Dezembro remedeem e 

cheguem a tempo de que se conserve o que adquirimos. Elle me escreveo que podendo 

esperar alguns agradecimentos pelos navios o anno passado, porque terião chegado a 

Portugal as noticias dos sucessos que tinha havido, não recebera senão algumas 

reprehensoens a respeito do Arcebº. Fico entregue das alcatifas que chegarão com 

bastante dano e ainda assim me contentarão. Ao Pe. Henrique de Carvalho entreguei o 

dinheiro do que importarão e que se devia. Agradeço a V. P. os copos que são de muito 

bom gosto. O mesmo Pe. Henrique de Carvalho remeterá a V. P. algumas patacas que 

ainda não sei as que discubrirão e tambem seis arráteis de tabaco do que aqui se faz 

melhor. E das patacas fará V.P. o emprego que lhe parecer, Porém quando ache alguns 

rubins pequenos de boa cor me contentarei com esta encomenda. V. P. repartirá estes 

livros de S. Bárbara, de que sou muito devoto, por algumas comonidades e pessoas que 

lhe parecer, porque na India tambem há trovoadas. Não se me oferece outra couza e V. 

P. sempre me achará com boa vontade no que prestar. Deos guarde a V. P. Lisboa 

ocidental 22 de Março de 1730. As patacas são quarenta. Servidor de V. P. Cardeal da 

Cunha. 

Mto. Rv  Padre Provincial Henrique Pereira. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 20 

1731, Agosto, 5, Goa - Pastoral em que D. Inácio de Santa Teresa excomunga o 

bispo de Malaca, conservador da Companhia de Jesus, e o seu notário, com a 

alegação de haver invadido a sua jurisdição.  

ANTT-TSO-CG, liv. 312. 

 

Dom Ignacio de Stª. Tereza por graça de Deus, e da Santa Seé Apostólica Arcebispo 

Metropolitano de Goa, Primás do Oriente do Conselho Del Rey meu Senhor. A todos os 

que a prezente virem ou ouvirem saúde e paz em Jesu Cristo Nosso Salvador. Fazemos 

saber, que havendo nós justamente suspendido e declarado suspenço do asserto officío 

de conservador da Companhia de Jesus em dous do corrente ao Illmº. bispo de Malaca 

D. Fr. Manoel de Sº. António, nosso sufragâneo, e annulado antecipadamente tudo que 
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atentasse obrar ou proceder, como tal; por que além das nulidades da sua patente havia 

notoriamente excedido os limites da sua asserta jurisdição, erigindo tribunal e creando 

notário seu particular no nosso território, contra os decretos do sagrado Concílio 

Tridentino e a declaração da Sagrada Congregação, uzurpando e perturbando 

manifestamente a nossa jurisdição ordinária, à qual somente pertence a creação e 

instituição dos ditos notários, ficando por isso sujeito ao incurço das censuras da Bulla 

da Cea e de outros capítulos de direito, do que o não pode escuzar a ignorância, tendo 

sido várias vezes advertido por pessoas doutas, que a faculdade permitida aos 

conservadores para tomar ou eleger notários não era para os criar ou instituir, mas para 

escolher alguns dos já instituídos e aprovados pela cúria episcopal; pelo que tudo ficou 

sujeito, de jure et facto, à nossa punição e procedimento pelo dito excesso, uzurpação e 

perturbação, e por haver delinquido os nossos territórios, além da sugeição primária por 

sufragâneo. E porque sendo por nós notificado para que, no termo peremptório de três 

dias, alegasse as razões que o relevassem de ser declarado incurso nas ditas censuras; 

não só não alegou razão suficiente, se arrojou intrepidamente, em dia do seu santo 

patriarcha, a proferir censuras últimas contra nós, sendo seu metropolitano,  e contra a 

forma perscrita no cap. 2º. de offic. delegati in 6. com o falso pretexto de que lhe 

fazíamos injúria e violência e lhe perturbàvamos  a sua jurisdicção, sendo certo e vulgar, 

que uzando nós do nosso jús de podermos inhibir e suspender pelo sobredito excesso; 

nem a elle nem a outrem alguém fazemos injúria alguma. E tendo elle perdido a sua 

asserta jurisdição pela suspenção em que pelo dito excesso incorreo, nunca se pode 

verificar que lhe perturbávamos o que não tem; além das nulidades da sua nomeação 

entre outras, de ser absoluta e tambem para as cauzas em que os seus eleytores forem 

authores, o que o dito asserto conservador pretende palear com a concessão da Bulla de 

Gregório 13, sendo certo estar esta nesta parte expressamente revogada pela Bulla de 

Gregório 15 e comprovado com as declarações posteriores. E mais que certo que por 

esse novo e precipitado procedimento contra nós, ficou novamente excedendo os seos 

lemites e incorrendo não só  na dita suspensão ab officio per annum, mas nas referidas 

censuras da Bulla da Cea e de outros capítulos proferidas contra os uzurpadores e 

perturbadores da jurisdição ordinária, ainda que o dito procedimento fosse somente 

cominativo de censuras, contra qualquer ministro da nossa cúria archiepiscopal, quanto 

mais sendo logo fulminado dellas  contra o seu metropolitano, que tem jurisdição certa 

sobre elle e muito anterior à sua nupérrima, que nulamente pretende ter. Pelo que tudo 

justifica não só a sua antiga e notória suspeição para comnosco, mas a manifesta 
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violência e injúria feita por elle ex abrupto contra a nossa jurisdição e character, que nos 

provoca in continenti a procedimento em repulsa dellas, com grande repugnância nossa, 

e a não observarmos com elle a graduação do ditto cap.  2 de offic. delegati, como 

dezejávamos, visto nos ter dezobrigado com a sobredita precipitação e nímia protérvia e 

contumácia. Pela prezente vim vi repellendo,  inhibimos e suspendemos de novo do dito 

officio de asserto conservador ao dito Illmº.  Dom Fr. Manoel de Stº. António nosso 

sufragâneo e do officio de asserto notarial ao Pe. Braz da Sylva nosso súbdito e do 

exercício das suas ordens e os excomungamos e declaramos incursos nas sobreditas 

censuras ajure, intra, et extra Bullam Caena e mandamos a todas as nossas ovelhas que 

os evitem e se apartem deles, como de membros separados da Igreja, públicos 

excomungados, malditos e amaldiçoados da maldição de Deus e de todos os santos, 

declarando-lhes, que como ovelhas nossas, devem seguir a nossa voz, como de seu 

legítimo pastor, e não a dos mercenários, que veniunt aliunde tamquam fures et labores, 

e de novo annullamos tudo quanto o dito asserto conservador tem obrado e fulminado e 

o declaramos por nulo e de nenhum effeito, assim por estar já antecipadamente 

anullado, como pelo notório de jurisdição e de matéria e mandamos às nossas ovelhas 

que não guardem as suas censuras nesta parte, por serem notoriamente nullas como 

forão as outras antigas, que igualmente forão annulladas pelo nosso Rev. Vig. Geral; e 

outro si declaramos haverem incorrido nas censuras da dita Bulla de Gregório 15, e do 

cap. último de offic. delegati in 6., as partes a cuja instância o dito asserto conservador 

assim tem procedido, se bem que procedeo a instância deles, e não à do seu génio. 

Finalmente excomungamos e declaramos incursos nas sobreditas censuras, respective a 

todos os fautores, consultores, auxiliadores e concursores. E de novo monimos a todos, 

que se abstenhão dos sobreditos, e semelhantes procedimentos, sob pena de agravação e 

reagravação de censuras e de procedermos a interdicto local, e ad ulteriora. E para que 

venha a notícia de todos se publicará e fixará esta na freguezia de Daugim e em outras 

desta cidade, donde não será tirada, nem maltratada por nenhuma pessoa, ainda regular, 

ou izenta, sob pena de excomunhão maior lata. Dada sob nosso sinal e sello neste nosso 

Palácio Pontifical de Panelim aos 5 de Agosto de 1731. 
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DOC. Nº 21 

1731, Setembro, 7, Goa - Carta do vice-rei João de Saldanha da Gama ao Pe. Geral 

que sucedeu a Miguel Angelo Tamburino.  

BB, ARSI, GOA 9 II. 

 

Supposto ainda ignoro o nome e feliz eleyção de V. Rma., na sé dos asertos da 

sua Relligião, dou aos seus súbditos o parabém de haverem eleyto para seu Superior a 

VRma. 

 O amor e cordial affecto com que sempre venerey a Sua Relligião nos domínios 

Portuguezes, me obriga agora como em outras occazioens a escrever a V. Rma. 

relatando a  perturbação, que neste Estado se tem seguido às Provincias perseguidas e 

ultrajadas pelo arcebispo diocesano Dom Ignacio de Santa Tereza, que não só pertende 

sugeitá-los aos ordinários sendo relligiozos isentos, devassando-os e pertendendo 

infamá-los em toda a parte, mas passa a querer dominá-los não só como parrochos das 

igrejas do Mestrado, pizando a este intento todos os privilégios e bullas pontificaes 

atinentes às izençoens dos regullares e do gran Mestre da Ordem de Christo, mas ainda 

aos mesmos claustraes, e não aos menos adiantados em vertudes e letras.  

A payxão deste prellado hé demasiadamente inordenada a estes religiozos da 

Provincia de Goa, quisá movida de eles se não sogeitarem ao asenso de algumas 

oppinioens erradas. Eu que sou da opinião dos ditos relligiozos, nesta parte os defendo, 

e protejo quanto devo e posso. VRma. nessa Corte aonde assiste os pode segurar com 

mais facilidade, explicando ao Summo Pontifice os documentos que suposto lhe hão de 

ser remetidos. 

 Para servir a V. Rma. Fico com prontíssima vontade, a quem Deos guarde como 

dezejo. Goa 7 de Septembro de 1731. 

       Servo obrigadíssimo de V.Rma. 

Rmo P. Geral da Compª. de Jesus        

De Saldenha da Gama 

 

 

 

 



55 
 

DOCº. 22 

 1732, Janeiro, 14, Goa - Certidão emitida pelo Doutor António Moreira de Souza, 

informando que o Pe. António de Pilar havia afirmado que o bispo de Malaca se 

queixara de haver sido o vice-rei João de Saldanha da Gama que o obrigara a 

aceitar o cargo de conservador da Companhia de Jesus.  

ANTT-TSO-CG, liv. 312. 

 

Certifico, eu António Moreira e Souza, doutor graduado na faculdade de leys na 

Universidade de Coimbra, que estando várias vezes com o rev. Pe. Fr. António do 

Pillar, vigário geral intruzo pelo conservador dos religiozos da Companhia, o Illmº. 

Senhor Bispo de Malaca, na Religião de S. Domingos lhe ouvi queixar do Exmº. Sr. V. 

Rey João de Saldanha da Gama, dizendo o tinha obrigado com insinuaçoens a se 

declarar contra o seu rev. vigário geral Fr. Simão de S. Tomás, segurando-lhe que 

seguindo elle com seu séquito ao dito Illmº. conservador, o havia de patrocinar em tudo; 

e outrossim lhe dissera o mesmo conservador que o Sr. V. Rey o fizera aceitar a patente 

de conservador dos religiozos da Companhia, dizendo-lhe se [não desse] do Illmº. Snör 

Arcebispo Primás, que elle o ajudaria em tudo contra o dito Senhor, e me disse mais que 

o dito Senhor V. Rey era hum ladrão pois tinha gasto com as contendas prezentes dez 

mil xerafins e que o dito Senhor, sem embargo disso, lhe não tinha feito couza alguma e 

só sim ser causa de estar elle e os religiozos que o seguiam arruinados, e athé toda a sua 

Religião perdida, o que me disse repetidas vezes em occazioens diferentes, e tambem 

que querendo-se elle compor com o seu rev. vigário geral Fr. Simão de Sancto Tomás, 

dando-lhe obediência com os religiozos que o seguem, [para] effeito de se recolher ao 

exercício do seu lugar nos seus conventos, o dito Senhor V. Rey o tinha atalhado e 

impedido. Por me ser pedida a prezente a passei, e juro ser todo o referido verdade pelo 

juramento do [?]. Goa 14 de Janeiro de 1732. Doutor António Moreyra e Souza. 
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DOC. Nº. 23 

1732, Fevereiro, 28, Lisboa - Carta do Pe. João Nunes Varela Vieira da Silva, 

entregue na Mesa da Consciência de Lisboa, em que denuncia um delito cometido 

pelo “Arcebispo da cidade de Goa”, acusando-o de haver proferido palavras 

eivadas de heresia.  

ANTT-SO-IL/028/CX 1625/16487. 

 

Snr. Terça feira próxima passada fui a essa venerável Meza para dar conta do seguinte; 

ao Pe. Fr. Clemente de Santa Hiria, religiozo da Ordem de São Francisco e provincial, 

que foy na Índia, ouvi  dizer humas palavras, que tinha proferido o Arcebispo da cidade 

de Goa, as quais palavras continhão hirizia, ou quando menos sustas de hirizia, porque 

das palavras in individuo me não lembro, mas mais me inclino, que continhão hirizia. E 

disse o mesmo religiozo, que o dito Arcebispo prezistia e defendia o tal erro. De 

prezente se acha este religiozo em Roma, porém esperasse por elle e recolhesse atraz da 

Igreja de São Christóvão em caza de João de Souza hé o que sei. E o que mais me 

lembro hé que as palavras herão acerca  dos sufrágios da Igreja ou almas ou couza 

equivalente. E nesse recto tribunal se me ordenou que soubesse quais herão as palavras, 

determinando-se-me tempo deste mez. E como esse está quasi acabado, pesso 

prorrogação de tempo ou que Vªs. Senhorias me eximão da obrigação, pous me será 

impossível dar conta no tempo determinado.  Tambem ouvi dizer ao Pe. Manoel Dias, 

tezoureyro que foy no convento de Santos, que o Pe. Manoel Francisco [Covelo], que 

hoje em dia se acha parocho na Igreja de São Saturnino da Ordem de São Bento de [?], 

lançara com huns ramos huma pouca de ourina, que trazia em huma vasilha por sima de 

gente, e me paresse conforme minha lembrança, que disse o mesmo Pe. a quem me 

refiro, que o dilimquente usava de sobrepliz para esse effeito. [D.g.e abª.  Lxª.]. 28 de 

Fevereiro de 1732. De V.Exª. súbdito m. humilde. Pe. João Nunnes Varella. 
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DOC. Nº. 24 

1732, Dezembro, 21 - Depoimento dos Ferreiros que fizerão as chaves para S. 

Mónica. 

ANTT-TSO-CG-liv. 276.  

 

Aos vinte e hum de Dezembro de mil setecentos trinta e dois neste Palacio 

Pontifical, na prezença do Illmº. e Revmº. Snr Arcebº. Primaz e de mim Notario infra 

esertto, apareceo Xerafim Fernandes, m.e ferreiro, de idade de vinte e sinco anos, pouco 

mais ou menos, cazado e m.r junto de S. Paulo Velho, extra muros desta cidade de Goa,  

e tomando juramento dos Santos Evangelhos em que poz sua mão dereita e prometeo 

dizer a verdade sobre o que lhe fosse perguntado, e do costume disse que  [ette] oficial 

dos Pe.s da Companhia para os quaes costuma fazer várias obras. 

 E perguntado se tinha feito algumas chaves para o convento de S. Mónica por 

mando dos Pe.s da Companhia, disse que haverá três semanas pouco mais ou menos que 

o Pe. ministro do collegio de S. Paulo novo da Companhia de Jesus, cujo nome próprio 

não sabe, o mandara chamar a S. Paulo velho onde elle tinha trabalhado, e ahy o Pe. 

superior do dito collegio de S. Paulo velho da mesma Religião da Companhia lhe 

mostrou huns moldes de ceira que disse ter-lhos mandado o dito Pe. ministro de S. 

Paulo novo, ou como vulgarmente lhe chamão de S. Roque, para que elle testemunha 

fizesse por aquelles moldes três chaves, que erão para o dito collegio e lhe deu os ditos 

moldes embrulhados em hum papel. 

E fazendo elle testemunha as ditas três chaves em hum dia, ajudado de mais três 

officiaes, as mandou logo para o dito Pe. ministro do collegio de S. Roque por hum seu 

oficial que se chama Domingos, da mão do qual as recebeo o dito Pe. ministro. O que 

mandou o dito oficial para caza, dizendo-lhe que noutro dia fosse buscar os bazarucos 

da paga das chaves. E hindo o dito oficial Domingos noutro dia buscar esta paga, lhe 

deu o dito Pe. ministro oito tangas e lhe disse de palavras que as ditas chaves não 

servirão. Porém não lhas mostrou nem lhe disse em que estava o deffeito para não 

funcionarem, nem sabe que as mandasse consertar, pelo que elle testemunha ficou 

entendendo que as chaves tinhão servido e que o dito Pe. dissera aquillo só de palavra 

para incobrir a verdade  da dita serventia. 

 Disse mais que elle então não soube para onde erão as ditas chaves, mas depois 

que foi chamado à prezença do doutor ouvidor do crime para depor sobre esta mesma 
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matéria, soube então que estas chaves forão para o convento de S. Mónica. E que 

tambem primeiro que elle testemunha foi perante o dito doutor o dito seu oficial 

Domingos para dar o seu depoimento na mesma matéria. E que depois de hirem ambos 

diante do dito ouvidor geral ouvira que os cafres do dito collegio ameaçavão que lhe 

havião de dar pancadas e que os tinhão mandado chamar, porém eles não derão cópia de 

sy. 

 Disse mais que o ditto seu oficial, no dia depois de entregar as chaves ou no 

mesmo, foi mandado pelo dito Pe. ministro, com o moço do mesmo collegio chamado 

tambem Domingos ao convento de S. Mónica, dizendo que era para ajustar as chaves, as 

quaes disse levava o dito moço do dito collegio. 

Porém hindo ambos ao dito convento de S. Mónica e vendo estar nelle a hum 

religiozo de S. Francisco, confessor do Snr. V.Rey e o dezembargador José Pedro 

Emaus, o dito moço do collegio disse ao dito seu oficial que se retirasse com elle porque 

naquela occazião se não podião ajustar as chaves, por estarem aly aquellas duas pessoas. 

E mandou ao dito seu oficial que se fosse para caza dereito, o que elle fez sem ver mais 

as ditas chaves nem o dito Pe. ministro mandar mais chamar a elle testemunha ou ao 

dito seu oficial. [?] disse e se asinou com S. Illmª. ratificando o seu depoimento. 

 Seguem-se três assinaturas 

 

DOC. Nº. 25 

1733, Abril, 11, Lisboa - Cópia de uma carta do Pe. Belchior dos Reis, da 

Companhia de Jesus, ao Pe. João Monteiro, provincial da mesma Companhia da 

Provincia de Goa.  

BNP – cod. 1527. 

 

M.R.P.Prov.al  P.C. Estimarei que V.R. logre huma saúde tão perfeita como V.R. dezeja 

para me ocupar no que for serviço de V.R. Estando em Coimbra (aonde por cauza do 

decreto da ultima congregação, nenhum sogeito se moveo para a nossa Provincia, de 

que pode dar a noticia o Pe. Caetano Lopes), recebi huma de V.R e outra do P. 

procurador geral Rodrigo de Estrada. Notável sentimento me cauzarão os sucessos tão 

trágicos que motivou o Sr. Arcebº. Eu mandei tresladar a rellação que me remeteo o Pe. 

procurador, comuniquei-a aos Pe.s e juntamente a cautela que V.R. me ordenava, 

escandecerão-se eles e bramavão de haver quem lá conserva fé ao R. Primás. O Pe. 
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Manoel Leonardo, por ter muita entrada com Dom Fr. Gaspar, ficou comigo de lhe 

meter a relação na mão. Isto feito, pus-me para Lisboa a caminho no qual me succedeo 

o que digo ao Pe. procurador, sendo que peor me succedeo quando fui para Coimbra. 

Depois de chegar a Lisboa por via dos Pe.s deste Stº. Antão e dos S. Roque a quem dei 

o transsempto da relação, comuniquei as noticias todas, que vierão nesta monção, a 

todos os pincipes, Srª. Rainha e as mais pessoas de distinção nesta Corte. 

Tambem foi comunicada a El Rey e não ficou oculta ao eminentissimo Mota, mas que 

importa se este hé tão empenhado pelo Sr. Primás? Os outros todos levão a mal a cauza 

de tantas dezordens e distúrbios e se na sua mão estivesse o negócio tudo com brevidade 

se concluía. Sendo hoje 20 de Fevereiro, estando El Rey determinado a lançar a nao 

para essa terra aos 15 de Março (quem sabe se será assim) não têm ainda chegado as 

duas naos que da India partirão, de que estamos com [sobropos]. Deos as traga a 

salvamento. Estou esperando por Thomé Gomes Moreira e pelo theatino procurador que 

dizem ser do Sr. Primás. As linhas estão para quem sabe bem desta Corte, para que não 

vão adiante com os seus dezígnios. Veremos o que sucede porque ainda não chegarão. 

Temo porém que o eminentissimo Mota dezarme o que está traçado com muita razão e 

com muito sólido fundamento. Mas Deos accudirá. O Pe. Francisco Maria del Rosso, 

segundo a notícia, esteve tido por thisico em Florença. Convaleceo e Chegou em Roma, 

onde ultimamente se achou outra vez mal. Do que tem feito até o prezente tempo não 

temos noticia alguma. Se vier antes da nao partir, que dizem vai huma só, e tiver tempo, 

irá. Queira Deos que venha boas para nós e em favor para essa nossa Provincia. Mandei 

pedir carta ao irmão Francisco da Silva, que estava na Labruja, aonde está o Pe. António 

de Betancurt melhor do seu achaque. Promptamente me mandou e respondo a ella, 

dizendo que em meo poder fica a lista para por ella se entregarem as couzas que V. R. 

manda de mimo a pessoas nella mencionadas e eu do que rendo já as graças a V.R. 

huma e muits vezes pelo de que me faz favor. Cá não sei que se fale no negócio de Luis 

de Mello de [Sá]. Assim os trelados das listas dos rendimentos que temos dos nossos 

colégios e cazas no Norte, digo nesse Estado, e certidoens dos foros que pagamos, como 

os papeis instruídos afim de El Rey nos dar licença para comprar fazenda para 

património da Missão de Agra, aqui se conservarão. Mas enquanto El Rey for vivo, 

podemos estar dezenganados que não havemos de ser despachados. Quanto às 

inquiriçoens do irmão Manoel dos Santos já lá forão como tambem as do irmão Urbano, 

cujo thio aqui está em Lisboa, e neste pàtio anda hum seu parente bem chegado, assim 

as de hum como de outro não estavão puras. Fico advertido para guardar para melhor 
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occazião a escuza dos celeiros. E bem será que os Pe.s reitores do Norte, que tratão 

deles, tenhão as couzas correntes, no cazo que tenhão effeito as escuzas do que eu 

duvido muito. Digo isto porque me parece que em alguns livros de celeiros há suas 

embrulhadas. Já assima tenho dito que na minha mão está a lista da repartição dos 

mimos que V. R. manda. Repito isto porque repito segundo os §§ da de V.R. tenho feito 

diligencia para mandar o cravº. de modo que V.R. quer. E todos me afirmão que hé 

trabalhar debalde do que me peza muito, porque sei a curiozidade de V.R. Não duvido 

que o Sr. Primás escreva cá couzas indignas acerca de nós, antes estou disso certo por 

carta que tive de quem elle não imagina. No cazo que nisso se toque hase (sic) de fazer 

muito para que se repese e fique liquida a verdade. Hé couza para admirar que do 

Brazil, tendo vindo para este reino de riqueza e sendo tanto o ouro, diamantes e outras 

castas de pedras, que se achão preciozas, tudo hé huma pobreza. Este reino hé minas 

para os estrangeiros e os cuitados dos Portuguezes são os seus caixeiros. O ouro assim 

como chega já estão os barcos dos estrangeiros lestos para o levarem. Os diamantes hé 

praga e por isso baratos. O Pe. Caetano Loppes poderá dar melhor nota. O Cardeal Mota 

tinha ocultado a Fr. João de Christo, que hé bom procurador, huns papeis de 

importância mas Fr. João os fez aparecer. Derão [senhoria] sobre Malaca contra a 

Provincia do Japão, ficando a aldeã para a [viuva] com os frutos desde a [lite] 

contestada. Mas o procurador meteo embargos e nisto se labuta. As vias e mais cartas, 

poucos dias depois de chegarem, forão remetidas para Roma. Eu receio que se a nao 

partir para essa India no tempo que El Rey diz, receio, digo, que venhão de Roma as 

cartas a tempo que possão hir. Se não vier a tempo, o remédio hé ficarem para o anno 

futuro. Em algumas cartas digo que a nao da India e a charrua tinhão já entrado nesta 

barra mas hoje me disserão o contrário. Dizem mais que vem em mizerável estado. 

Certificarão-me  que Thomé Gomes Moreira na devassa que S. Exª. , por ordem del Rei, 

lhe mandou tirar saira santificado. Não me ocorre mais do que dizer que se eu tenho 

algum préstimo estou ao dispor de V.R. cuja benção peço e nos Ss.Ss. de V.R. muito me 

recomendo. S. Antão 11 de Abril de 1733. Em huma boceta que vai dentro de outra 

grandinha ao irmão Francisco Rebello, remeto a V.R. duas dúzias de rozarinhos de 

coquilho fino, já enfiados, que servirão para algum prémio e releve-me V.R. a 

confiança. E fico muito agradecido a V.R. pelo grandiozo sagoate, que estimo já como 

se estivesse em meu poder. De V.R. humilde servo e súbdito. Belchior dos Reis. P.S. 

Ainda prossigo. Disserão aqui que Thomé Gomes Moreira vinha tontinho e porque 

assim me disserão assim escrevi a algum mas valha a verdade, hé falso o que delle se 
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afirmou. Hé certo porém que os apertos [espaço em branco] na matéria das cartas. Há 

um pouco de dias o baril das nossas cartas anda de Herodes para Pilatos, já aberto na 

nao já levado ao correio, já tornado à Caza da India, e athé hoje 14 de Abril pelas doze 

horas de dia não tem chegado. Tudo isto cauza a fome de ouro e dos diamantes, pelos 

quaes se fazem excessos que outrem pode ser que relate. Parece-me que não hé bom já 

fazer baril para cartas e que nelle se não metão algumas encomendas que de lá para cá 

remetem. Mas lá fação o que lhes parecer melhor. Disse-me o Secretário de Estado, 

digo do Ultramar, que hia ordem para se devaçar de Fr. Simão, se achar compreendido 

na morte do Pe. Matias Alvares, hé mandado vir para este reino. O P. Luis Vieira leva 

huma caixa de confeitos do porto. Será para V.R. renovar memórias e peço que V.R. me 

releve a confiança de nenhoria.  Humas cartas que a V.R. mando de Bahia (as quaes 

hirão sendo possível), serão abertas na Caza da India, aonde se dizimão os sagoates. A 

mim me parece que algumas couzas faltão. V.R. lá o verá melhor pelas cartas. O Rvº. 

Pe. Marcos o que me escreveo. Esta foi escrita várias vezes. Peço a sua benção e nos Ss. 

Ss. de V.R. me recomendo de V.R. o mesmo súbdito. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 26 

1733, Dezembro, 29, Goa - Carta das freiras rebeldes de S. Mónica ao Pe. 

Francisco Maria del  Rosso, manifestando-lhe a sua decisão de o nomearem seu 

procurador junto da Cúria Romana. 

ARSI, Roma. 

 

Rmº. Pe. Francisco Mª. del Rosso 

 Depois da partida de V. Rmª. esperimentámos as mayores desgraças e a mais 

lamentàvel tragédia que hum convento das religiozas emclauzuradas e da recoleta pode 

passar, sendo o motivo por querermos a observância dos nossos estatutos agostinianos e 

obedecermos às ordenaçoens do Sumo Pontifice porque estas duas cauzas são as 

melhores da vida religioza por cuja cauza nos tem custado honrra, desasuceigo, 

desteirro, fome e seide e hum padecimento tão grande como V. Rmª. verá pelo relatório 
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que aqui lhe remetemos e todos os mais papeis quanto aqui vão. Por eles emtenderá V. 

Rmª. o estado em que estamos quam nessecitadas de procteção pontificia, tão 

solecitadas e buscadas do nosso Illmº.  fundador para agora necessária. V. Rmª. tenha a 

saúde  e vida que lhe dezejamos para ser nosso defensor, anparo e procurador nesta 

Curia com o ssantissimo Pe. Clemente XII, nosso proctetor, e o consistorio dos sagrados 

cardiaes e todos os mais tribunaes pretencente à nossa cauza para o que instituímos 

procurador nosso a V.Rmª., que tambem inplorará amparo e procteção do Rmº. Padre 

Geral da sagrada Companhia, a quem tambem suplicamos para que empenhada toda 

esta sagrada Religião, assim como em Goa tem nos sido may
2
 em sustentar-nos seis 

mezes e sete dias, assistindo com todo o nessesario, e defendendo das calunias de hum 

prellado inimigo, injusto e tirano, assim tambem em Roma suplicamos a V. Rmª., ao 

Rmº. Pe. Geral e toda sagrada Conpanhia nos sejão em todo defensores. E a V.Rmª. 

particularmente pedimos, como a pessoa de mayor confiança nossa, a quem vio e sistio 

aos princípios das nossas, que saberá melhor explicar o nosso padecimento e as sem 

razoens que estamos padecendo. Como procurador nosso nos defenda e procure 

alcançar o fim gloriozo que dezejamos para suceigo deste nosso convento e a vivermos 

vida religioza como vivíamos dantes, para o que se dirige todos estes papeis porque o 

empenho e prima cauza toca ao dezenpenho dos 22 mestres das juntas que fizerão. E 

como V.Rmª. hé hum destes, serta estamos o nosso enpenho ser tambem de V.Rmª. e de 

toda sagrada Companhia pois sempre esperimenámos desta famoza Religião honrras e 

favores. 

Tudo o que vay yscripto no relatorio hé verdadeiro, se bem que temos guardadas 

algumas couzas para não cançar com tanta letura. Que em quando o padecimento nosso 

hé ainda mais do que relatamos como tambem as liberdades deste injusto prelado, que 

se elle não ausentar de Goa nunca poderemos ter suceigo nem poderemos aplicar com 

atenção devida à vida religioza porque só em conciderar na defença do nosso crédito e 

cuidar no que devemos obrar nos leva todo o tempo devido, sem nunca ter suceigo e 

exercitar em cuidado os exercícios na observância por essa cauza. Signifique da nossa 

parte ao Santissimo Papa que leve este prelado para sua terra e quando não possa por 

alguma cauza obrar isto que uze de charidade levando-nos à sua prezença que será 

melhor e hum favor grande já que por nossos pecados, nestes tempos lamentável, não 

vêm já prelados senão semelhantes. Pois veja V.Rmª. quam mal procedimento tem sido 

                                                           
2
 mãe 
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este arcebispo, e que sendo pastor tem tornado em loubo. E contudo ainda lhe deixa na 

Goa. Voz publica hé aqui que dizem ser por respeito do cardial Motta, que sendo este 

pella sua dignidade coluna da Igreja, tem sido rayo contra ella porque com a fetura sua 

que mandou a Goa tem petrubado a pax desta Igreja, com tantas escomunhões, 

emtredito asyma, que hé hum excandalo, couza nunca imaginada. E dizem mais as 

mesmas pessoas de Portugal que nos escreverão que este motta hé cauza de que S. 

Mg.de que Deos guarde não delibera a levar para lá este mao prelado. 

Escreve-nos os de Portugal que Sua Mg.de fez quatro Juntas de Letrados e que nella 

sahio por excomungado este prelado, como tambem que todos os tribunais clamava 

contra elle dizendo que para o suceigo da India mandasse ao dito recolher em Portugal, 

o que o motta reprezentara a S. Mg.de a reverencia de caracter, e que por esta cauza tem 

ordenado S. Mg.de ao V. Rey que sempre atenda a veneração do carácter. E com isto 

tem uzado o dito V. Rey com tanta dureza e com o coração inpedenido para comnosco, 

dexando-nos padecer tanta mizeria na alma com falta dos sacramentos, como no corpo 

com a falta das tenças. E com a mesma severidade e dureza com que nos trata com 

semelhantes empenho, trata tambem a conservação do sisma que tem feito as 25 

religiozas com favor delle abaxo de autoridade do Primás pois não poude chegar a 

mayor uzadia que huma mulher ainda que seja religioza, mande nas couzas da igreja, 

nos altares, no todo culto divino e por mayor desgraça thé no sacrário, abrindo no tempo 

que ella quer e fechando-nos só por sua vontade, maltratando nossa igreja. E assim fica 

sendo o que não pode satisfazer em nós, satisfaz em destruir o culto divino. Como V. 

Rmª. verá no relatório que falamos que sendo hum escândalo tão grande e dando conta 

disso a este V. Rey, mandou-nos dizer que dexasse fazer tudo a ellas thé Setembro, que 

então com rezulação de S. Mg.de poria elle as couzas no seu ser. E vindo as naos aos 13 

de Setembro de 1733 thé agora que estamos no mês de Dezembro do mesmo anno está 

tudo no seu ser, conservando o sisma sem rezoens, excandalos, tiranias, padecimento, 

dezordens, suspenção das tenças e mais costumes. Escrevendo-lhe nós regeita cartas 

fechadas e fazendo-lhe pitiçoens aseita e recolhe sem nos despachar. Tem título de 

justo, porém com nosco hé injusto, tirano e nada pio que tudo isto quanto obra em favor 

das 25 parciaes do Primás, respeita de grangiar a vontade de Motta cujo grande amigo 

dizem [?]. Isto tudo publica suas parciaes. 

 Na sede vacante nos governão o Cabido e emtre eles nomeasse hum com nosso 

concenço para governo deste mosteiro. Agora já não queremos isto senão como uzarão 

da nossa fundação thé o tempo do Snr. Dom Frei Francisco dos Mártires, que nos 
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governavão os provinciaes da nossa ordem. E com tal suceigo estabaleceo este mosteiro 

quantos fruitos derão a Deos com assinaladas vertudes. No falecimento deste prelado 

hove vingança de 24 annos e nestes por vários motivos variarão tambem os costumes e 

assim algumas vezes Chegou a ser governador hum conigo por muito vertuozo. Porém 

continuado isto rezultou com a comunicação destes conigos, a frequência da asistencia 

começou de haver distúrbios, que o primeiro foi no anno de 1681 com o titolo da 

eleição fenecida e por haver em que mexeirão os conigos tais mexericos que ficou a 

comunidade  devedida primeira vez, mayor parte pendendo pelo ábito, a menor pelo 

Cabido. E desde emtão thé agora sempre há esta parcialidade, facilitando os costumes 

antigo do que vei a ser relaxação. Como agora hove esta contenda entre nós e o Primás, 

os cónigos puzerão contra nós como a todos foy patente que chegarão vir na clauzura 

para pegar em nós como V. Rmª. verá pelo relatório e isto hade ser sempre assim, de 

mais que estes cónigos  sempre por suas conveniências e medras. Com o prelado inclina 

da sorte a incinuaçoens  deles a hum modo, como na India não hay ouyto mayor que o 

primás. E quando lhe preguntamos se o Stº. Papa hé prelado do Primás ou não, 

respondem que este está em Roma e o Primás é Pontifice da India. E com isto ganha a 

vontade do Primás e fica benquisto e ajuntão com humas poucas das nossas irmãs 

sinplicis pelo meyo da mesma conveniências dos ofícios, ajuntão em huma mesma 

parcialidade. E pelo contrário nós que pendemos pelo ábito sempre reconhecemos 

obidiencia, veneração e fidelidade ao pontífice Romano pella boa educação e direcção 

dos religiozos. Pela mesma cauza já não queremos fiar dos tais, pela mesma cauza 

procura com todo o empenho  de estarmos fora da jurisdição do Arcebispado e sermos 

súbditas do provincial da nossa ordem. Isto seja no primeiro lugar e quando não possa 

alcançar por ser isto dos nossos estatutos, seja na forma que o papel da jurisdição 

declara e no segundo lugar inculque no tempo da sede vacante como antigamente hera 

que hé ser governado por provincial da ordem porque nos nossos estatutos não se acha 

pomto em que nos obrigue a obedecer ao Cabido, que isto será já impossível que a tal 

sugeitamos por uzar tão mal com nosco. Este seja o empenho mayor de VRmª. de 

desterar de roda a sombra dos cónigos que só assim terá suceigo este mosteiro da 

parcialidade tão prejudicial e nossiva à vida religioza por perturbadores publico deste 

convento. 

 Deve VRmª. advertir e para dar as nossas razoens hé, e que notem que desde a 

sua fundação deste mosteiro, que foy no anno de 1606 thé o anno de 1681, viverão as 

nossas antessesoras com huma pax e união felix, aumentando cada vez mais nas 
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vertudes porque só tratavão disto e não das conveniências e lugares da Religião porque 

como os confessores herão os mesmos que tratavão das couzas temporais e domésticas 

sempre se concordava com os ditames e parecer dos que herão guia das almas. E os 

prelados tudo comunicavão com eles, tomando seus pareceres como pessoas que 

conheciam as vertudes, condiçoens e capacidades dos que dirigião. Emtão os prelados, 

guiado por esse caminho, governavão com huma conformidade pacifica e perfeita, sem 

alteração dos bons costumes e não havião nem podia haver contenda com o prelado, 

nem divisão de comonidade porque tudo hera o mesmo. Depois que hove mistura dos 

cónigos com os frades, estes para ficarem estabelecido vivem de mexericos. Outros que 

nunca tiverão conveniências mais que para amor de Deos administrar, nos forão 

largando o que puderão para aliviar do trabalho e o não largarem os conficionarios . Há 

por respeito da excomunhão, porém Chegou a tal que thé isto fizerão com arte e de tudo 

isto nos resulta a distruição mayor. Agora ficou  peor porque armou contenda o prelado 

com os súbditos e nella têm sucedido bastantes dezatençoens de huma e outra parte, 

com que será já impossível ser já bom para nós os Arcebispos, que sempre hum hade 

aprovar a obra do outro como fez este, que vindo para India encontrou em Mossanbique 

o Snr. Dom Sebastião com quem praticando, prometeo dizendo: se V. Illmª. tem sido 

mào para as freiras eu serei peor e na verdade que assim hé, e com isto temos dito tudo. 

V. Rmª. ponha todo empenho para nos livrar da jurisdição do Arcebispado 

porque já não nos tratão senão como captivas e o que foy regalia da mitra por mercê do 

nosso stº. fundador, fazem já obrigação forçosa como fosse a sugação clerical. E quando 

não possa alcançar este anno prezista thé vencer. E vay outro papel da administração 

espiritual para perfeçoar no que lhe falta. E de mais vay outro papel das indulgencias a 

concençoens que queremos e a cauza que temos para isso; vay outro papel das sentenças 

que deva dar o nosso prelado Pontífice Romano contra os quem dezobedecerem a seu 

delegado. Todo o despendio que fizer neste nosso negócio escrevemos sobre esta 

matéria  ao nosso procurador de Lisboa o Pe. Mestre pregador-geral Fr. António 

Hemrrique e quando este falta em dar satisfação devida, nos poderá ordenar aqui em 

Goa a quem poderemos satisfazer a cantia que levar que queremos com muita vontade, 

reconhecendo sempre o grandississimo favor que ficará por memória eterna. Deos 

guarde a VRmª. por largos anos de vida. Convento de Santa Mónica, hoje dia 29 de 

Dezembro de 1733.  
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DOC. nº. 27 

1734, Janeiro, 5, Goa – Carta das freiras obedientes ao Arcebispo manifestando-

lhe surpresa pela composição que havia sido proposta às rebeldes e o propósito de 

a não aceitarem. 

ANTT – TSO - CG, liv. 86, pp. 208-208vº. 

 

Illmº. Snor 

Subemos pelas religiozas rebeldes como V.Illmª. dera o delegado como ellas o pedirão. 

O que nos toca hé não aseitar ainda que nos custe a morte, que bem sabe V.Illmª. quanto 

temos padecido para sustentar a obediencia, passando a tantos vitupérios, injurias e 

vexaçoens, descréditos, falcidades, carecendo do sacramentos, que murrerão quatro 

religiozas nossas de penna e moléstia já de não poder sofrer, acabarão a vida. E assim 

havemos de acabar todas, porém firmes em nossos propozitos, obedecendo sempre a V. 

Illmª., e na auzencia Seé vacante, que assim ordena as nossas constituiçoens e não por 

pessoa de V.Illmª., mas sim por que V.Illmª. hé legitimo prellado deste convento e de 

toda esta India e visto fundar este convento de baxo de joridição de Arcebispado. E 

assim prometemos a Deos, na nossa profição, de obedecer aos Illmºs. Arcebispos e aos 

seus susseçores canonicamente entrantes. Sendo assim, por lei da conciencia, não pode 

VIllmª.  dezistir de nos governar, estando todo povo desta India na jurisdição de VIllmª. 

e quando vissimos pello contrario não haviamos de aseitar delegado senão o Rdo. 

Cabido. E se formos fortes na obediencia de V.Illmª., não querendo afastar della, não 

porque temos conviniencia alguma nesta matéria mais que somente estamos com olhos 

fechados, com os ouvidos surdos para seguir nosso direito e para obeservar nossos 

estatutos, havemos dar vida que as rebeldes, por querer sahir com sua tema em não 

querer obedecer a V.Illmª., buscão delegado. E para fazer gosto a ellas VIllmª.  o 

concede e querem que tambem nós façamos conpanhia a ellas em aseitar delegado. Não 

hade primitir Deos tal porque sempre nos guiou desde princípio destas carias ao 

caminho da obediencia e não tivemos ninguem para nos guiar nem advirtir o que 

deviamos obrar, nem V.Illmª.  nos deu insinuação alguma, vendo-nos em tanto aperto 

como V. Illmª. mesmo hé testemunho desta verdade que sempre fomos com nossas 

constituiçoens que as rebeldes têm já derogado. E sendo de ambas as partes fica V. 

Illmª.  desobrigado e nós muito mais de sermos religiozas que de tudo havemos dar 
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parte a S. Mg.e que Deos guarde, da injustiça que nos quer fazer em alterar nossas leis, 

acabando de huma vez o que deve obrigar e castigar as rebeldes por tantas culpas e 

atrozidade que fizerão na Religião, mas antes lhe a premea, fazendo a vontade em 

couzas tanto contra Religião e tambem desfazendo de pessoa de V. Illmª. que ainda hoje 

falou huma das rebeldes: veja o prellado que temos que pedindo o delegado logo deu,  

fazendo muitas zombarias e largando rizadas. E estão muito satisffeitas que sahirão com 

tudo quanto ellas querião, e nós vemos que assim hé,  que depois de fazerem o que não 

sussede em nenhuma parte do mundo, dezobedecer ao ligitimo prellado, sem cauza, 

ainda argoirando tantas falcidades, seye hoje vencedouras, acreditando os falços que 

argoiravão a V. Illmª. que não querião obedecer por ser injusto, o que nós não devemos 

dar consentimento a tal que em todos tribunaes havemos de justificar. A santa benção de 

V. Illmª. pedimos  nos lance e rogamos a Deos guarde V. Illmª. por dilatado século de 

anno. Convento de S. Mónica, hoje 5 de Janeiro de 1734. 

De V. Illmª. 

Subditas muito obedientes 

Seguem-se 25 assinaturas. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 28 

1734, Fevereiro, 9, Roma - Cópia de uma carta do Pe. Assistente Francisco Gomes, 

da Companhia de Jesus, escrita de Roma, ao Pe. Francisco Monteiro, provincial da 

Provincia de Goa. 

BNP, cod. 1527. 

 

 M.R.P.Prov. João Monteiro P.C- No anno passado chegarão as de V.R. tão tarde 

que não foi possivel responder a ellas na mesma monção. Agora respondo para que nem 

me esqueço do que V.R. me dizia nem das suas grandezas. Terei grande gosto de que V. 

R. passe com saude e continue melhoras de sua vista. Eu tendo conhecido das cartas de 

V. R. que o seu génio  e coração hé bom, que hé a primeira prerrogativa para hum bom 

superior. Só temo (eu sou de fallar claro) que alguns o enganassem porque são muito 

fáceis de enganar os homens que tratão da verdade e lizura. Meu P. Provincial não 

posso explicar a V.R. com as devidas palavras a desconsolação, a pena e o cuidado que 
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N. R.P. (e eu tambem) está dessa Provincia. Que se há de esperar de huma Provincia 

que arde em incendios de discórdia e vive só com o espírito de paixão e se governa por 

opirizas, por vinganças e por ranchor. De huma Provincia onde falta a união fraterna e 

(ao que parece) a mesma urbanidade e correspondencia política? Em que há de esto vir 

a parar senão em ruinas  e em serem pouco estimados e attendidos? E isto em huma 

Provincia tão longa e fora de mão, que o remédio não pode ser prompto nem às vezes 

efficaz porque ao longe ou se illude ou se zomba delle, ou seja não remedea. Ora Deos 

lhe accuda por Sua infinita misericórdia, e o S. Xavier que a fundou,  a tome à Sua 

conta. E as perseguiçoens que ahi nos faz esse Sr. Arcebº., esses inimigos que temos tão 

crueis e tão contrários, hé castigo que Deos nos dá da nossa discordia. E nessa matéria 

não digo mais. Não sei se estará já socegado o Sr. Arcebº. mas V.R. diz muito bem, que 

nem o [?] nem o particular desse Estado há de ter socego com o génio do dito Sr.. 

Talvez o respeito do Sr. V. Rey o contenha  e modere. Eu não sei o quê e o modo com 

que V.Eªs. se houverão com essas freiras, da esmolla não posso dizer mal, mas de 

humas chaves que por ordem nossa se mandarão fazer para o convento, como hé 

possivel approvar isso? O que tinhamos nós com isso ou por que caminho nos 

pertencia? Parece-me excesso e dezacordo. Já V.R. saberá que aqui se acha nesta caza o 

P. Francisco Maria del Rosso, que anda tão doente que se teme não dura muito porque 

está quase thizico. Bons gastos fará a esta Provincia. Athé aqui nem palavra falou no 

negócio a que veyo. E N. R. P. não approva a rezolução que V. Rªs. lá tomarão em o 

mandar. E como este anno vêm duas naos da India e huma veyo mais tarde que outra, 

esperamos ver as cartas que traz (as quaes ainda não chegarão) e queira Deos que tudo 

se compuzesse. E cá vi eu huma carta que me mandou o Pe. Belchior dos Reis, na qual 

me dizia que os Franciscanos estavão já congraçados com o Sr. Arcebº. e elles forão 

hum dos principaes motivos porque nós nos puzemos nestes apertos, para que V.R. veja 

que couza são frades. V.Rªs, nessa India todos tomão brio de valentes e arrojados. Nós 

cá que padecemos mais frios e vemos o pouco que cá podemos, trememos mais e 

deixamos às vezes passar carros e carretas.  

Sobre a dúvida do V.R. ser provincial já lá foi a rezolução em que cá nenhuma 

dúvida houve. E sobre isto ainda eu pude escrever a V.R. o anno passado. Deos nos dê a 

união e charidade e logo haverá menos dúvidas. E V. R.,como padre dos mais antigos 

dessa Provincia, procure exhortar aos mais moços a união entre si, o bom procedimento 

e estudarem porque cá se escreve que os estudos ahi estão quasi perdidos. E como esta 

hé huma das azas da Compania, se esta lhe faltar poucos progressos poderá fazer. V.R. 
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se dignou de me enriquecer o anno passado spoliis corentis. De tudo fui entregue e com 

especialidade admirei a statua e os copos de esmalte que forão aqui enigma de que seria 

a matéria. A retribuição que posso fazer hé confessar a minha obrigação e dar a V.R. os 

mil agradecimentos, como na verdade o faço, mas tirando forças da fraqueza, offereço a 

V.R. em huma boceta huma lâmina de S. João Evangelista de miniatura que me parece 

lhe agradará e huns reliquarios de Millão, pedindo a V.R. perdão de pouco com que 

quero mostrar o meo agradecimento. Mas fico prompto para obedecer a V. R. no que me 

ordenar. Roma 9 de Fevereiro de 1734. De V.R. muito Sº. Francisco Gomes. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 29 

 1734, Dezembro, 22, Goa - Carta das freiras rebeldes do convento de Stª. Mónica, 

endereçada a D. João V, rogando-lhe que retirasse o governo do mosteiro a D. 

Inácio de Santa Teresa porque enquanto o Arcebispo se mantivesse em Goa não 

haveria harmonia entre elas.  

BNP MSS-1-4Bis. 

 

Senhor 

Temos chegado às reaes plantas de VMg.de já em quatro monçoens com esta e mais 

huma pellos patamares. Em a primeira e segunda reprezentámos a VMg.de os motivos 

que nos obrigarão a sahir da nossa amada clauzura e em todas mandamos o relatório dos 

procedimentos do Arcebº. assim dos excandalos que tem dado, os quaes continuão  

sendo a graveza delles ainda mayores do que relatámos, como das tiranias, sem rezoens, 

e injustiças que nos tem feito e faz de cada vez mayores em forma, que já não hé 

possível tolerar, pois já chegão à alma por ser não só em matérias temporaes, mas ainda 

nas spirituaes. Pello que pedimos a VMg.de se quizesse conpadeçer de nós dando a 

devida providencia mandasse chamar ou ao dito Arçebº. para dar conta dos seus 

procedimentos ou mandando levar a nós adonde pudesse melhor servir a Deos. Porque 

emquanto o dito Arçebº. existir nesta India estamos certas que não haverá compozição 

alguma neste convento assim para que as parciaes do dito Primás dizem que não hão de 

submeter à obediencia do delegado para se unir à comunidade, como para que o dito 
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Primás, por seu natural tão inquieto que tem, não hade deixar de nos perseguir e 

maltratar. 

Consta-nos ter VMg.de ordenado ao VRey deste Estado neste particular, porém 

este thé o prezente não tem dado execução alguma pellas rogativas do Arçebº., e dos 

que deste Portugal mandão suas recomendaçoens  e,  não atendendo ao bem da Religião 

e dos que valem pouco como nós, se mostra empenhado a favorece-lo. E tomando 

pretextos frívolos e afectados bota-se de fora, permetindo que o dito nos oprima, perciga 

e moleste em toda a matéria,  expedindo ordens que quer ao alferes e officiaes da guarda 

que há três annos nos assistem, os quaes são nomeados pello dito Primás, escolhendo 

para isso os da sua facção para melhor executarem as que sempre são dirigidas e 

encaminhadas a nos maltratar, impedindo que não entrem as cartas do reyno a quem 

escrevemos sobre a nossa caria, como tão bem já o tinha feyto em Janeiro de 1733 que 

apanhou a via toda em que hia a carta para VMg.de e Summo Pontifice e nesta monção 

vay às ocultas ao arbítrio de hum soldado da guarda que nos promete fazer esta 

caridade.  

Agora de novo imploramos o favor de VMg.de, prostradas às suas reaes plantas 

que mil vezes bejamos, com a ançia que se pode supor em mulheres tão afligidas e 

perceguidas, e com as lágrimas nos olhos pedimos a VMg.de como nosso Rey, Sor. e 

protector seja servido compadecer-se destas pobres religiozas e humildes vassalas de 

VMg.de, livrando-nos do tirano jugo deste prelado que de pastor se fez loubo, tragando 

o crédito e boa fama desta comunidade, não só pelos papeis públicos que tem feito 

contra ella e mandou a esse reyno, mas ainda muito mais com os seus excandalozos 

procedimentos e maos exemplos, com os quaes tem profanado este santuário de 

vertudes, e para encobrir as ditas dezordens nos arguya falços gravíssimos com os quaes 

nos defama. Assim mais que sua tema e vingança, tem aruinado todo o edifício spiritual 

da religião devidindo a comunidade e todo culto divino, introduzindo-lhe a scisma de 

duas priorezas em hum convento com eleição nulla que fez com sette votos somente, 

sem se completar o tempo, estando nós fora do dito convento, alterando o que ordena as 

nossas constituiçoens, e Breves Pontificios, não querendo que nos administre os 

religiozos da nossa ordem. E por não consentirmos nisso nos tem privado dos 

santíssimos sacramentos, estabelecendo parcealidades e procedendo contra nós que 

somos a comunidade por ser a mayor parte della, com tiranias, senrezoens e violençias, 

e thé nos nega procuradores para nossa caria, tudo porque não aplaudimos as dezordens 

das continuas entradas do dito prelado neste mosteiro, com liberdade escandaloza e 
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perjudiçiaes thé nas noutes às ocultas. E porque impedimos esta, e a communicação 

com o dito prelado, têm as suas parciaes aberto os muros do  convento a buracos, para 

passagem das cartas, e saugates que mandão ao dito Primás, com que já a clauzura não 

hé segura. De todo o referido que a VMg.de fazemos prezente, vimos a dizer que neste 

tão lastimouzo assunto pôs a este  mosteiro o estar elle sujeito ao ordinário, o que não 

soçederia; se estivesse aos provinciaes da nossa mesma Religião, assim por que como 

religiozos terião outros proçedimentos, como qualquer quando hum fosse mao, outro 

que lhe sucedesse o não seria, e em fim o governo de cada hum destes não passão de 

três annos, e pello contrário o dos arcebispos que hé durante a vida. E sendo algum 

como este, nos será nesseçário ou consentir nos seus excandalos, fazendo-lhe a vontade 

em tudo, manchando a candidez da inocencia com que nos criavão nossos pães, de que 

ficavão injuriados, e o nosso Divino Espozo ofendido, ou quando nos obrigavão ao 

excesso lamentável a que já chegámos de sahir da nossa amada clauzura, couza que 

nunca nos passou pella imaginação e thé hoje lastimamos com intença dor e estamos 

padecendo os ditos males, em quanto elle viver, como de facto estamos experimentando 

treze annos  a esta parte, muito em particular nestes últimos três; em que hé excessivo o 

nosso tormento; em toda a matéria, pois estamos destituídas de todo o necessário, como 

hé a comeria, vestiaria e mais costumes que a Religião hé obrigada a dar-nos, thé das 

próprias tenças e sobretudo do pasto espiritual dos santíssimos sacramentos, vai em três 

anos. E para haver de nos conceder, para a dezobrigação da quaresma no anno de 1733; 

foi necessário largarmos hua portaria livre, para as parciaes comunicarem com o 

Arcebispo e em câmbio dela nos consedeo  para aquela vez somente. E agora vai em 

hum anno que caressemos da missa e todo acto christão, thé da prezença sacramental do 

nosso Divino Espozo, e a igreja fechada, barbaridade numca vista nem ouvida nas terras 

de VMg.de, por ser monarca tão pio e catholico que dispende rendas da Sua Real 

fazenda; que fabricou igrejas e heregiu templos para que não falte o pasto espiritual a 

seus vassalos. E não hade permetir o catholico zello de VMg.de que o dito Arcebispo 

nos faça tantas semrazoens e injustiças e trate desta sorte a humas mulheres 

enclauzuradas. E assim de novo suplicamos a VMg.de pelas chagas de Jesus Christo e 

purissimas entranhas da Virgem Santissima seja servido dar-nos a devida providencia 

mandando chamar ao dito Arcebispo, ou dando quem nos governe por entretanto, de 

modo a que o dito Arcebispo não se entromeita no governo deste mosteiro thé que 

venha  a dessizão do Summo Pontifice a quem temos pedido ponha remédio a tantas 

desgraças e mude a jurisdição que os arcebispos têm neste convento em os povinciaes 
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da nossa observância, dos seus estatutos e costumes. Porque se o nosso fundador  

ordenou que estivéssemos sujeitas aos ditos arcebispos foi para maior decência do dito 

convento mas não para que se uzasse dos ditos poderes para o profanar e relaxar, 

innovando os nossos estatutos e costumes antiquíssimos sempre uzado para o bem e 

reforma deste mosteiro e não o que o Primás, por suas particulares razoens, quer 

introduzir. E como desta jurisdição não rezulta utilidade alguma, queremos Sor. nos 

governe quem nos fassa observar os nossos estatutos na forma que se observou em 128 

annos.  Tambem queremos Sor. que nos administre os religiozos da nossa ordem como 

ordenou o nosso fundador pela muita conveniência que o nosso convento tem nisso para 

boa educação da vida regular por serem professores da mesma regra e estatutos e 

entenderem melhor da direcção das almas que os clérigos desta terra. Pedimos Sor. a 

VReal Mg.de pelo diviníssimo Sacramento queira compadecer-se da aflição do nosso 

espírito e dezamparo em que estamos e proteger-nos, livrando-nos da furioza violência 

deste prellado, ordenando ao VRey deste Estado que cumpra logo as ordens de VMg.de. 

E nos restitua os nossos confessores e toda administração espiritual aos religiozos da 

nossa ordem e nos dei hum governador para que unindo esta comunidade fique o 

convento em seu antigo sucego e possamos servir a Deos e a VMg.de em Stª. pax e 

caviloza união, desterrado a scisma e parcialidade que o Primás tem introduzido, que a 

não ser assim melhor será que VMg.de nos mande levar aonde possamos viver como 

christaã e religioza, na observância dos nossos estatutos. 

O Primás e o VRey davão parte a VMg.de, cada hum por sy, dos seus 

procedimentos, procurando aboná-los com as razoens mais congruentes, mas certas 

estamos que mandando-se VMg.de informar com toda a exacção não acharão mais 

verdade que a referida. As reprezentaçoens do Arcebispo pedimos a VMg.de não 

acreditem sem primeiro mandar imformar porque se a sua fé e verdade se aqui hé tão 

pouca como se experimenta cada dia em couzas vistas e sabidas, que serão em Portugal 

onde o que aqui sucede se não vê. E para maior prova disso tornamos a remeter a cópia 

da atestação que fez o seu notário cónego João da Costa, na qual pode VMg.de ver que 

tal conciencia tem este Arcebispo. Esperamos no santo zelo e piedoza charidade de 

VMg.de nos difira estas nossas justas súplica com paternal benevolência. Ficando por 

nossa conta rogar ao milagroso Stº. Christo o guarde por duplicados séculos de annos 

para nossa muita conçolação e amparo. Convento de Stª. Mónica de Goa ao 22 de 

Dezembro de 1734. 

Seguem-se 65 assinaturas. 
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DOC. Nº. 30 

1734 – Dezembro, 29, Goa - Cópia da carta de D. Inácio de Santa Teresa ao vice-

rei Conde de Sandomil pedindo-lhe para confirmar a informação contida na carta 

das freiras de Stª. Mónica em que as mesmas rejeitavam o pedido do vice-re para 

se harmonizarem. 

AHU, Conselho Geral, India, Cx. 110. 

 

Carta de  S. Illma a S. Exª. 

Exmo S.or. como o D.or Secretário me disse não aparecia a carta das religiozas 

dezobedientes, pela qual, à pia insinuação de que V. Exª. com que as convidava para 

huma racionável compozição, segurando-lhe a minha boa e favorável vontade, 

responderão por termos tão absolutos como indecorozos, projectando as condiçoens de 

haver de restituir a administração aos seus religiozos e satisfazerem-se a ellas os gastos 

da fortaleza, às suas tenças e outras mais condiçoens de que bem me não lembro. E que 

quando não, não, não, não. Na falta de cópia da dita carta que eu tinha pedido para 

authorizar esta verdade, me hé preciza huma atestação della por V. Exª. 

E para tudo o que for do agrado de V. Exª. fico sempre com a mesma boa vontade. Deos 

guarde a V.Exª. muitos anos. Panelym, 29 de Dezembro de 1734. Ignacio Arcebº. 

Primás. 

 

Resposta de S. Exª. a S. Illmª. 

 

Illmº. Snor. Hé certo que tendo-se buscado com diligência a carta de que V. Illma faz 

mensão, escripta ao alferes, cabo da guarda do convento de Stª. Mónica, não appareceo 

athé agora, e hé certo tambem que nella dizião as freiras, o que V.Illma refere, de que 

estou bem lembrado. E como V. Illma, em falta da cópia que me tinha pedido da dita 

carta, quer esta minha resposta para prova do referido, a faço aqui nas costas da mesma 

carta de V.Illma, parecendo-me que assim lhe servirá melhor. E para tudo o que for do 

agrado de V. Illma fico com muito boa vontade. Deos gaurde a V.Illmª. muitos anos. 

Panelim, 3 de Janeiro de 1735. Conde de Sandomil. 

As quais cartas vão aqui bem e fielmente tresladadas das próprias que vão na 1ª. via, às 

quas me reporto. Ao 13 de Janeiro  1735 

Pe. João da Rocha, Notário Eleuterio Caetano de [?] 
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DOC. N. 31 

 1735, Março 20, Lisboa – Cópia de uma carta do Pe. Belchior dos Reis ao 

provincial Pe. João Monteiro com notícias diversas de Lisboa. 

BNP, cod. 1527. 

 

M. R. P. João Marques P.C. Não quero deixar de procurar novas da saúde de V.R. 

Estimarei que V.R. logre tão perfeita como dezeja para dispor da com que fico nesta 

Lisboa ao dispor de V.R. a quem comunico que em o último de Julho de 1734 faleceo o 

Pe. Francisco Maria del Rosso, em Roma, quasi thizico. Quanto ao negócio a que foi 

está elle como no principio e segundo a noticia que tive dali não passará, só sim se 

escreveo de Roma que o Illmº. não está bem avaliado, valha a verdade. Isto quanto a 

Roma e quanto aqui em Lisboa da mesma sorte: estamos em silêncio. Pelo que se tem 

entendido peor será se se falasse. Só Fr. João de Christo tinha licença para falar e diante 

de El Rey sem sobrosso, porém com tudo isto acabou o que muitas vezes teve a ponto 

de se concluir, e finalmente descansado faleceo. Ficarão dois Franciscanos em seu 

lugar. Dizem que têm os paus bem armados e com justiça esperão, dizem eles, a 

[sentença] em seu favor, mas desta mais depressa se há de saber lá o effeito do que cá 

aonde tudo vai muito diverso do que nós em Goa cuidamos. Nasceo huma princeza da 

Beira. A Snra D. Francisca, irmã de El Rey, no bautismo tocou pela Rainha de Espanha. 

Puzerão-lhe tantos nomes que para o Patriarcha os dizer foi necessário escreve-los em 

hum papel. Chegou o Snor D. Manoel de Alamanha e está no seu quarto no Palácio. 

Não digo mais. O Pe. Brandulini e seus companheiros darão outras notícias. Peço a V.R. 

queira aceitar huma bocetinha de chocolate que lá vai por via de Provincia, a qual dizem 

que hé bom; e peço tambem a S. B. e nos Ss. Ss. De V. R. muito me encomende. S. 

Antão 20 de Março de 1735. D V.R. humilde subdito. Belchior dos Reis. 
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DOC. Nº. 32 

1737, Novembro, 22, Goa - Acta da reunião da Junta em que se debateu e decidiu 

sobre os procedimentos a adoptar para terminar com a resistência das freiras de 

Stª. Mónica à decisão de D. João V que pretendia pôr fim ao conflito que as 

opunha ao arcebispo D. Inácio de Santa Teresa. 

ANTT-TSO-CG, liv. 86, pp. 358-360. 

 

Aos vinte e dous de Novembro de 1737, nos Paços da Caza da Pólvora aonde 

por ordem do Exmº. Snor Conde VRey forão convocados os prellados das Religiões e 

os theologos dellas abaixo assinados, estando tambem prezente o dito Snor Conde 

VRey, mandou que eu Luis Affonço Dantas, Secretário de Estado, propuzesse aos ditos 

religiozos a carta de S. Mag.e de 15 de Abril de 1736, vinda na prezente monção, pela 

qual ordena o dito Snor, em resposta da imformação que teve das parcialidades e 

distúrbios que havião acontecido entre as freiras do convento de Santa Mónica desta 

cidade, que em tudo o que disser respeito às ditas religiozas, se ponha perpétuo silêncio, 

recomendando ao dito Snor VRey que eficazmente procure reduzi-las à fraternidade em 

que vivião, procurando extinguir as parcealidades introduzidas na dita comonidade, que 

têm cauzado nella grande ruína espiritual e que, dezejando S.Exª. executar a dita ordem, 

antes da qual tinha já aplicado grandes diligências ao mesmo fim, mas todas sem 

effeito, conferira esta matéria com o Snor Arcebispo Primás a quem S. Mag.e tinha 

escrito outra semelhante carta, e assentando ambos em que S. Illmª. escrevesse às freiras 

huma carta exortatória, segurando-lhe não só o perdão mas tambem toda a benignidade 

e favor, ellas a não quizerão receber, de que dando conta a S. Exª. o alferes que está de 

goarda no mesmo convento, escreveo o dito Snor VRey à madre Magdalena de Santo 

Agostinho, cabeça das dezobedientes, que não duvidasse receber do Snor Arcebispo, 

porque nella não havia couza que lhes não fosse muito favorável, com o que ainda se 

não rezolverão  a recebê-la, expressando a sua repugnância e cauzas della em carta que 

a dita Madre Magdalena escreveo a S. Exª., a que se seguio escrever-lhe outra o dito 

Snor, segurando-lhe novamente não haver rezão alguma na sua repugnância, de que 

rezultou receberem com effeito a dita carta exortatória de S. Illmª. Mas sem embargo 

das suaves persuasões della, presistirão na mesma dezobediência em que estavão, 

afirmando em carta que escreverão a S. Exª. que se não fiavão nas promessas de S. 

Illmª. nem admitirião exercício da sua jurisdição no seu convento.  A que se seguio 

mandar-lhes S. Exª. hum seguro com o beneplácito do Snor Arcebispo, prometendo-
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lhes, como lugar-tenente de S. Mag.e, que dando obediência sincera a S. Illmª., seu 

verdadeiro e ligitimo prelado, ficaria em silêncio tudo o passado e mandaria S.Illmª. 

proceder logo a huma elleyção canónica de prioreza na forma das constituições do dito 

convento. E lhe concederia confeçores de sua ordem como ellas dezejavão e que 

finalmente faria S. Exª. que o Snor Arcebispo nomeasse hum delegado para o governo 

do convento como tambem as mesmas freiras sempre pertenderão. Não satisfeitas 

porém ainda com o dito seguro, propuzerão novas condições em carta escrita pela madre 

Magdalena ao Snor Conde VRey, sendo huma dellas que o procurador e administrador 

temporal do convento seria religiozo de Santo Agostinho, sem embargo de que por 

dispozição das constituições, no cap. 19 da quarta parte dellas, deva ser cidadão secular. 

A qual carta com todos os mais papeis aqui mencionados mandou S.Exª. ler nesta Junta 

aos ditos prelados e theólogos, para que à vista da referida ordem de S. Mag.e e de não 

terem sido bastantes todas as deligências referidas para as ditas freiras  se reduzirem ao 

estado que a mesma ordem recomenda, conciderassem e dicessen os meyos que lhes 

parecessem competentes para excutar a referida ordem na restituição da devida 

observância regular do dito convento. 

E porque ao tempo de se entrar a Junta, recebeo S. Exª. mais outra carta da dita madre 

Magdalena de Santo Agostinho, na qual fazendo-se sabedora de que se convocava esta 

Junta para este mesmo negócio, remetia a S. Exª. o treslado de hum capítulo que dizia 

ser o 7º. da quarta parte do apendix das constituições feito pelo Pe. Fr. Diogo de Santa 

Anna, o qual apendix dizião estar em poder do Snor Arcebispo, e que o tinha occultado, 

mandou S.Exª. ler tambem a dita carta e o treslado do capítulo que com ella veyo. O 

qual capítulo conferido com o referido apendix que já por S. Illmª. estava entregue a S. 

Exª., que o aprezentou nesta mesma Junta a todos os votos della, se averiguou que o 

capítulo do referido treslado se não acha no dito apendix, nem em todo elle se vê 

capítulo algum que trate de procurador ou administrador temporal do convento que hé a 

matéria que se contem no referido treslado remetido pela dita madre Magdalena de 

Santo Agostinho na dita sua carta.  

 Lidos e propostos todos os referidos papeis, forão todos os votos de parecer que 

S. Exª. tinha feito todas as deligencias proporcionadas e competentes a executar-se a 

real ordem de S. Mag.e e que finalmente por última diligencia seria conveniente repetir-

lhe e ratificar-lhe as mesmas promessas que lhe têm feito, intimando-lhe que devem dar 

obediência sincera a S. Illmª. sem condição alguma, com o que ficarão habilitadas para 
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receberem os favores prometidos com total esquecimento de tudo o passado na forma 

que S. Mag.e tem recomendado. E que quando não admitão esta última persuazão e 

presistão na mesma dezobediência em que estão, dará S. Exª. conta a S. Mag.e de 

quanto indignas se achão da sua real clemência e merecedoras da sua indignação e que 

esgotado este último meyo as deixará S. Exª. sem mais se lembrar dellas nem cuidar do 

seu remédio. Eu o Secretário Luís Affonço Dantas que este assento fis escrever e 

sobescrevy. Conde de Sandomil – Brothas Antonio Brandolini – Fr. Vitorino da Madre 

de Deos – Fr. Leão da Madre de Deos, Provincial da Observancia – Fr. Manoel da 

Graça – Dom Carlos José Fideli – Fr. Thomé da Conceição André Campos – Fr. 

António da Conceição – Dom João Francisco Rescala – Custodio de Mello – António 

Caetano. 

  a)  Luis Affonço Dantas 

 

 

 

 

 

DOC. N. 33 

1738, Abril, 25, Lisboa - Carta de  D. João V ao vice-rei Conde de Sandomil 

ordenando-lhe que promova a restituição das igrejas de Salcete aos padres da 

Companhia de Jesus.  

ANTT-TSO-CG, liv. 86, p. 438. 

 

Conde de Sandomil, V..Rey e Capitão General do Estado da India. Amigo. Eu El 

Rey envio muito saudar como  aquele que amo. Pela carta incluza e cópia que com ella 

mando remeter-vos, ficareis entendendo a rezolução que fuy servido tomar de 

recomendar ao vizitador geral das Provincias da Companhia de Jesus da India ordene ao 

provincial dessa Provincia de Goa que receba a administração das igrejas de Salcete, 

que me consta haver dimitido há alguns anos, sem dar-me conta, sem embargo de lhe 

estarem encarregadas por ordem minha. O que mando participar-vos para que nesta 

conformidade lhe façaes entrega das ditas igrejas que administravão os seus religiozos 

na mesma forma que o farião antes da dita dimissão. E ao Arcebispo Primás 
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partecipareis esta minha rezolução para que fique entendendo que não deve continuar a 

prover as ditas igrejas como athé agora fazia. 

Escripta em Lisboa ocidental a 25 de Abril de 1738. Rey. Para o Conde de Sandomil, 

V.Rey e Capitão General do Estado da India. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 34 

1738, Abril, 25, Lisboa - Cópia da carta de D. João V para o visitador-geral da 

Provincia da Companhia de Jesus da India, dando instruções para que ordene ao 

provincial da mesma Companhia que retome as igrejas de Salcete.  

ANTT-TSO-CG, liv. 86, pp. 438-439. 

 

Brothas Antonio Branduline, vizitador geral das Provincias da Companhia de 

Jesus da India. Eu El Rey vos envio muito saudar. Com grande desprazer meu fuy 

informado de que achando-se a vossa Provincia de Goa encarregada por ordem minha 

das igrejas e christandade de Salcete, as dimitira há alguns anos sem dar-me conta, não 

sendo bastantes todas as diligencias que se fizerão com os prelados da dita Provincia 

para dissuadi-los desta acelerada rezolução para a qual não podia preceder motivo tão 

urgente que fizesse desculpável a dezattenção de não procurarem primeiro o meu 

beneplácito nem tão justo que devesse preponderar ao serviço de Deos e aproveitamento 

daquelas almas que lhe estavão encarregadas. E porque fio da vossa prudência que não 

deixareis de reconhecer ser este procedimento muito alheo da moderação com que 

costumão obrar os filhos da Companhia e da lembrança que devem ter da obrigação 

com que forão erectas as cazas da mesma Companhia nesse Estado. Hey por bem 

recomendar-vos ordeneis ao provincial da dita Provincia que sem réplica venha logo às 

referidas igrejas para administrá-las na forma que o faria antes da dita dimissão. E na 

certeza de que assim  o executareis, ordeno ao V.Rey Conde de Sandomil lhas mande 

entregar. Escrita em Lisboa ocidental a 25 de Abril de 1738. Rey. 
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DOC. Nº. 35 

1738, Outubro, 9, Goa - Carta pastoral exortatória de D. Inácio de Santa Teresa às 

religiosas de Stª. Mónica para se reduzirem à devida união e obediência, na 

conformidade da Carta Real. 

ANTT-TSO-CG, liv. 312.  

 

Dom Ignacio de Stª. Tereza por graça de Deus e da Santa Seé Apostólica 

Arcebispo Metropolitano de Goa, Primaz do Oriente, do Conselho Del Rey meu Senhor. 

A todos os que a prezente virem ou della por qualquer modo noticia tiverem, 

especialmente a todas as  religiozas do convento de S. Mónica, desta cidade de Goa, 

nossas súbditas, saúde e pás em Jesus Christo Nº. Salvador. Fazemos saber que o 

clementíssimo Deus e Senhor, que na Sagrada Escrittura nos certifica que somente 

considera ideas e pensamentos de pás e concórdia e não de aflição e mortificação: Ego 

cogito cogitationes pacis et non aflictionis e que não quer a morte do pecador mas a sua 

conversão e huma e outra vida espiritual e corporal em unidade de espírito e vínculo de 

perfeita pás e de mútua charidade fraternal e filial, por meyo da qual todos os fieis, 

como membros de hum corpo mystico de que Christo hé a cabeça, estivessem unidos 

entre sy e com a mística cabeça do Seu Supremo Pontifice e primeira pedra angular e 

capital do mysterioso edifício da Sua Igreja e dos primeiros fundamentos della, os 

sagrados Apóstolos e dos mais prelados seus substitutos, à qual Igreja aquelle mesmo 

Senhor que somente na pás tem a Sua morada e habitação, deixou a mesma pás pertença 

para nella, como a couza mais bella e fermoza, tivesse tambem o Seu povo a sua 

habitação e morada de assento e com permanência e confiança firme: Sedebit populuo 

in pulchritudine pacis et in tabernaculis fiduciae. E porque o commum adversário, 

inimigo da verdadeira pás, author de toda a divisão e discórdia, a introduzio no 

observante convento de S. Mónica, desta cidade de Goa, sujeito à nossa jurisdição 

ordinária, há seis anos, dividindo entre sy os mysticos membros daquele regular 

edifício, emquanto os dezunio, não somente da sua regular e prelativa cabeça mas da 

sua mesma pedra angular e Supremo Pontífice, Christo Jesus, pela falta da devida 

obediência e ainda do mais resto do corpo dos fieis, pelas censuras anexas  àquella 

infracção e às mais subsequentes. Ao que querendo [?] a real piedade com eficácia forte 

e suave, à imitação do mesmo Deos, ordena e recomenda pozitiva e rezolutamente pela 

sua real carta de 15 de Abril de 1736, em consulta de Seu Conselho Ultramarino, de 13 

do mesmo mês e anno, que pondo-se perpétuo silêncio em tudo o que diser respeito às 
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ditas religiozas as procuremos eficazmente reduzir à tranquilidade em que vivião e 

extinguir as parcialidades há poucos anos introduzidas nesta comunidade, com grande 

ruina espiritual della. Em execução do que e da paternal benignidade que, à imitação do 

Supremo Pontifice, dezejamos practicar com as sobreditas religiozas, nossas súbditas, 

pelos meyos brandos e suaves sem que seja necessário chegar aos ásperos e violentos. 

Pela prezente exhortamos as ditas religiozas que se achão ainda dezunidas da devida 

obediência a que voluntariamente por voto solemne, se obrigarão na sua profissão, se 

reduzão a ella no termo mais breve que poderem, com a certeza e promessa de se pôr 

perpétuo silêncio no passado e de as expedirmos quanto em o Senhor podermos para a 

futura eleição de nova prelada e para os mais favores lícitos que com ellas 

benignamente dezejamos observar com total extincção e extirpação das raízes da 

desunião e discórdia. Dada neste nosso sinal e sello. Palácio Pontifical aos 9 do mês de 

Outubro de 1738. Eu o cónego   o secretário de S. Illmª. e sob rubrica de S. Illmª. 

 

 

 

 

DOC. Nº. 36 

[1738], Goa - Noticias da India da monção de 1736 para 1737.  

ANTT-TSO-CG, liv. 276. 

 

 Depois que no fim de Janeiro deste anno de 736 partio desta barra de Goa para 

Lisboa a nao Madre de Deos, de que hia por cappitão Phelippe de Proença, intentando o 

V. Rey Conde de Sandomil fazer hum exercício geral aos novos terços dos naturaes, 

que tinha levantado e montado a cavallo para este fim em 22 de Fevereiro, depois de 

prezenciar o exercício na planicia de Moula, junto da Quinta de Stª. Rozalia, dos Pe.s 

Juzuitas, começando o cavallo a arrecuar e a andar em roda, sem obedecer ao freyo nem 

à espora, tropeçando em hum penedo, cahio com o V.Rey já dezacordado e lhe fez 

huma ferida na cabeça e huma [contura] em huma perna e como o V.Rey perdeo 

totalmente os sentidos e esteve privado deles por espaço de hum quarto de hora, os 

canarins, que têm recebido muito mal o levantamento destes novos terços, porque dizem 

que hão de ser a total ruina dos naturaes e padecem não pouco com os frequentes 

exercícios que os cabos lhe fazem, começarão a levantar a voz dizendo mello, mello, 
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isto hé, morreo, morreo. Porém em breves dias convalesceo o V.Rey da moléstia e da 

ferida.  

O mesmo V.Rey com o dezejo que tinha de reduzir as religiozas rebeldes do 

convento de S. Mónica à obediência do seu legítimo prelado, procurava satisfazê-las em 

todas as suas pertençoens, sobre que frequentemente  lhe escreverão especialmente em 

lhes introduzir o dinheiro das suas tenças e vestiarias e outras pertenças. E como o 

Arcebispo tambem cuidava em fazer a vontade ao V.Rey em tudo o que não era pecado 

grave, sem embargo do que previa e assim o certificava ao V.Rey, que esta introdução 

do dinheiro e os bons despachos que as rebeldes, em todos os seus intentos, conseguião 

delle V.Rey, conduzião indirectamente para se conservarem na sua rebeldia e 

contumácia, condescendendo com o seu dezejo. E com permissão do Arcebispo lhes 

introduzio por vezes o V.Rey a quantia de mais de dezasseis mil xerafins que cobrou do 

procurador do convento, ainda que parte della, deu a entender às rebeldes, que a dava 

por empréstimo do seu dinheiro, do que ellas se rirão entendendo a política do V.Rey 

para mais as obrigar e desconhecendo a realidade donde este dinheiro sahia. 

 Com o mesmo fim, reconhecendo o V.Rey que as dezobedientes não persistião 

ainda na sua contumácia sem sugestão extrínseca de eccleziasticos e seculares, 

persuadio ao provincial de S. Agostinho Fr. António da Encarnação, que quizesse 

concorrer com as diligências possíveis por sy e pelos seus religiozos, para que as 

dezobedientes acabassem de obedecer ao seu prelado. Respondeo o provincial que não 

achava em todos os seus religiozos os ânimos dispostos para aquelle fim, nem para 

aquelles meyos e que se os intentasse havia de achar contradição e repugnância. O que 

participando o V.Rey ao Arcebispo, lhe respondeo este que S. Exª. fizesse a devida 

reflexão sobre esta verdade. e que o V.Rey tinha indícios de certo fidalgo secular de 

mayor distinção (que tinha sido o arbitrista da nomeação de hum delegado para que elle 

por meyo deste governasse tambem aquelle convento) ou com esse fim ou com outro, 

concorria tambem para a permanencia das dezobedientes na mesma contumácia, lhe 

persuadio e ainda lhe chegou a escrever quizesse reduzir sua filha e as mais parentes 

suas à obediência do prelado. Escuzou sempre, dizendo que iria pessoalmente ao 

convento a persuadi-las, se S. Exª. assim o ordenasse. Porém que entendesse que não 

havia de concluir nada e que lhe podia perder o respeito.  O motivo com que os 

religiozos Agostinhos conspirão ainda em  sustentar as rebeldes na sua obediência hé o 

de verem e esperarem por este modo restituírem-se aos confessionàrios, cappellanias e 

administração temporal do convento. E assim persuadem as religiozas dezobedientes 
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que não obedeção sem segurarem estas pertençoens.  O principal persuador destas se 

supõem ser Fr. Jozeph da Ressurreição que foi o mesmo que tendo confessadas as 

rebeldes no tempo do V.Rey João de Saldanha da Gama, e com insinuação sua, e 

pertende agora o mesmo ministério de confessor de que hé totalmente incapaz pella 

total falta de princípios de moral. 

 Em Julho intentarão dois religiozos da Companhia que havião com algum fructo 

missionado em algumas aldeas de Goa, continuar a missão em Agosto no convento de 

S. Mónica e indo o seu provincial participar este intento ao V. Rey, havendo estado 

primeiro na mesma tarde com o Arcebispo, nada lhe comunicou nem lhe falou huma só 

palavra nesta matéria. O V.Rey assentio à proposta, entendendo haver aqui carta 

descoberta ou segundo intento porque como os Jezuitas de Goa havião concorrido 

gravemente para a solevação e rebeldia daquelas religiozas e se lhes havia em Roma 

estranhado gravissimamente, este procedimento, entendia o V.Rey, que querião agora 

emendar o erro e dar esta publica demonstração, concorrendo e ainda promovendo a sua 

redução. Com o assento do V.Rey, escreveo o provincial da Companhia huma carta a 

Magdalena de Stº. Agostinho (que era a prioreza quando se rebellarão e a que sahira da 

clauzura) e sem embaraço de haver nova prioreza eleita pelo Arcebispo, o provincial na 

sua carta dava o título de prioreza à dita M. Magdalena e lhe perguntava se ella e as suas 

súbditas querião no seu convento a premeditada missão.  

  Chegando esta carta à mão do alferes, que estava de guarda ao convento, foi ella 

remetida ao Arcebispo com consentimento das rebeldes que já sabião ou prezumião a 

matéria della. O Arcebispo respondeo ao alferes que, se fossem pedir a resposta da 

carta, dicesse que esta estava na mão delle Arcebispo. O V. Rey, sabendo da 

formalidade da carta do provincial e da pessoa a quem a dirigira, lho estranhou no 

fundamento de que nem a dita M. Magdalena era já prioreza.  

Nem elle V.Rey por tal a reconhecia, nem o Tribunal do Stº. Officio em algumas 

cartas que escreverão à prelada daquele convento, as quays todas forão dirigidas com o 

sobreescrito e título de prioreza a M. Brites do Sacramento, que era a nova madre eleita 

pelo Arcebispo e que o reconhecer outra era dar a entender queria S. Pe. fomentar ainda 

a parcialidade das rebeldes que obedecião a M. Magdalena. O provincial se desculpou 

frivolamente dizendo que elle nem sabia quem era a prioreza nem o nome della e que, 

perguntando-o lhe derão o sobredito da M. Magdalena. E dando o provincial esta 

mesma desculpa ao Arcebispo, se sorrio este como quem estava certo da contrária 

sciencia nas cartas que tinha do dito povincial na sua mão, dirigidas à dita M. Madalena 
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no tempo em que esteve na Fortaleza, e ainda depois antes da concórdia dos prelados 

regulares com o dito Arcebispo.  

 Este lhe deu os meyos de se efeituar aquella diligencia, dizendo que fossem os 

sobreditos missionários fazer oração à igreja de S. Mónica  e que por meyo do alferes da 

guarda mandassem perguntar às dezobedientes se querião a pertendida missão para que 

tinhão jà licença delle provincial para a fazerem naquela igreja e que por ora não 

tomassem na boca o nome delle Arcebispo. O que executando-se assim, responderão as 

rebeldes que querião missão se lhes houvessem de conceder os seus frades para se 

confessarem com eles e que devião tambem procurar o consentimento e licença do 

prelado daquele convento que hera o Primás. Voltou hum dos missionários com a 

resposta, que quanto à licença de S. Illma. já a tinhão conseguido e quanto aos 

confessores lhes concedia Sua Illma. os da mesma Religião da Companhia que já lhes 

tinha nomeado, e os de outras religiões e os cónegos e parrochos especialmente 

aprovados. Replicarão as rebeldes que não querião confessar-se com padres da 

Companhia, nem com outros religiozos ou sacerdotes, que não fossem os seus frades. E 

começarão a discorrer entre sy, que era sinal que as couzas vinhão de Portugal rezolutas 

a seu favor e em desfavor do Arcebispo e que com esta prévia notícia queria o V. Rey 

preveni-las e fazê-las obedecer e reduzir com destreza por este modo.  

O V.Rey com esta notícia, esteve rezoluto a suspender o intento da missão mas o 

conceito de que sendo procurada pelos Jesuitas não carecia de mistério e a esperança de 

algum bom êxito o moverão a deixar correr o custo destas diligências contra o parecer 

do Arcebispo que sempre pronosticou que dellas se não havia de colher fructo algum 

mais do que o de ficarem talvez mais tenazes e endurecidas na sua contumácia, com 

prejuízo da rezoluçam em que estavão (a qual constava ao V.Rey) de que vindo a nao 

do reino com rezolução ou sem ella a favor dellas rebeldes, havião com effeito de dar 

obediência ao seu legitimo prelado a quem ellas dizião reconhecer como tal. Como o 

mez de Agosto era o imediato ao de Settembro em que se esperavão as naos do reino, 

sempre parecerão ao Arcebispo intempestivas aquellas diligencias, pella proximidade do 

[tempo] esperado e que por esta razão nunca as dezobedientes lhe havia de dar 

antecipadamente a devida obediência, sem chegarem ao termo esperado e verem por 

própria experiência o dezengano das suas esperanças. Contudo, condescendendo o 

Arcebispo com os dezejos do V.Rey, permitio se continuassem as diligências e com 

instância delle nomeou dois religiozos da Ordem às rebeldes com os quaes se pudessem 

confessar durante a missão. Às obedientes nomeou os cónegos especialmente aprovados 
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porque ellas expressamente excluirão os confessores Agostinhos. Em 19 de Agosto de 

tarde entrarão os dois religiozos Agostinhos nomeados para confessar as dezobedientes 

e forão recebidos por ellas a som de caixa e de trombetas (conservão estes instrumentos 

no convento, os quaes tocão cafres nas festas delle) e com muitos vivas pelo triunfo, que 

acclamavão de sahirem com a sua e verem já os seus frades naquelles confessionários. 

Porém tanto que estes se dividirão cada hum para seu confessionário e perguntarão às 

rebeldes se tinhão já dado obediência a S. Illmª. por que de outra sorte não podião entrar 

e confessá-las por prezerverarem voluntariamente no actual pecado de dezobediência e 

rebeldia, levantarão as dezobedientes a voz e começarão dezentoadamente a tratar mal 

de palavra aos dois religiozos, dizendo-lhes que erão parciaes e que vinhão 

confederados com o Arcebispo. e com o V.Rey e que dezejavão que estivessem aly 

tambem o Mestre Fr. João de Jesus Maria, reitor do seu colégio para o tratarem como 

merecia porque havendo-as metido naquele empenho, voltara a cazaaca e se engrassara 

com o Arcebispo. E com outras descomposturas despedirão os dois religiozos com 

caixas destemperadas, como dizem, havendo-os recebido com ellas festivas. Hum dos 

ditos religiozos foy dar parte do successo ao V.Rey e este lhe disse que se detivesse 

porque queria escrever ao Arcebispo para ver se este convinha em que as rebeldes se 

confessassem sem obedecerem. Respondeo o religiozo que nem o Arcebispo podia 

convir nisto, nem ainda que conviesse elle havia de admitir taes confissoens porque 

seria concorrer pozitivamente para confissoens nullas e sacrilegas. Tambem nessa 

diligência se errou por que o Arcebispo queria que precedessem alguns sermoens as 

confissoens e esta mesma hé a ordem das missoens. Porém como o Arcebispo já neste 

tempo se achava em Salcete, principiando a 4ª. vizita daquela provincia, deixou as 

couzas da missão à dispozição do V.Rey, o qual quis começar pelas confissoens, por lhe 

haverem escritto as rebeldes com desconfiança se eles não havião de conceder 

confessores da Ordem e que todas estas promessas erão fantásticas. Outra tinha feito o 

V.Rey que foy mandar-lhes do collegio de Rachol ao Pe. Brandolini, jesuita Italiano 

(que na monção passada tinha voltado de Roma e de Portugal com a rezolução dos 

negócios da sua Provincia do Malabar e fora grande parte nesta cidade para a concórdia 

dos prelados regulares com o Arcebispo de que se fez menção na relação passada) para 

que o dito padre desse agora  às religiozas dezobedientes os exercícios de S. Ignácio e 

concorresse tambem para a sua redução. Responderão ellas a esta proposta que nas suas 

constituições tinhão muitos exercícios santos, nada inferiores aos de S. Ignacio e que 

assim escuzavão estes. 
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 O V.Rey, confessando que sempre receara que aquellas diligencias havião de 

sahir baldadas, acrescentou que somente tinhão servido para acabar de justificar ao 

Arcebispo e tambem a elle. E no reconhecimento de que havia ainda de fora quem 

sugeria às rebeldes, supersedeo na excogitação de mais meyos para as reduzir, 

confessando que não restava mais que os violentos e que esperava a vinda das naos do 

reino para tomar a ultima rezolução com o que nellas esperava. E advertido pelo 

Arcebispo que as rebeldes querião pedir-lhe socorro de mais dinheiro, escrevendo-lhe 

ellas com effeito duas cartas, lhas remeteo fechadas, sem as abrir. O Arcebispo não 

pode prosseguir a sua vizita de Salcette por que como a havia principiado molesto, 

obrigado do excesso da emfadonha moléstia, se recolheo a Goa no principio de 

Setembro, tendo vizitado somente oito igrejas, e esperando brevemente a chegada das 

naos do reino. E Chegando a não de Mossambique a 19 de Settembro deu por notícia 

que tendo partido daquela ilha a 18 de Agosto ainda não tinha aportado nella nao 

alguma do reino, nem notícia della. 

 Com este dezengano começarão muitos a desconfiar da chegada da nao do reino 

nesta monção. E por que havendo chegado em Julho as naos inglesas a Madrasta e em 

Agosto a Bombaim, repararão em não salvarem a Fortaleza (sem embargo de que 

muitos prezumião ser pelo sentimento da nao que o Angariá tomou no verão passado à 

Companhia, com duas ou três madamas que vinhão de Inglaterra, mulheres de dois 

outros conselheiros). E mandando o general do Norte pedir ao de Baçaim noticias da 

Europa lhe mandou os preliminares  da paz geral, que ficava para se ajustar, dizendo 

que não mandava notícias individuais de Portugal e que ainda não tinha lido as gazetas. 

De tão leves conjunturas começarão os frades do Norte a escrever aos de Goa noticias 

tão funestas e algumas por enigmas, que davão occazião a interpretaçoens mais fúnebres 

que começarão logo a espalhar ter falecido o nosso Monarcha, individuando o dia que 

dizião ser o de 7 de Fevereiro. E a qualidade da doença e as dispoziçoens do novo 

governo, todas dirigidas a agourarar mal do prezente Arcebispo e das suas 

dependências. Capitular seu houve que, levantando-se da cama mal convalescido de 

huma doença, andou feito campainha por toda Goa, espalhando com asseveração todas 

estas notícias, excesso que não admirou, como devera aos ouvintes, pella leveza do 

entendimento e facilidade do génio do pregoeiro. Porém por cartas posteriores do 

mesmo general de Bombaim e por outras se soube, pouco depois, que por cartas de 

Lisboa de 16 e 17 de Fevereiro se sabia ficar Sua Mag.e que Deos guarde com prefeita 

saúde. 
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 Continuarão comtudo outras várias noticias, já publicando que tinhão partido 4 

naos do reino à empreza da recuperação de Mombaça, jà que tinhão pelejado com 3 

francezes no Cabo da Boaesperança, já que huma não franceza, que em Outubro 

chegara a Mahim  com má navegação, dera noticia haverem encontrado no Cabo 3 naos 

portuguezas, huma que hia para Malaca e duas que dobrarão o Cabo e navegarão com 

ella athé à altura de Mossambique e que trazião novo V. Rey e Arcebº., e outras muitas 

com diversas cores e circunstâncias da cor da inclinação dos mesmos que as pintavão 

sempre com a verdade própria da India. Athé o diabo nos pagodes da outra banda nunca 

mentio mais aos gentios do que este anno, hindo a pouco e pouco estendendo o prazo e 

ponto da chegada das naos do reino athé 12 de Dezembro, de cujas promessas não 

colherão mais que o costumado dezengano, mas sem fruto das suas mentiras com que 

frequentemente zomba deles e dos que por via delles o consultão. Comtudo, por via de 

Inglaterra, algumas novas chegarão verdadeiras, como forão as de que a nao de 1734 

despois de arribar a Mossanbique, arribara segunda vez à Bahia e que a nao de 1735 

chegara a Lisboa primeiro que a primeira. 

 Fr. João de Jesus Maria, religiozo Agostinho, de quem assima se faz menção, 

dizem embarcar para o reino, ou pela disjunção que teve com o seu provincial por se lhe 

escuzar de arrezoar nas cauzas da Religião, fazendo-o com frequência nas dos seculares, 

ou por se livrar da carga que receya lhe fará Fr. Paulo da Silva, que embarcou na 

monsão passada, gravemente discorde com elle, lançando-lhe às costas toda a culpa da 

rebelião das freiras, o qual receyo augmentou a referida expressão dellas, ou para se 

purificar da infâmia que lhe rezultou de ser excluído do officio de procurador dos prezos 

do Santo Officio por ordem do Snr. padre inquisidor geral, ou (o que hé mais certo) 

mandado pela Divina Providência que parece querer acabar de expurgar este estado dos 

principaes motores das perturbaçoens delle. 

 Celebrou-se o auto de fee na dominga infra octava de Natal, em 30 de Dezembro 

[1736], com a occazião de sahirem nelle sinco pessoas relaxadas, três em carne, duas 

em estátua, começarão os Jesuitas e os seus apaixonados a renovar o que já principiarão 

no anno passado, que depois que eles largarão as igrejas de Salsete, se multiplicarão as 

idolatrias, não advertindo que os factos e as culpas são desde o tempo que eles 

parrochiavão aquellas igrejas e que só depois que eles as demittirão se tem descuberto a 

meada dos sudros cujos avós se conservarão athé agora gentios no interior e somente no 

exterior christãos. E isto ensinárão aos filhos e estes aos netos prezentes, aos quaes aos 

7 annos de idade perverterão e levarão aos pagodes a tomar casta de gentios, e o mesmo 
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fizerão, na mesma idade, aos três (a quem depois fizerão clérigos) que sahirão relaxados 

neste auto, hum em estátua e dois em carne, a saber: Pe. George Pereira dos Remédios, 

sudro, natural da freguezia de Cortalim e morador em Quelosim de Salsete, de idade de 

33 annos, relaxado em carne, creação que foi dos Pe.s da Companhia neste hospital de 

Goa, onde foi seu cappellão, filho de Manoel Pereira, a quem desde menino criara o Pe. 

[Ungarete] jesuíta, na sua botica de S. Roque desta cidade, da qual veyo ao depois a ser 

mestre ou primeiro oficial, vivendo sempre dentro do dito collegio e comensal delle, 

donde passou a ser feitor das fazendas que os ditos Pe.s têm na aldeya de Quelosim, na 

dita freguezia de Cortalim, o qual ainda fica prezo na Inquizição. 

 O Pe. Constantino João Rodrigues, sudro, natural e morador em Rassaim, 

freguezia de Conculim de Salsete, de idade de 28 anos, relaxado em carne, concunhado 

do dito Pe. George e filho de Agostinho Rodrigues,  consogro do referido Manoel 

Pereira e tambem agente pella intelligencia que tinha dos negócios e fazendas dos ditos 

Pe.s e esse tambem ainda fica prezo sem sahir. 

 O Pe. Bartholomeu Dias, sudro, natural da freguezia de S. Matheus da Ilha de 

Goa, de idade de mais de 50 annos, relaxado em estátua, criação que foi tambem dos 

Pe.s da Companhia no seu seminário de Dio, onde foi seu tryple e depois de servir na 

missão do Canará, foy ultimamente recomendado na vigararia de S. Thomé de Salsete 

pelo bom procedimento que mostrava e pella exacção com que no exterior exercitava as 

obrigaçoens parrochias. 

Matheus Rodrigues, irmão do dito Pe. Constantino, relaxado em carne, de idade 

de 20 annos, genro do sobredito Manoel Pereira e cunhado do dito Pe. George, que alem 

das culpas de idolatria, tinha a de dogmatista.  

Ficão ainda prezos Domingos Pereira, primo do dito Manoel Pereira, e tambem 

criação dos Jesuitas na sua botica de S. Roque, desde menino, e actual boticário ou 

oficial mayor della. E Jozeph Luis Pereira, irmão do dito Pe. Jorge, que forão criados 

dos mesmos religiozos, na mesma sua botica de S. Roque e outro actual criado do seu 

collegio de Rachol de nome N. Dias.  

E finalmente outros muitos complices que sahirão no Auto e ainda ficão prezos, 

são criação dos Jesuitas e quasi todos os moradores de Quelosim, onde se principiou a 

miada desta complicidade, são criado dos ditos  Pe.s  e daqui se convencerão a  menor 

verdade daquela asseveração. 

 Os dois clérigos relaxados em carne forão no mesmo auto, na igreja da Sé 

primacial, degredados solemnemente pelo Arcebispo Primás. 
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 No auto seguinte, que se celebrou em Janeiro de 1738, sahio confesso o dito 

Manoel Pereira que confessou apartamento da fée de mais de 50 annos a esta parte. E 

sahirão três filhos seus, hum por nome Jozico, que fora creação e creado do Pe. António 

de Betancurt, que o deixou recomendado a Agostinho de Mello, outro por nome 

Timotheo, que foi creado do comissário de S. João de Deos, irmão do dito Agostinho de 

Mello. Ficão ainda recolhidos o dito  Domingos Pereira, boticário da mesma botica dos 

religiozos da Companhia, primo do dito Manoel Pereira e seu consogro o dito 

Agostinho Roiz. 

 

 

 

DOC. Nº. 37 

[s.d.], Goa -Verdades catholicas contra axiomas hereticos. 

BPE, cod. CX – 1 - 6, nº. 11 

 

Hé a heresia aquelle monstro que nunca vomita a peçonha senão com cores e 

apparencias de triaga, pois só a sombra desta pode introduzir aquella. Diz que a tirania 

hé justiça, que a vingança hé zelo, que a soberba hé izenção, que a obstinação hé 

constância, que a ruina das almas hé reforma dos espíritos, que os movimentos dos 

apetites são impulsos de Deos, que a vontade e amor próprio hé dictame da razão e da 

consciência com que se deve obrar em tudo e sem receyo e sem escrúpulo. E como não 

há peçonha que se não enserre nas entranhas deste monstro infernal tambem não há 

triaga de que se não valha para a sua dissimulação e fingimento porque todo o seo 

sucesso depende do engano com que sendo huma couza parecia outra. 

 Destas aparências de catholico com realidades de herege se devem acautelar 

todos os fieis para que não encontrem a morte onde vão buscar a vida. Por isso Christo 

bem nosso advertio a seos discípulos com palavras tão sérias como refere S. Matheos, 

que se vigiassem daqueles profetas falsos que se introduzem neste sagrado rebanho com 

pelle de ovelha e coração de lobo. Fallava o divino Mestre no commum sentir dos 

expositores de todos os hereges, os quaes sendo na realidade lobos que querem tragar os 

innocentes cordeiros, vêm ter com eles com tanta dissimulação e com taes pés de lam 

que parecem humas ovelhinhas. Desta casta de homens nos devemos acautelar e vigiar 

mais que dos mesmos demónios porque a sua astúcia e cavilação hé mais nociva por ser 
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mais oculta e disfarçada. Homens que quanto parecem milhores, peores são. Deos nos 

livre deles. 

 Mas como poderemos conhecer estes homens para nos acautelarmos e fugirmos 

deles? Bem sei que hé difficultoso este conhecimento, como a virtude hé opposta ao 

vício e o vício à virtude, não poderá durar muito tempo a virtude disfarçada com o vício, 

nem o vício disfarçado com a virtude. O mesmo tempo hade mostrar o que são, porque 

a violência com que se unem estes extremos não lhes permitte larga duração. 

Observemos as acçõens desta ovelha ou deste lobo, examinemos-lhe a coherencia, 

descubramos-lhe os fins, pezemos-lhe os meyos e, ou mais tarde ou mais sedo, havemos 

de vir a conhecer a dissonância do coração com a pelle, do interior com exterior, do 

lobo com a ovelha, do herege com o catholico. 

 Foi o que succedeo em próprios termos  com o Illmo de Goa D. Ignacio de S. 

Thereza. No discurso de hum anno observei-lhe as acçoens, examinei-lhe a coherencia, 

discubri-lhe os fins, pezei-lhe os meyos e vim a conhecer claramente aquella pelle de 

ovelha e coração de lobo de que Christo nos manda acautelar para que não sejamos 

victimas do seo furor e da sede insaciável com que procura beber o sangue inocente do 

rebanho da Igreja. Duvidei algum tempo sahir à luz com este conhecimento. Porém, 

assentando na obrigação que tenho de me oppor aos hereges e defender os catholicos até 

dar a vida por estes, julguei que por nenhum respeito humano me devia calar nem 

pirmittir que o meo silencio fosse cauza de prevalecer a mentira contra a verdade e o 

vício contra a virtude em prejuízo de tantas almas, quantas vemos arruinadas pella 

industria deste prelado. Espera que se não imagine que o conhecimento que delle tenho 

hé talvez effeito de alguma paixão, quero propor os fundamentos que tive e tenho para 

assim o julgar. 

 Entrou este prelado na India com nome de virtuoso e para que a tão bom nome 

correspondessem algumas obras boas, admittio à sua meza todos os dias hum pobre 

pedinte, fez várias visitas aos hospitaes, repartia aos pobres por suas mãos alguns 

bazarucos que para isso levava em huma bolça quando sahia fora. Na sua mesa e no seo 

trato era muito parco; nas suas converças muito zeloso, manifestando a todos o muito 

que sua Magestade lhe recommendara, a reforma desta christandade e que para este 

effeito desejava dar principio à sua vizita. Esta apparencia de virtude, esta pelle de 

ovelha a todos parecia bem e eu fui hum dos que disse que este prelado havia de fazer 

muito serviço a Deos porque me parecia bem intencionado, sendo que nesse mesmo 

tempo não faltarão pessoas doutas e consideradas que dizião não lhes perecerem sólidas 
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as virtudes de sua Illma por descobrirem nelle certo desvanecimento e certa viveza de 

olhos e de palavras, que melhor dirião em hum estudante de Coimbra que em hum 

arcebispo de Goa. Porém, como eu não tinha estas experiências, julguei este reparo por 

especulações curiosas e contunuei na boa opinião que tinha de Sua Illma. 

 Passou elle a visitar a provincia de Salcete, onde assistião párocos os religiosos 

da Companhia. E por especial providência de Deos começou a vomitar alli a sua 

peçonha com menos dissimulação do que devera. Tratou logo de fomentar parcialidades 

entre os mesmos religiosos, fazendo à sua mão os que lhe parecerão menos 

considerados. Enredou os canarins de tal sorte que em muitos anos se não extinguirão os 

ódios e inimisades, que em toda aquella provincia introduzio com a sua visita, 

castigando gravemente a huns para contentar a outros. Daqui nascerão demandas, 

muitos testemunhos falsos, muitas damnificaçõens, muitos insultos, muitas 

parcialidades, muitas vinganças e tantos outros peccados, que afirmou hum secular tão 

douto como prudente, que nem Luthero nem Calvino tinhão perdido tantas almas em tão 

breve tempo como o arcebispo de Goa. E o que mais hé, que ainda hoje fomenta Sua 

Illma. estes ranchos com a maior contenção que pode, perseguindo os innocentes e 

favorecendo e premiando as facinorosos. 

 A este açoute próprio de hum lobo carniceiro ajuntou Sua Illma. outro como 

lobo faminto porque escogitou tantos e taes meyos para tirar dinheiro a pobres e ricos 

que se faz incrível a todos que de tão pequeno destricto tirasse pera si e pera os seos 

officiaes vinte mil xerafins, como afirmou o general de Salcete. Eu não posso dizer ao 

certo quanto foi, porém sei que foi quantia muito grossa e que quasi toda foi 

injustamente tirada, como tal se deve restituir pois se condenavão os denunciados pella 

primeira vez, fosse a culpa qual fosse, e ainda por aquellas que elles negavão e de que 

[?] não erão convencidos, ou por aquellas de que havia anos estavão emendados e 

muitas vezes visitados.   

E pera que não duvidássemos da ambição com que se fazião estes roubos, os 

aplicou Sua Illma. para a sua bolça. 

 Os seus divertimentos em toda esta visita forão bayles e discantes ao humano, e 

tanto ao humano que o que mais lhe agradava era a reprezentação dos bayles das 

bayladeiras gentias, que são os mais profanos que o diabo inventou até agora. Hé tão 

aceado no seo topete que para o levantar a toda a hora não larga o pente da algibeira. 

Quando sahia a passear pelo rio, sempre havia de levar rapazes no seo balão e junto de 

si os mais especiosos. A hum de Verna, que lhe agradou mais que todos, dava o lugar 
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que não pode expressar a modéstia ainda que o virão olhos de muitos. Quando 

chrismava as mulheres não só lhes descobria o rosto mas totalmente lhes abria os 

lenções e a todas as que não erão velhas, lhes apertava com huma mão a barba e com a 

outra fazia as cerimónias do Chrisma. A todas as que lhe parecião e erão fermosas, 

mandava que ficassem junto de si para serem madrinhas das mais, no que  ca(u)sou tão 

publico escândalo que se vio obrigado hum religioso da Companhia a adverti-lo e pedir-

lhe que se abstivesse daquela escolha. 

 Depois que me contarão estas couzas com toda a certesa e muitas outras da 

mesma graduação, as fui combinando com as primeiras acçoens de Sua Illma. e 

necessariamente vim a entender que o seo pobre à mesa, as suas esmolas e o seo zelo 

hera huma mera hipocrisia e que não passava de pelle de ovelha, porque não diz bem a 

compaixão dos pobres com os roubos que Sua Illma. lhes fez na visita, nem o seus 

divertimentos menos honestos com o seo zelo, nem o seo dezejo de reformar a 

christandade com os ódios e inimisades que muito de propósito meteo entre os fieis e 

ainda fomenta quanto pode. 

 Até aqui não acabava de discernir o espírito de Sua Illma. porque ainda que me 

parecia muito mao, não podia averiguar a que classe pertencia e aonde chegava a sua 

malícia. Porém continuando eu na minha observação e elle no seo procedimento altivo, 

precipitado, vingativo, ambicioso, fementido, obstinado, violento, dissimulado e 

caviloso, percebi claramente que estava na classe e andar dos jansenistas, porque 

discorrendo pelos axiomas destes hereges, os achei muito conformes à prace de Sua 

Ilustrissima. 

 Hum célebre doutor de Sorbona, depois de largar o Jansenismo de que estava 

infecto, comunicou ao cavaleiro de [?]repente as regras dos jansenistas e este as fez 

imprimir para cautela dos fieis. Diz pois a regra septima que se deve seguir o que dictão 

os movimentos internos ainda que seja contra as leys divinas e humanas e que obrando-

se  segundo esses movimentos internos e particulares, tudo está santo pois se obra 

segundo a consciência. Em muitas occasiões tem Sua Illma. obrado contra as leys 

divinas e humanas, e a escuza que sempre deo foi que assim lho dava Deos a sentir e 

que assim lho dictava a sua consciência. E pera que agora não possa negar o que muitas 

vezes tem ditto e a muitas pessoas, permittio Deos que isto mesmo escrevesse ao Exmº. 

Snr. V. Rey, em resposta de huma repreensão que lhe deo, por ter mandado entrar à 

falsa fé as terras de el rey de Sunda com gente da ordenança armada pera lhe tirar os 

ídolos de certo pagode, no mesmo tempo em que o ditto rey tinha pedido  cessão de 
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armas, e Sua Exª. lhe tinha concedido, vivendo já ambas as naçoens em boa 

correspondência. Que hum particular, qual era  Sua Illma, sem mais authoridade ou 

razão que o seo querer, interrompesse esta correspondência, quebrasse esta fé publica e 

violentasse a jurisdição alhea, hé sem dúvida obrar contra as leys divinas e hunas. E 

disto mesmo o reprehendeo Sua Exª., porém, antes e depois desta repreensão, escreveo 

este bom prelado a Sua Exª. que elle, no que obrara, seguira hum certo movimento e 

impulso interno a que não pudera resistir. Que outra couza responderia o mais fino 

jansenista, arguido de ter quebrantado alguma ley divina ou humana, senão isto mesmo 

que lhe encomenda a sua 1ª. regra, e respondeo Sua Ilustrissima? 

 Ampliemos esta matéria. Pondo Sua Illma. de parte não só a consciencia senão 

tambem o peijo e a vergonha como costuma toda a vil canalha dos hereges, compoz 

huma relação muy dilatada, que enviou a Portugal, contra a pessoa do Exmº. Senhor V. 

Rey e nella, com diabólica cadência, ingerio muitas e gravissimas mentiras contra o 

ditto Senhor, constando-lhe a elle e a todos nós o contrário. O mesmo fez a respeito de 

alguns religiosos da Companhia nessa mesma relação e em huma carta particular. Por 

não ser mais dilatado do que pertendo só apontarei duas mentiras contra a verdade 

conhecida por tal. Quis Sua Exª. mandar hum religioso Franciscano com cartas de muita 

importância a Portugal  e porque naquele tempo estava Sua Illma. em Salcete, ordenou 

Sua Exª. ao Secretário de Estado que avizasse a Sua Illma. e soubesse se queria escrever 

por aquelle correyo. Respondeo à carta do Secretário, mandando-lhe duas, huma para 

Sua Mag.e e outra para hum religioso seo amigo. Estas se ajuntarão às de Sua Exª. e 

todas forão pella mesma via. Diz agora Sua Illma., na sua relação, que se lhe occultara 

aquelle correyo. Não hé isto mentir a sabendas e contra a verdade conhecida por tal? 

 Diz mais na carta particular que os milhores religiosos da Companhia estão por 

elle e que por esta causa fora e estava ainda preso no seo collegio o reytor de Rachol. 

Hé notório que o reytor de Rachol não esteve preso em tempo algum por esta ou por 

alguma outra causa. E na mesma occasião em que Sua Illma. escreveo aquella infame 

carta, como tambem antes e depois de a escrever, veyo o dito reytor de Rachol a Goa a 

alguns negócios e sempre visitou a Sua Illma. Pois como esteve e estava ainda preso no 

seo collegio? Não hé isto mentir a sabendas e contra a verdade conhecida por tal? Deixo 

outras muitas mentiras em matérias mais graves e de maiores consequências contra 

verdades notórias e por isso sabidas de Sua Illma. Porém reparo em que sendo arguido 

desta relação e desta carta, ao principio respondeo que elle não fizera tal relação mas 

que fora invento de certos religiosos da Companhia. E aqui tornou a mentir a sabendas. 
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Ao depois vendo que estava convencido de que elle era author, recorreo à sua 1ª. regra e 

disse que elle não tinha escrito senão o que lhe dictara a sua consciencia e que nisso não 

fizera aggravo a alguem. 

 Esta mesma resposta tem dado aos que o arguirão de ser fácil em sahir com 

excommunhoens e difficultoso em absolver dellas; de prender a clérigos e a leygos sem 

causa e de os não soltar senão mortos ou gravemente infermos; de tirar crédito a homens 

e mulheres cazadas e de expor a estas a serem mortas por seos maridos com os termos 

infames que lhes manda fazer; de levar adiante todas as suas teimas contra toda a razão 

e contra todo o direito; de não deferir às partes e sumir-lhes os seus papeis quando já 

nelles tem dado despachos exorbitantes; de se intrometer na jurisdição real com total 

perturbação dos povos e opressão daqueles a quem obriga com sensuras e ainda com 

pancadas, a pagarem o que não devem; de inquietar as comunidades, os tribunais e 

ainda o mesmo governo de Sua Exª. com desatençoens, com enredos e com falsos 

testemunhos. Sendo arguido destas couzas porque as faz e muitas mais ainda, respondeo 

que tudo obra movido do escrúpulo e obrigado da própria consciencia. E consciencia 

que tudo isto dicta, que consciencia pode ser? Será de catholico ou de hereje?  Qualquer 

menino da eschola, bem estruído na douctrina christã, hade ter esta consciência por 

consciência de hum fino hereje. E qualquer theologo vê claramente nella o espírito 

privado dos jansenistas e de todos os hereges modernos.  

A décima regra dos jansenistas lhes encomenda, como cousa de muita 

importância, que fação intolerável o jugo da Igreja Catholica para que, faltando-lhe a 

verdade, que Christo lhe ajuntou, o sacudão os fieis e fiquem dispostos para receber os 

demais erros. Que Sua Illma. pratique esta regra com toda a exaução, não só hé publico 

mas notório  aos que quiserem reflectir no procedimento deste prelado. Hé jugo, e jugo 

pezado a excomunhão, mas para que ficasse suave, ordenou a Igreja sanctamente que os 

prelados não uzassem della senão contra peccadores obstinados e por último remédio. E 

quando haja esperança de que fará algum fructo, que sojeitando-se à Igreja, sejão 

absolvidos e recebidos della como filhos. Diga agora toda a India se hé isto o que faz o 

Arcebispo de Goa. O que todos vemos e choramos hé que quasi todos os despachos 

deste prelado levão a cominação de excomunhão maior ipso facto incorrenda. As 

declaratórias são tantas que athé os mais curiosos cansão jà de as ler nos lugares em que 

estão afixadas. Nem huma só se vio até agora que fosse conforme a mente da Igreja, 

porque todas ellas são fundadas em culpas suppostas e contra os que sempre estiverão e 

estão sujeitos aos preceitos da Igreja. E se isto mesmo manifestão a Sua Illma. por 
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palavras e por petição, offerecendo-se a provar a sua innocencia ou a sua sojeição à 

Igreja, nem despacho se poem nas suas petições. E assim andão há hum anno e andarão 

toda a vida privados dos sacramentos e da communicação dos fieis quatorze homens da 

aldea de Margão, sem mais culpa que o ódio de Sua Illma, a quem os dittos homens 

chegarão muitas vezes protestanto que elles estavão innocentes, mas que sem embargo 

disso estavão promptos para obedecer a tudo o que a Igreja lhes mandasse, só afim de se 

verem livres daquella summa vexação. E ainda que houve pessoa de tanta authoridade 

como letras que patrocinou tão justo requerimento não foi deferido, com grande 

escândalo de toda a christandade e não menor impaciencia dos supplicantes. Mas isto hé 

o que pertende Sua Illmª. para se conformar com as sua décima regra. Quer fazer 

intoleravel e aborrecida dos fieis a pena de excomunhão sanctamente estabelecida pella 

Igreja e por isso a pratica nesta forma: excomunga aos innocentes como se fossem 

culpados e não quer reconciliar com a Igreja os obedientes e sojeitos como se fossem 

rebeldes e obstinados. O mesmo que fez a estes homens de Margão tem feito a outros de 

diversas aldeias, assim homens como mulheres, sem lhes valer a todos eles serem 

neófitos cercados de gentilismo e como plantas tenras e pouco firmes, privilegiadas 

pelos Summos Pontifices e dispençadas em muitos preceitos, que lhes serião mais 

pezados e retrahirião os gentios de abraçarem a fé catholica. Mas assim havião de obrar 

os Summos Pontifices para suavizarem o jugo de Christo e assim havia de obrar Sua 

Illma. para o fazer pezado e tão pezado que ninguém o queira levar. 

 Tambem hé jugo a correcção mas, para que fosse jugo suave, ordenou a Igreja 

que pella primeira vez não passasse de huma paternal amoestação. E que faz sua Illmª.? 

Tanto que alguma pessoa hé denunciada ainda da primeira vez,  a manda vir perante si 

com cominação de excomunhão maior ipso facto incurrenda e quando menos lhe manda 

fazer hum termo de emenda, quer negue quer confesse, lhe põem huma pena pecuniária 

às costas ou a manda presa para o aljube, onde lhe não dá livramento senão depois de 

muitos mezes, e ainda então a atropela com despachos tão cavilosos que não há mais 

remédio que morrer no aljube ou fugir delle como fizerão muitos. Entre esta multidão 

de prezos se achava huma mulher cazada que, sem ambargo de o ser e estar seo marido 

então auzente, foi preza por má mulher. Estava ella prenhe de oito mezes e constava ser 

de seo marido e, assim pella incomodidade do lugar com pella proximidade do parto, 

enfermou gravemente e requereo repetidas vezes a Sua Illmª., sem nunca ser ouvida por 

mais que se sojeitasse a fazer termo de emenda e ao mais que Sua Illmª. quizesse. Até 

que compadecido o aljubeiro do desemparo  e risco daquela mulher e da criança que 
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tinha no ventre foi intimar a Sua Illmª. primeira e segunda vez que ella morria 

infalivelmente. Sempre respondeo Sua Illmª. que se morresse lhe não faltaria lugar no 

adro da Sé para ser sepultada. Morreo em breves dias e por não haver quem a abrisse, 

deixou a criança de receber o bautismo, o qual parece estava pedindo com os 

movimentos que fazia nos últimos arranques da may, como testemunharão algumas 

pessoas que assistirão a este espectaculo tão escandalozo como indicativo do ânimo de 

Sua Illmª. Alem desta mandou Sua Illmª. prender outras mulheres cazadas por mal 

procedidas sem que seos maridos as accuzassem ou se lhes provasse o delicto antes 

talvez erão tidas e havidas por mulheres honradas. Mandou vir perante si, para fazerem 

termo de emenda, a algumas mulheres brancas e cazadas com homens honrados não 

sendo públicos os seos deffeitos  nem tendo deles noticia seos maridos. E se não fosse a 

prudencia de hum religioso da Companhia que atabafou estas desordens, seria inevitável 

a morte de alguma  destas mulheres. E que hé isto senão fazer intoleráàvel o jugo da 

correcção? Os condenados em pena pecuniária são inumeráveis, os desterrados são 

muitos, os prezos muito mais e quasi todos, com o pretexto das denúncias, se veem 

vexados e opprimidos, ou sem culpa ou em circunstâncias que a justiça o não permite. 

Donde nasce chegarem a tal desesperação que huns rompem em proposiçoens 

escandalosas e outros vão viver os infiéis e sabe Deos como. Não sei que o jansenista 

mais observante das suas regras possa obrar mais para fazer intoleràvel o suave jugo de 

Christo e aborrecidos dos fieis os preceitos da sua Igreja. 

 Porém, descubramos mais este coração de lobo sem sahirmos dos axiomas dos 

jansenistas. Em hum seo livro intitulado – Inconvenientes de Estado, que se seguem do 

Jansenismo – refere o Senhor de Marandé huma carta circular para todos os sequases do 

jansenismo em que se lhes propõem os meyos de que devem uzar para estabelecer 

felizmente a sua doutrina, e hum dos meyos que muito se lhes recomenda hé que em 

todas as partes que se acharem, procurem de mover huma guerra espiritual entre os 

catholicos a fim de os desunir, e nestas águas involtas introduzir milhor os seos erros e 

alcançar o patrocinio de alguma das parcialidades. Esta foi a razão por que o Abbade de 

S. Cyrano, finíssimo jansenista, escreveo o livro da Ierarchia com nome de Petrus 

Aurelius para meter em demandas e comtendas os prelados  e clero contra os religiosos 

e estes contra aquelles, como em effeito metteo. Todos sabem quanto Sua Illmª. 

trabalhou para semear discórdias e introduzir dissenções entre os religiosos da 

Companhia, entre estes e a christandade de Salcete, que estava a seo cargo, entre os 

mesmos e a pessoa de Sua Exª. e algumas outras de graduação, usando de quantas 
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cavilaçoens e falsidades lhe ocorrerão, ainda que com mao sucesso porque emfim 

prevaleceo a verdade contra a mentira. E se disser que conseguio com os seos enredos 

deixarem os religiosos da Companhia a christandade de Salcete, dir-lhe-ei que tem essa 

boa obra que offerecer ao diabo e esse serviço que alegar aos da sua seita pois soube 

dividir e separar a milhor christandade dos milhores parochos, com evidente risco de 

ruina espiritual daquelas almas.  

 Outro meyo ainda mais importante que este, se recomenda na sobredita carta 

aos sequazes do jansenismo e vem a ser que se desacreditem os religiosos e fação cahir 

da opinião e autoridade em que estão porque não podião os jansenistas ter adversários 

mais poderosos que os religiosos, ponderando de facto que eles são os que defenderão 

felizmente em todos os séculos a fé catholica contra os hereges. Eles são os que sobre os 

catholicos se mostrão empenhados na conservação da religião e monarchia ecclesiastica; 

eles são os que praticão em si os maiores apertos do Evangelho e as mais eminentes 

virtudes do christianismo e se dão mais ao estudo das divinas ciências com que ficão 

mais aptos para reprimir novidades e corrigir erros. Pello que era necessário imfamá-los 

e diminuir nos grandes e nos pequenos a grande confiança que deles fazem, pondo todo 

o cuidado em lhes persuadir que os religiosos não vivem tão conformes à sua regra, que 

os seos costumes são depravados, que as suas doutrinas não são seguras, que as suas 

izençoens são abuzos e que os seos privilégios estão revogados  e que logo se 

empenhem com os prelados e magistrados a título de zelo e de reforma para que não 

guardem nem deixem guardar os dittos privilégios e izençoens. 

 Porém, accrescentavão na mesma carta que todas as suas forças e industrias 

montarião pouco enquanto estivessem em pé os Jesuitas porque dos Jesuitas aprende 

quasi toda a mocidade christaâ os princípios da fé e das verdades catholicas. E porque 

com seos livros, prédica, ensino e direcção das almas,  com as missoens e com todos 

seos exercícios esperituaes e religiosos  têm adquirido huma grande reputação e 

conservão o crédito de sustentar o povo na doutrina e fé catholica. Ao que se ajunta  

fazerem profissão de rebater e confundir os hereges por todas as vias e modos possíveis, 

principalmente aos modernos, a quem têm descuberto e vão descobrindo com singular 

prespicácia ainda que por isso se vejão assaz perseguidos deles e padeção imensos 

trabalhos. O que tudo obrigou ao Abade de S. Cyrano a proferir esta sentença que era 

precisamente necessário arruinar os Jesuitas para se estabelecer o Jansenismo. 

 Pergunto agora: E que tem feito o Illmº. de Goa aos religiosos principalmente 

aos da Companhia de Jesus? Se me não responderem os homens, responderão as 
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mesmas pedras da rua porque até estas se poderião escandalizar do furor e audácia com 

que este lobo carniceiro acometteo a milhor porção do rebanho de Christo, que são os 

religiosos. A estes começou logo Sua Illmª a publicar de ignorantes e com taes os 

obrigou a se examinarem com elle de confessores. Aos clérigos regulares da Divina 

Providência poz tantos e taes obstáculos para haverem de hir para as suas missoens que 

quasi os fez sospeitos na fé e lhes tiraria totalmente o crédito e opinião que há deles se 

não fosse patente o seo procedimento  em tudo conforme ao seo instituto e nos não 

tivesse mostrado a experiência de muitos annos que a sua doutrina hé muito sam, o seo 

espírito muito igual e o seo zelo muito catholico. Aos religiosos da Companhia de Jesus 

tem perseguido muito mais, como mais opostos a seos danados intentos. Com occasião 

da visita de Salcete incitou a alguns canarins malévolos que se lhe queixassem dos 

padres e denunciassem da sua vida e costumes sem receyo algum porque elle lhes 

guardaria inviolável segredo e que convidassem a outros para que fizessem o mesmo. E 

porque lhe não chegavão as queixas e denúncias que elle dezejava, tomou a resolução 

de perguntar a todos e inquirir directe da vida e costumes de taes religiosos, 

principalmente daqueles que dentro e fora da Religião tinhão e podião ter mais 

authoridade e opinião e às tortas e às direitas, com promessas e com ameaças às 

testemunhas, foi fabricando contra eles quantos termos e quantos processos lhe dictava 

o seo ódio e lhe sugeria o escrivão da camera Rafael Lourenço Duraens, que parece lhe 

deo por companheiro e por adjunto o mesmo Jansenio ou o mesmo satanás. Porque este 

hé o que lhe dá os alvitres, o que lhe aprova as resoluçoens, o que lhe agencia as 

testemunhas e estende os seos dictos muito ao seo intento, o que anda tomando falta 

pella cidade, o que espalha as suas mentiras, o que lhe descobre os meyos para ajuntar 

dinheiro, o que aceita as peitas e o que lhe feicha os olhos para proceder tento às cegas 

como procede com o conselho pois e ajuda deste tição do inferno. Continuou Sua Illmª. 

a perseguição dos Jesuitas, publicando contra os que vivião em Salcete tantas infâmias e 

tão falsas que se resolverão a largar aquellas igrejas e recolher-se aos seos colégios por 

não estarem exposto em campo razo à voracidade de tão grande lobo. Porém, não valeo 

a este inocente rebanho estar recolhido no seo aprisco para se livrar dos assaltos e 

investidas desta fera insaciáel porque começou logo a fabricar novas inquiriçoens e 

processos infamatórios contra toda a verdade e contra toda a justiça para os remeter a 

Portugal e a Roma. A huma e outra corte escreveo que a christandade de Salcete  (que 

sempre correo por conta dos Jesuitas) era péssima e infecta da idolatria.  Sendo assim 

que universalmente hé a milhor christandade da Áia e que só duas  aldeas confinantes 
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com a terra firme e habitadas ainda de muitos gentios, participão dos seos erros. Sendo 

requerido pelo Rmº. provincial da Companhia para que lhe remetesse as culpas que 

publicamente dizia ter achado dos seos súbditos, o não quis fazer. E porque alguns dos 

falsamente criminados erão ministros do Santo Officio, repetio este  tribunal os 

precatórios para que Sua Illmª. lhe remetesse as suas culpas, o que tambem não quis 

fazer porque sabia muito bem que todos aquelles crimes erão supostos e que só ao 

longe, onde se não tinha conhecimento dos sogeitos, nem eles podião ser ouvidos, 

podião ser acreditados os enredos e cavilaçoens de Sua Illmª. Mas pelas devaças que 

tirou a mesma Religião e o mesmo Tribunal, se purificou a verdade e se fará patente 

onde quer que chegarem as falsidades de Sua Illmª.  Finalmente chegou a sua heretical 

ousadia a declarar por publico excomungado ao Reverendo Padre Antonio de Betancurt, 

dizendo na sua declaratória que tinha commettido muitos crimes, a que estava annexa 

excomunhão mayor dentro e fora da Bulla da Cea. E logo refere mil falsidades que nem 

passarão pelo pensamento ao ditto Rvº. Pe. Esta infâmia se rebateo logo com muitos e 

doutíssimos pareceres em que todos os regulares e seculares doutos provarão a nulidade 

da ditta declaratória por muitos títulos e forão de parecer com o comum dos authores 

que della se não fizesse caso algum mais que para a impugnar. Agora me dizem que Sua 

Illmª. para de algum modo ressarcir o seo crédito notavelmente perdido, sahira com 

hum papel  em que pertende mostrar a validade da ditta declaratória e que para 

estabelecer este erro caye em outros muitos mas todos dirigidos a abater os religiosos e 

negar-lhes os seos privilégios contra bullas expressas dos Summos Pontifices. E que hé 

isso senão pôr em prace o meyo mais recomendado dos jansenistas para poderem 

introduzir os seos erros sem a grande oposição que lhes podem fazer os religiosos e 

principalmente os Jesuitas, inimigos capitaes desta canalha, e por isso são perseguidos 

della em toda a parte. 

 Para encobrir de algum modo este coração de lobo com pelle de ovelha, não 

cessa Sua Illmª. de espalhar pelo vulgo (ainda que não acaba de o persuadir) que o seo 

único fim hé defender a liberdade e immunidade ecclesiastica e que está prompto a dar a 

vida por ella como fizerão muitos prelados a quem por isso mesmo veneramos nos 

altares. Aqui se conforma Sua Illmª. com hum dos meyos apontados na sobredita carta 

circular para os jansenistas, em que se lhes adverte e manda que sayão com 

proposiçoens agradáeis e bem aceites do povo que não costuma examinar a coherencia 

das obras com as palavras e por isso facilmente se engana. 
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Mas como Sua Illmª. obra tanto às claras contra o que diz, bem creyo que já 

todos estão desenganados. Como defende Sua Illmª. a liberdade e immunidade 

ecclesiastica se atraz atropelado todo o estado clerical com excommunhoens, com 

condenaçoens e com prizoens tão indecentes que consente que o seo meirinho mande 

pegar nos clérigos de ordens sacras pelos seos cafres e que estes os tragão prezos atraz 

do andor em que vai o mesmo meirinho? Como consente que o seo escrivão da Camera 

e seo companheiro trate os mesmos clérigos  por tu e com outras pavras tão injuriosas 

que athé os escravos se sentirão dellas? Como consente ou manda que os seculares 

executem os clérigos e lhes vendão em publico leilão os seos bens sem serem citados 

nem ouvidos em juízo algum? Assim o fez, com despacho de Sua Illmª., Manoel Pinto 

Botelho ao Pe. Manoel de Moraes Sarmento, prior da Sé de Dio. Como consente ou 

manda que se cortem as árvores fructiferas dos patrimónios dos clérigos sem tambem 

serem citados ou ouvidos em Juizo algum? Assim o fez, com despacho de Sua Illmª., 

hum leigo capucho em Dio ao Pe. Caetano Gomes, morador na mesma fortaleza, 

cortando-lhe as palmeiras que tinha em certo chão do seo património com o pretexto de 

que tiravão a vista ao seo convento. Porém como o ditto leigo hé tio de Sua Illmª. 

mereceo que nesta occazião dispensasse em tantas leys quantas vemos violadas neste 

absoluto. Não será fácil referir tudo o que Sua Illmª. tem obrado contra a liberdade e 

immunidade ecclesiastica sem encher hum grande volume. E quer-nos persuadir que a 

defesa desta hé motivo por que faz tantos excessos porém debalde, quando vemos e 

experimentamos que o seo empenho hé aviltar o estado clerical e destruir o religioso, se 

ofende a cada passo o direito natural nas sem razoens que continuamente está fazendo, 

se não guarda o direito canónico, se atropela os breves pontificios, como defende a 

immunidade ecclesiastica e como quer dar avida por ella à imitação de muitos santos 

padres? 

 Todos os santos padres que derão a vida pella liberdade e immunidade 

ecclesiastica e por isso forão canonizados, estão tão longe de Sua Illmª. ou Sua Illmª. 

deles, quanto vay da ovelha ao lobo ou do Espírito Santo, que nelles morava, ao espirito 

maligno de que Sua Illmª. está pessuido. Elles defendião a liberdade da Igreja e Sua 

Illmª. defende a liberdade de Jansenio, na qual se fundão as suas teimas e os seos 

absolutos. Elles accudião pella immunidade ecclesiastica e Sua Illmª. acode pelo seo 

amor próprio e pelo seo interesse, querendo-se fazer estimado e respeitado pella maior 

extenção do domínio e da jurisdição, tire-se ella a quem se tirar e offenda-se a quem se 

ofender. Elles nunca deixarão de amar aos mesmos a quem corrigião com a devida 
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charidade e Sua Illmª. não deixa de aborrecer a todos os que castiga porque os castiga 

por ódio e má querença. Esta a razão por que procura infamá-los, por que lhes levanta 

falsos testemunhos e porque os persegue de morte. Naquelles santos prelados sempre se 

vio unida a humildade com a inteireza e a misericórdia com a justiça. Porém em Sua 

Illmª. não se acha mais que huma soberba refinada e huma justiça do inferno porque o 

desprezo com que a todos trata hé inviolável. E os seos castigos têm muita semelhança 

com os eternos. A quem prende não solta, a quem excommunga não absolve, a quem 

condena não perdoa, a quem desterra hé por toda a vida. E como o seo ódio hé 

insaciável não cessa de inventar culpas para continuar os castigos. E diz que quer 

morrer martyr. Que elle matou já a alguns hé sem dúvida. Porém como não sei se os 

matou em ódio da fé não posso affirmar que não hé elle o que hade morrer martyr mas 

que forão outros os que morrerão martyres às suas mãos. O que lhe posso assegurar hé 

que emquanto não mudar de vida não poderá ter tão ditosa morte porque se o martyr hé 

victima da charidade, elle está feito victima do ódio em que se abraza contra o seo 

próximo- Se o martyr perdoa a seos inimigos e pede a Deos que lhes perdoe, elle 

continuamente está pedindo castigos a Deos contra os que reputa por seos inimigos e de 

alguns diz que os hade perseguir athé à quarta geração. Em que santo padre dos que 

derão a vida pella immunidade ecclesiastica achou Sua Illmª. estes exemplos para os 

imitar? Em que testamento de martyr leo estas verbas ou últimas vontades? Não lhe 

aconteça tornar a dizer que quer morrer martyr como aquelles santos prelados. Diga que 

nos quer martyrizar  a todos como tirano. 

 O certo hé que por temer Sua Illmª. que lhe farião o que elle nos quer fazer, não 

come bocado na sua meza em que da mesma iguaria coma primeiro o pobre que com 

elle janta e cea. E depois de observar por alguns tempos o effeito que faz no pobre 

começa a comer. Demasiada cautela em quem dezeja morrer martyr. Mas com que 

consciência faz aquella experiência neste pobre como se a fizera em hum cachorro? 

Bem mostra que está mais prompto para martyrizar do que para ser martyr. Cuidava eu 

algum dia que elle admittia este pobre à sua meza para na pessoa do mesmo pobre 

hospedar e agazalhar a pessoa de Christo mas agora entendo que só pertende assegurar a 

sua vida à custa da vida de Christo, na sua figura ou no seo pobre. Semilhante 

experiência fez na igreja de São Pedro, mandando a hum clérigo que comesse duas 

hóstias das que se lhe havião de offerecer quando dicesse missa. Assim estima tanto a 

sua vida  e tão pouco a do próximo. Porém esteja certo de que ninguem o pertende 

matar porque ninguem tem tão má coração como elle, coração que não perdoa à honra 
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nem à fazenda alheia, coração que sempre está maquinando falsidades e aleivozias, 

coração que sempre está ardendo em ódios e em vinganças, coração que com nenhum 

castigo se dá por satisfeito, hé verdadeiramente coração de lobo e como tal se devem 

acautelar todos os cordeiros do rebanho do Senhor, que este hé o fim por que o dou a 

conhecer a todos, recomendando-lhes muito que se não fiem das suas palavras pois são 

fingidas, mas só olhem para as suas obras que são as que verdadeiramente dão a 

conhecer os sogeitos e as que Christo mandou observar a seos discípulos para 

distinguirem os hereges dos catholicos. 

 Nem Sua Illmª. se pode queixar de que demos mais crédito às suas obras do que 

às suas palavras quando o mesmo Filho de Deos feito homem se sojeitou a este juízo. 

No capitulo decimo de S. João diz Christo Senhor nosso que se elle não faz obras de 

Filho de Deos que não creyão que elle o hé mas que se as faz e que se não querem dar 

crédito ao que elle diz, dêem credito ao que obra. Pois se Christo, que hé a eterna 

verdade, não quis obrigar aquelles homens a que dessem crédito às suas palavras, senão 

às suas obras, como quer Sua Illmª., sendo tantas vezes apanhado em mentiras, que 

demos credito ao que diz e não ao que obra? O que elle diz, pella maior parte, hé 

conforme à doutrina dos catholicos,. Porém, o que obra hé segundo as regras dos 

jansenistas. Logo deve ser tido e havido por jansenista e não por catholico e delle se 

devem acautelar todos os que seguem a doutrina de Christo como a segue e ensina a 

Santa Madre Igreja de Roma. Este hé o meo parecer salvo milhor juízo. 

   a) Portugal o velho.  

 

 

 

 

DOC. Nº. 38 

[s.d.], Goa - Manifesto do procedimento do Arcebispo de Goa contra as muytas 

falsidades e calumnias que se lhe têm imposto 

ANTT-TSO-CG, liv. 286. 

   

Mendaces ostendit, qui maculaverunt illum. Sap. 10-14 

 

Hé dispozição geral da Divina Providencia descobrir e manifestar não só no 

outro mundo mas tambem neste as mentiras e falsidades, com que os impios pertendem 
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macular a fama daqueles que com recta intenção e zelo, o pertendem servir , mendaces 

ostendit, qui maculaverunt illum.Porém como nem tudo devemos deixar à Divina 

Providencia, nem esperar, q’ella pelos seos meyos extraordinários saya com estes fins, 

quando temos meyos humanos e há necessidade de sayr com semelhante manifesto em 

obsequio da verdade, por esta razão por parte della, sem desconfiar, nem desobrigar a 

Divina Providencia, de que tambem a mostrará e conformará a seu tempo, hé  precizo 

manifestar e convencer as calumnias e falsidades, que se têm levantado e espalhado 

contra o actual Arcebº. de Goa, para cujo effeito se deve proceder com as seguintes 

presuppozições: 

1ª. Que na India se prova tudo, quanto cada hum quer porque há homens, a que chamão 

casta testemunha, que vivem de se alugar para todo o testemunho falso. E isto pelo vil 

preço de meia tanga. E já o grande Affonço de Albuquerque no seu tempo se queixava: 

q’era tão má a gente da India, que lhe levantarão ser elle homem deshonesto e lho 

provarão. 

2ª. As mesmas verdades da India vão para Portugal pintadas e affectadas com taes cores, 

que assim pella distância, como pella diversidade dos costumes e ainda dos vocábulos, 

muitas vezes no reyno se recebe como verdade pura aquillo que na India se reconhece 

por mentira desmarcada; em confirmação do que apontarei somente os três seguintes 

cazos, que são vulgares e constantes na India. 

1º. Mandando o Snor Rey D. Pedro 2º. pelo zelo que tinha da propagação da Fé, que lhe 

remetessem da India averiguado o numero dos christãos que haveria nos Rios de Sena,  

cometeu-se esta averiguação aos Pe.s da Companhia, que assistião em Mossambique, 

dos quaes constou que serião três mil almas. E parecendo em Goa,  que este numero era 

desigoal ao zelo e expectativa de El Rey, aos três mil acrescentarão mais hua cifra, e 

pozerão 30 mil. Chegando estas notícias a Lisboa à mão de quem as havia de participar 

a S. Magestade; fazendo o mesmo conceito e tomando a mesma rezolução que em Goa, 

acrescentou mais outra cifra: Chegou a noticia a mão de El Rey com o nº. de 300 mil 

almas. 

2º. Reprezentou-se de Goa ao Concelho Ultramarino de Lisboa, que se extinguisse a 

freguezia de N. Snra do Rozário porque não tinha freguezes e não entravão já na Igreja, 

senão bois e bichos. Estava o Concelho já para rezolver a favor desta propozição athé 

que advertido por quem sabia a fraze da India (na qual se chamão bois os homens que 

acarretão e bichos os rapazes) se suspendeo a rezolução. 
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3º.Sendo pai dos Christãos o Pe. Affonço da Costa e tendo tomado para o catecismo a 

hum minino órfão gentio conforme os alvarás dos Snores Reys de Portugal,  acudirão os 

gentios a certo ministro para por meio da justiça secular, como costumão, tirarem o 

órfão das mãos do Pe., o qual vendo que o dito ministro sahira no seu andor em direitura 

da caza do V.Rey, e suspeitando que hia a preveni-lo neste negócio, adiantou-se ao 

ministro para informar primeiro ao V. Rey da verdade. E hé fraze da India, quando 

alguém  se adianta ao andor ou palanquim de outro, dizer-se que lhe cortava o andor. 

Dessa equivocação se valeo o ministro, dando conta do cazo a S. Magestade e 

queixando-se que fora tal o excesso do Pe. Affonço da Costa, que no meyo da rua 

publicamente lhe cortara o andor. E entendendo-se em Lisboa, que o Pe. lhe tinha na 

realidade cortado o andor com algum machado, foi repreendido por carta de S. 

Magestade, em que dizia; que ainda  que louvava o zelo com que procedia no seu 

officio, estranhava o excesso com que se houvera, cortando o andor do seu ministro a 

quem como tal devia tratar com todo o respeito. Com semelhantes cores, e verdade vão 

pintadas muytas das couzas que se têm acumulado e imposto ao Arcebº. 

Procedimento do Arcebº. até entrar na substituição do Governo 

Chegou o prezente Arcebº. D. Ignacio de S. Thereza à barra de Goa aos 25 de 

Setembro do anno passado de 1721. Dezembarcou aos 26 e, antes de fazer entrada 

pública, começou logo a entender nos exames dos clérigos, assim de latim, como de 

moral, por lhe constar a summa ignorância de muytos, que com efeyto achou. E não 

forão poucos  os quem ficarão privados do exercício de confessar e ainda do exercício 

das ordes. Aos regulares não quis aprovar de novo para ordes e confessores, sem elle os 

examinar. Muytos sogeitarão-se aos exames, sendo os primeiros os Pe.s da Compª. 

Outros repugnarão, sendo os principaes os Capuchos a titulo de privilégios que nunca 

aprezentarão. E começarão a publicar, que o Arcebº. como conigo, era inimigo dos 

Frades. Prendeo e castigou a vários clérigos insolentes, sem dar ouvido aos padrinhos 

em cujo patrocinio confiados os canarins costumão cometer os mayores excessos, pelo 

que o Arcebº. incorreo logo no desagrado de algumas pessoas principaes, patronas 

daqueles que estavão costumados a experimentarem a denegação de semelhantes 

patrocínios. Poz pena de privação a todos os officiaes que nas provisões ou outros 

quaisquer papeis levassem mais do taxado ou fosse a título de alviçaras ou por outro 

qualquer titulo e aos que o soubessem por preceito para que os denunciassem.  
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Fechou as portas às valias nos requerimentos não despachando ou dificultando 

os despachos das petições, que não vinhão por mão dos mesmos requerentes, com o 

qual meyo evitou muytos inconvenientes, reconhecendo todos que para conseguirem do 

Arcebº. os despachos que pertendião era peyor meter-lhe valia. Fechou os ouvidos às 

persuazões do grande fausto, com que não só os seculares, mas ainda muytos 

eccleziasticos pertendião se tratasse o Arcebº., ao menos para a edificação dos gentios, 

conforme eles allegavão.  Ao que respondeo o Arcebº.que lhe mostrassem quantos 

gentios se tinhão convertido por meyo destes faustos e que lessem as histórias e 

acharião quantas e quão copiozas erão as conversões que havião antes deles se 

introduzirem.  Que os mesmos gentios não se edificavão com vaidades mas sim com 

virtudes e que elle não estava obrigado a tratar desta edificação por meyos contrários às 

leys que professava e a que só devia obedecer. E que não só por religiozo mas por 

prellado da Igreja estava obrigado a tratar-se em tudo com parcimónia, com modéstia, 

com imitação da pobreza de Cristo e desprezo das vaidades do mundo, como 

expressamente mandava o Tridentino, Sess. 2.L.mod. Vin. E S. 25 d.ref. c.3. 

Fechou tambem as mãos a todas as dádivas e ofertas, não aceitando nenhua, 

como já tinha feito em Mossambique, e remetendo aos mesmos offerentes algumas que 

chegarão a enviar-lhe. E a alguns vigários do Norte, que lhe enviarão por mimo algumas 

pessas de seda, lhes tornou a remeter, mandando que as convertessem em mantilhas de 

orphas e viúvas. Poz preceito à prioressa e mais religiozas de Santa Mónica para que 

não lhe mandassem couza alguma por pequena que fosse, nem do comum, nem do 

particular. E instando a prioressa, por occazião da festa do Natal, pella permissão de 

mandar a colação à família do Arcebº., como era costume, lhe respondeo: que como a 

família se achava toda de cama, estava escusa do jejum e por conseguinte de fazer  

colação. Finalmente falecendo D. Ignes de Mello, nomeando por seu 1º. testamenteiro 

ao VRey, a quem deixou duas aldeas, em 2º. lugar ao Arcebº., a quem deixou huma cruz 

de cristal engastado em ouro com alguns diamantes, e vindo o Parrocho dar noticia ao 

Arcebº. desta nomeação e doação, lhe respondeo: que dissesse, a quem o mandava, que 

não era essa a cruz, que elle Arcebº. viera buscar à India, e que não aceitava, nem a 

nomeação, nem o emolumento, que com ella lhe vinha. No que tudo se deve fazer 

reflexão para convencer algumas das falsidades, que adiante se declarão. 

Poucos dias depois  da chegada do Arcebº. veo toda a câmara geral de Salsete 

dar-lhe as boas vindas e juntamente lhe entregarão huma petição de queixa contra os 

vigários daquela província, dizendo que por meyo de vizitador tinhão imposto ao povo 
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de Salcete novas e exorbitantes pensões a titulo de dereitos parochiaes, mandando que 

toda a cera, que nas festas ardesse no altar-mor (a qual sempre se poem em grande 

numero, conforme o uzo dos canarins) ficasse para o parrocho, como pé de altar. E que 

as fábricas não concorressem com vinho, cera e hóstia, senão para certo número de 

clérigos, que aos vigários melhor parecesse (isto para terem por huma parte os clérigos 

mais subordinados e dependentes, e por outra pouparem estes gastos da igreja, em 

beneficio das próprias cazas e pessoas), e augementando todas as mais esmolas e 

ofertas, assim nos officios como nos acompanhamentos, e ainda determinando como 

obrigatórias as dos bauptizados, que são voluntárias, não falando em outras impozições 

mais antigas como era o cobrar certa medida de arrôs de cada pessoa a titulo de 

condemnação por faltarem algumas vezes a ouvir missa, o que executavão não só nos 

que tinhão incorrido nesta falta, mas tambem nos que nunca cahirão nella.  

Procurou saber o Arcebº. se toda a Compª. entreviera nestas novas impozições, 

ou se só alguns particulares della. E achou que os principaes AA. forão somemte dois 

Pe.s, a saber o Pe. Manoel de Sá, chamado Patriarcha da Etyopia, então vigário de 

Margão; e o Pe. Antonio de Betancurt, vigário de duas freguezias de Rachol e da Raya; 

e que tirando alguns poucos da facção de estes, todo o mais resto da Compª. com o seu 

provincial  estranhara e reprovara a exorbitância destas impozições. À vista do que 

dispoz o Arcebº. a couza de sorte, com que a requerimento da mesma Compª., se 

suspenderão os taes decretos da vizita, atendendo por este modo igoalmente à 

conservação ou restituição do crédito da Compª., e à satisfação da justiça dos canarins, 

ainda que com desprazer dos ditos dois padres. 

Depois de o Arcebº. fazer a sua entrada pública, visitou logo os três hospitaes de 

Goa, deixando de esmola hum pardao a cada enfermo, o que continuou mais vezes. Não 

descançarão já neste tempo os Portuguezes de Goa de procurar meter cizania e 

discórdia, como costumão, entre o Arcebº. e VRey; porque esta hé a primeira diligência 

das máximas por que governão os seos interesses ou as suas dependências. O VRey 

advertindo os fins destas diligências, disse ao Arcebº. que se ouvisse dizer que ele 

dissera alguma couza delle Arcebº., entendesse que era mentira. Ao que o Arcebº. 

respondeo na mesma conformidade, que se ouvisse dizer delle alguma couza que o não 

cresse até o não ouvir. Antes lhe pedia que o avizasse para elle informar a verdade. 

Nesse tempo se preparava o VRey com todo o calor para a mallograda empreza do 

Cullabo, de que forão motores, arbitradores e assentistas os sobreditos dois Pe.s Sá e 

Betancurt, para por esse meyo ganharem a graça do VRey, ao qual derão hum arbítrio 
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entre outros muytos, que mandasse a alistar todos os clérigos minoristaas das Ilha de 

Goa, Bardes e Salcete e depois de alistados os remisse por cem xerafins cada hum. 

Começarão os pobres minoristas a recorrer ao Arcebº., para lhes fazer bom o seu 

privilegio da immunidade das exacções leygas, o qual hé distinto do privilegio do foro, 

e sempre ficava em pé,  ainda no cazo em que este lhes não valesse e ainda que não 

tivessem  os requisitos do Tridentino como hé rezolução comua dos Doutores. E quando 

o Arcebº. lhe quis acudir, já os achou redemidos, hus por cem xerafins, outros por 

pouco menos, pella qual razão e por cahir logo o Arcebº. enfermo de hua doença grave, 

não pode proceder mais nesta matéria, ficando o Pe. Betancurt tao ufano com o bom 

êxito destes seos arbítrios que chegou a jactar-se em Salcete, que com o dinheiro do 

Cullabo tinha comprado o VRey, e com o de Gamboa (de quem ficara testamenteiro, 

sem que athé agora desse cumprimento a satisfação alguma, nem legado) a seu criado 

Antonio Tavora. 

Procedimento do Arcebº. depois 

de entrar na substituição do Governo 

Estando o Arcebº. de cama gravemente enfermo lhe entregou o VRey o governo 

contra os protestos, e repugnâncias do Arcebº. pella sua emfermidade e pouca 

experiencia, e se embarcou para o Cullabo, sahindo de Goa a 22 de Novembro. E 

porque os médicos receavão que com os novos cuidados o Arcebº. recahisse, pois havia 

somente dois dias que a febre o tinha deixado, convocou o Concelho de Estado e 

propoz-lhe demittir de si o Governo e entregá-lo a todo o Concelho e que rezolvessem 

as cauzas pella pluralidade dos votos ou que ao menos nomeassem dois concelheiros 

para os despachos ordinários. Em nenhua destas propostas quis convir o Concelho (com 

que motivo? Eles o sabem). O que hé certo e ninguem ignora, hé que muytos dos 

poucos cavalheiros que ficarão em Goa, não só dezempararão totalmente o Arcebº. mas 

persuadirão ao Secretario de Estado, que tambem o dezemparasse, para o verem 

dazatinar e patinhar, como eles dizião, vendo-se cercado por mar e terra de inimigos, 

que com a noticia da pouca gente, que ficava em Goa, ameaçavão as terras do Estado 

por Bardês, e Salcete, e infestavão as nossas barras, que estas são as máximas dos 

Senhores de Goa, e a natural antipathia que tem contra o governo dos eccleziasticos. 

Porém favoreceo Deus ao Arcebº., desviando os inimigos terrestres, por modos 

maravilhosos, e aos marítimos afugentarão as nossas manchuas de guerra, que o Arcebº. 

mandou aparelhar, pelejando com elles algumas vezes. Dos quaes sucessos e dos mais, 
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que o Arcebº. obrou, como governador, se não faz especial individuação, assim porque 

o Arcebº. não quer nada do Governo, nem menos certidões do que nelle fez. 

Segunda vez se queixarão os minoristas de que tendo-se redimido por dinheiro, 

os obrigavão os cabos  a novas contribuições, ao que acudio o Arcebº. Impedio várias 

injustiças que nas ratiações e cobranças das distribuições para esta guerra se fazião, nas 

quais carregavão tudo sobre os pobres, aliviando os ricos e poderozos. Compoz 

suavemente várias contendas, especialmente huma entre os veriadores do Senado, e 

outra entre o Juiz do Povo e os da caza dos 24 com o meirinho da Corte, satisfazendo no 

mesmo tempo, ainda que enfermo, a todos os despachos,e dependências dos três 

governos, eccleziastico, politico e militar. 

 Tinha o VRey deixado prezo na Fortaleza da Agoada, com guardas à vista e 

prohibição de comunicar com pessoa alguma, a um dessay gentio, por indícios de 

inconfidência, de que mandara devassar certo ministro, o qual tirada a devassa, mandou 

dizer ao capitão da Agoada, que podia dar algum alivio ao dessay e deixá-lo comunicar 

com seos parentes, mas que fosse sempre com os mesmos goardas à vista. Do que 

avizando o capitão ao Arcebº., lhe mandou este dizer: que observasse à risca as ordes, 

que nesta matéria tinha do VRey,  que o dessay ou estava livre dos indícios ou não. Se 

estava livre, não devia estar prezo e communicar com goardas à vista e se não estava 

livre, a mesma razão, que havia para a cautela dos goardas, havia tambem para não 

comunicar com os parentes. E que isto devia reprezentar o ministro a elle Arcebº. e não 

mandar absolutamente a elle capitão, que aliviasse o prezo com a permissão sobredita. 

Desta ordem do Arcebº. se deo o ministro por muyto ofendido e aggravado. E 

com a pouca consideração que lhe permitem os poucos anos, se queixou publicamente, 

com reprovação de todos e até ao mesmo VRey, quando voltou do Culabo. Acresceu a 

isto que achando o dito ministro culpado a hum clérigo, juntamente com alguus 

seculares em certa devasse que tirou, e remetendo o que tocava ao clérigo ao Arcebº. 

mandou este perguntar somente as testemunhas por obsequio do dito Ministro, podendo, 

e ainda devendo, conforme a opinião de alguns doutores mandar tirar nova devassa pelo 

eccleziastico. Do que formou o ministro novas queixas, dando-se novamente por 

agravado. E porque alguns lhe reprovarão tambem este novo motivo, se começou de 

novo a queixar e a vingar delle com algumas descortezias públicas. 

O motivo foi este. Depois do Arcebº.  fazer a sua entrada pública, intentou 

vizitar algumas pessoas das mais principaes e de mayor distinção. Foy logo avizado por 

estas mesmas, que não fizesse tal couza porque em Goa qualquer Portuguez se reputa 
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por tão bom como os melhores, e que assim vinha a ser juiz das qualidades, vizitando 

huns e outros não (pois vizitar a todos era, sobre indecorozo, impossível), que fizesse o 

que todos os mais Arcebºs. tinhão feito, vizitando somente o VRey e comunidades. O 

mesmo VRey deu o mesmo conselho ao Arcebº., dizendo que até entrar no governo se 

fosse intertendo com a vizita das comunidades e que depois do governo não estava 

obrigado a vizitar nenhum particular. 

Este foy o motivo que o sobredito ministro tomou para a sua affectada queixa e 

de tal sorte persuadio a outros dezembargadores, que (posto que com repugnância) se 

unirão com elle na queixa, depois do Arcebº. deixar o governo. E o peior hé que um dos 

principaes fidalgos de Goa, que tinha mandado advertir ao Arcebº., não vizitasse pessoa 

alguma particular, porque de outra sorte se  botasse a perder, começou a seguir a mesma 

voz dos ministros e a queixar-se mais que nenhum deles. Passarão a uzar algumas 

desatenções, e discortezias públicas com o Arcebº., intentando por esse meyo violento e 

obrigà-lo a vizitar. 

Pella occazião do Natal ajustarão entre si não lhe darem as boas festas. E 

convidando para a mesma conjuração a D. Manoel Soutto Mayor, capitão mor da 

cidade, respondeo que elle não pertendia que o Arcebº. o vizitasse porque em 60 annos, 

que tinha, nunca jamais vira que o Arcebº. algum vizitasse pessoa particular por mais 

calificada que fosse e que assim não havia de faltar à politica que era devida ao seu 

prellado. Alguns poucos mais seguirão o mesmo parecer. O Arcebº. nunca se deu por 

entendido, nem mostrou fazer cazo de todas as sobreditas desatenções. E somente 

respondia que estava prompto para vizitar aquelles Snores, que lhe mostrassem exemplo 

de que algum Arcebº. os tinha vizitado. 

Outro motivo tomarão alguns Portuguezes para perseguirem o Arcebº, que foi o 

não querer conceder licença para novos oratórios particulares, que até muytos canarins 

tinhão licença para se lhes dizer missa em caza, com tanto excesso que em algumas 

havião novenas com missas cantadas de três Pe.s dentro das mesmas câmaras, onde 

estão muytos dos ditos oratórios, o que o Arcebº. proibio e ainda a alguns privou das 

licenças, por não haver cauza justa nem terem os ornamentos e aparelhos necessários e 

seguirem-se daqui muytos inconvenientes. E o peior foi que, depois da prohibição, 

alguns Portuguezes rogarão e admitirão a alguns religiozos, que a título dos seus 

privilégios (como se os houvesse nestas circuntâncias) continuarão com a celebração 

das mesmas missas. E tambem por querer o Arcebº. desterrar outros muytos abuzos e 

entre estes o de não quererem os Portuguezes bauptizar os filhos nas parrochias mas nas 
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próprias capellas e oratórios e os que os bauptizavão nas igrejas, o não querem fazer na 

pia bauptismal mas em huma bacia de prata no meyo da capela-mor. 

Procedimento do Arcebispo 

depois de deixar o Governo 

Recolhido o VRey da empreza do Cullabo, em que gastou dois mezes justos, em 

que sahio de Goa  até o dia,em que entrou nella (tendo levado provimento para seis 

mezes com o intento de descahir sobre Mombassa, concluída como esperava a empreza 

do Cullabo), e deixando o Arcebº. o governo secular, passou logo a Salcete, a compor e 

decidir algumas discórdias graves que se tinhão levantado em matérias de confrarias 

(ordinárias contendas  de canarins) divididos os povos em bandos e parcialidades 

odiozas. Favorecião os sobreditos dois Pe.s Sá, e Betancurt à parte menos justa, como 

costumão, contra o mais resto da Companhia.  

Tomou o Arcebº. juridicamente conhecimento e informação exacta da cauza e 

sumariamente a decidio. E como não foi à satisfação dos ditos dois Pe.s, começarão 

estes, conforme o seu génio e costume, a fazer e espalhar várias satyras difamatórias 

contra o Arcebº., nas quais são tão fáceis que o Pe. Sá, por não poder alcançar a graça 

de certo VRey como pertendera, vingou-se em fazer e publicar contra elle huma satyra. 

E contra outro grande de Portugal fez outra indecentíssima, sem mais fundamento do 

que a falsa presunção de que dera hum arbítrio menos favorável ao Estado da India. 

Não fez o Arcebº. cazo destas satyras, por serem de taes AA; nem deixou de lhes 

mostrar o mesmo agrado, que de antes, nem eles de o perseguirem com outro novo 

motivo de os não nomear o Arcebº. examinadores sinodais, como pertenderão e 

pessoalmente lhe pedirão, para com essa occupação ficarem com mayor domínio sobre 

os clérigos canarins, e estes com mayor subordinação e dependencia. Recolheo-se o 

Arcebº. a Goa e querendo arrancar os dois mayores escândalos da India, que são 

mancebias e demandas injustas, publicou huma pastoral, em que mandava com preceito 

aos parrochos que negassem publicamente os sacramentos a esses e semelhantes 

peccadores públicos e que ninguém solicitasse, procurasse, ou patrocinasse demanda 

que não tivesse justiça provável, as quaes disposições e especialmente a primeira fizera 

grande fruito, largando muytos e recebendo outros por molheres as mancebas. Entrando 

a quaresma, depois de fazer a sagração do arcebº. da Serra, começou a vizita da sua 

diocezi pella freguezia da Sé. 

 Como havia couza de trinta anos que a Sé e todas as Ilhas de Goa estavão sem 

vizita, ainda que o Arcebº., por isso mesmo procurou proceder com toda a brandura, 
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prudência e charidade, começarão os ânimos ociosos e malaffectos de alguns 

Portuguezes de Goa a notar e murmurar algumas das suas disposições,  porque se lhes 

fazia novo e estranho pelo descostume aquillo que no reyno hé regular e ordinario, 

posto que outros muytos se mostravão agradecidos ao Arcebº. pelo bom termo, que com 

eles uzara, chamando-os e admoestando-os muyto em particular e em segredo. Procurou 

tambem o Arcebº. evitar todas as discórdias (que na India são tão frequentes, que se não 

acharão dois homens que sejão verdadeiramente amigos e que mutuamente se guardem 

fidelidade), e reconciliar todos os que andavão em dissenção e inimizade, e compor 

suavemente todas as demandas e contendas,  o que em alguns conseguio, deixando ficar 

a outros como de antes, por quererem seguir os seos pleitos pelos meyos ordinários. 

Procedimento do Arcebº. 

na vizita de Salcete 

 Depois da Páscoa começou o Arcebº. a vizita da provincia de Salcete pella 

freguezia de Mormugão, a primeira daquela província, onde entrou a 23 de Abril. E 

achando toda a Fortaleza em ódios e parcialidades, no dia em que visitou a capella da 

dita Fortaleza, fez huma prática aos cabos e soldados, persuadindo-lhes a paz. Depois 

mandou praticar sobre o mesmo ao Pe. reytor de Rachol, Bernardino Joseph 

Tombezaine, italiano de nação e missionário apostólico, que em toda a vizita 

acompanhou e ajudou o Arcebº.,  do que se seguio reconciliarem-se e abraçarem-se 

publicamente todos os que andavão discordes, abraçando-os igualmente o Arcebº. para 

mais os mover e facilitar. Fez outras muytas reconciliações e compozições de demandas 

(as quais entre os canarins são mais que os indivíduos), e fez executar várias 

restituições, assim de bens moveis como de raiz, que estavão huns sonegados, outros 

uzurpados, outros usurária e injustamente retidos, assim nesta como nas mais freguezias 

sem que ninguem se queixasse, senão depois da vizita  e sucesso de Margão, que 

adiante se verá. 

 Muytas destas demandas erão gravíssimas e de perniciozissimas consequências. 

Em Carmona compoz huma que envolvia toda a freguezia e alguns moradores de outras, 

de que tinhão rezultado outros muytos novos pleitos, querelas, acuzações e arguições 

falsas de crimes gravíssimos, vivendo todos enredados em refinado ódio. Em Varcam 

compoz outra não menos grave, que durava havia 11 annos, da qual se sostentava em 

Goa hum Cartório e comião não poucos E hum dos contendentes, que erão muytos, 

confessou ao Arcebº.que so à sua parte tinha gasto mais de 10 mil xerafins e estava tão 

embaraçada que os melhores ministros de Goa, depois de a verem e reverem, não se 
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atreverão a sentenciá-la. Pelo que o vigário de Varcam, religiozo velho e prudente, 

vendo ao Arcebº. intentar esta compozição, exclamou publicamente que se a via 

cincluida, entenderia que o Espírito Santo andava naquela vizita. Em Sancoalle, a 3ª. 

freguezia, que o Arcebº. visitou, teve composto outra entre os principaes brâmenes de 

Salcete, cujas fazendas estavão perdidas e arruinads por cauza della. E porque hum 

clérigo, que tambem era parte, faltou em assinar no ajuste, podendo o Arcebº. obriga-lo, 

ficou a compozição, sem se concluir até agora. Para que se veja a falsidade, com que 

imputarão ao Arcebº., que nessas compozições uzava de violências, ameaças e ainda 

pancadas. 

 A formalidade, que o Arcebº. observava na vizita, hé a seguinte: Depois de ser 

recebido na igreja e feitas as commemorações na forma do pontifical romano, se sentava 

na sua cadeira, onde depois do clero lhe beijar a mão, sentado e socegado o auditório, 

lhes pregava por espaço de três quartos ou huma hora, debaixo do seguinte thema = 

Vizitavit, et fecit redemptionem plebis sua. Depois mandava repetir na lingoa da terra o 

mesmo que tinha pregado, para satisfazer ao aproveitamento de todos. O que concluído, 

se seguia a confissão solemne, absolvição e concessão das indulgências. Depois dizia 

missa rezada, e acabada se seguia a procissão e absolvição geral dos defuntos e depois a 

vizita do sacrário, pia bauptismal, altares, confissionarios, ornamentos, fábricas, cofres, 

etc, no que se gastava toda a manhã. De tarde começava a tomar as denúncias que 

duravão mais ou menos dias, conforme o número dos freguezes e os deffeitos dos 

costumes. Chrismava os dias que erão precizos para abranger a todos. Huma manhã, 

depois de missa, mandava fazer doutrina aos mininos e mininas na lingoa portugueza e 

na do país. E elle mesmo lhes fazia algumas perguntas. E depois de lhes distribuir 

alguns prémios, lhes dava 10 xerafins, que são 30 reis, o que executou não só nas 

freguezias, mas tambem em algumas capellas públicas, as quais todas por si vizitou, e 

oratórios particulares, que não são poucos. No fim de tudo mandava chamar os 

denunciados e a todos admoestava com charidade, mandando a alguns fazer termo de 

emenda e a outros castigando com muyto menos rigor do que as constituições ordenão.  

Ouvia as partes que se vinhão compor voluntariamente e aos pobres órfãos e viúvas, que 

se vinhão queixar das opressões e injustiças dos ricos e poderosos e a todos fazia por 

consolar e compor. 

Os inimgos do Arcebº., com a sua auzência, renovarão em Goa as diligências de 

o malquistarem com o VRey. Persuadirão-lhe que o Arcebº. tinha escripto contra elle a 

Sua Mag.de, censurando-o, que na empreza do Cullabo se ouvera com menos valor e 
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má dispozição, pella qual se não conseguira o effeito dezejado. E como virão que o 

VRey dera crédito a esta falsidade, procurarão logo buscar alguma acção, das que o 

Arcebº. exercitava na vizita, que podessem afear na prezença do VRey, para sahirem 

com o ultimo intento dos seos dezinios, e acharão a proporcionada no seguinte:  

Cazo de Assolná 

Chegado o Arcebº. a vizitar as freguezias de Assolná e Cocullim,  últimas das 

terras do nosso Estado, achou que ambas ellas estavão inficionadas do vicio da idolatria, 

indo os seos moradores de noite aos pagodes, que ficavão na outra banda nas terras de 

Sunda, adorar os seos próprios ídolos, que eles mesmos tinhão lá collocado. Os de 

Cocullim estavão tão duros e indispostos para a redenção que nem se quizerão achar 

prezentes ao recebimento do Arcebº.na igreja, o qual se achou só com os clérigos, com 

os soldados e com os mininos (que com o seu guião, opas brancas e capellas de flores 

nas cabeças como costumão, cantando com muy acorde consonância alguns himnos 

eccleziasticos) o vierão esperar ao caminho. 

Esperou o Arcebº. algum tempo para lhes pregar e forão muyto poucos os que 

vierão. Pregou-lhes comtudo e mandou chamar â sua prezença os que faltarão, aos quais 

reprehendeu, porque costumando receber com pompa o procurador de seo senhorio, 

quando vay a fazer as arrematações, e da mesma sorte ao boto dos pagodes, quando 

vinha fazer as cobranças para os idolos, só ao seu prellado eccleziastico fugissem de o 

receber, no que bem mostravão que não erão filhos da Igreja. E lhes mandou que no 

domingo seguinte, que era do Espírito Santo, se achassem prezentes a hum sermão que 

lhes queria fazer. Vierão todos e pregou-lhes o Arcebº., afeando-lhes o vicio da 

infidelidade e idolatria,  e estando de antes todos tão rebeldes que nas denúncias não 

depunhão couza alguma, logo naquela tarde se vierão todos lançar aos pés do Arcebº., 

pedindo perdão, e que querião depor reconciliar-se com a Igreja, pedindo-lhe que os 

patrocinasse com o Tribunal da Inquizição, ao qual o Arcebº. deu conta e lhe mandou as 

denuncias. 

Os de Assolná estavão mais bem dispostos pelo incançavel zelo do seu vigário, o 

Pe. Affonço Costa. E movidos da prática que o Arcebº. lhes fez, persuadindo-lhes a 

reconciliação com a Igreja e abjuração da idolatria, se lhe forão lançar aos pés, pedindo 

perdão e mizericórdia. E para facilitarem melhor esta reconciliação e acharem mais 

propicio o Tribunal do Santo Officio, propuzerão ao mesmo prellado, que querião hir à 

outra banda ao pagode, que havia poucos dias, por ordem do VRey, tinhão queimado os 

soldados, e querião trazer três ídolos de pedra, que tinhão ficado entre as cinzas, os 
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quais erão os mesmos, que as três aldeas da mesma freguezia de Assolná adoravão e 

tinhão lá colocado. E que os querião trazer a rasto e lança-los aos pés do seu prellado, 

para satisfação pública e testemunho do seu arrependimento. 

 O Arcebº. lhes disse que fossem de noite por evitar poeiras e rumores, que logo 

na India se levantão de qualquer couza. Replicarão que não podia ser senão de dia, visto 

quererem fazer isto para satisfação e demonstração pública. Ao que o Arcebº. 

respondeo: que fossem com a benção de N. Snor e que fossem sem estrondo. Forão 

pella huma hora depois do jantar e sem fazerem hostilidade alguma (nem havia em que, 

por ser o lugar do pagode deserto). Às três ou quatro da tarde estavão os ídolos lançados 

aos pés do Arcebº., e elles tambem prostrados por terra com as mãos levantadas ao Ceo, 

pedindo em altos gritos e com muytas lagrimas mizericordia, acção que as provocou a 

muytos dos circunstantes, em especial ao Pe. reytor do collegio de Rachol, religiozo de 

conhecido zelo, virtude e letras, que começou a chorar com grande ternura à vista deste 

pio espectáculo. O prémio do qual foy a prizão dos principaes moradores de Assolná, 

feita por ordem do VRey, e expulsão do parrocho da dita freguezia, pella mesma ordem 

o triumpho dos gentios que começarão à vista daquela prizão a improperar aos christãos 

de Assolná, dizendo que vissem se erão verdadeiros deuzes, os que assim os castigavão 

pelas próprias mãos dos christãos, pelas injúrias que lhes tinhão feito e o escândalo de 

toda a christandade, especialmente de Salcete, pois como rudes começarão muytos a 

duvidar e talvez a persuadir-se, se seria aquillo castigo dos pagodes e a retrahirem-se da 

assignatura que hião fazendo em huma petição para o Santo Officio, em que pedião a 

reconciliação. De tal sorte, que tendo-se assinado no dia da condução dos ídolos perto 

de quatrocentas pessoas, ao depois apenas se perfez o número de quatrocentas, 

constando a freguezia de mais de três mil almas e estando todas infectas de idolatria. O 

Arcebº. tambem colheu por fructo a seguinte carta tão indecente para o seu caracther, 

como para o de quem a escrevia, com a qual ainda que por huma parte sentido, ficou 

muyto contente de se ver ultrajado e afrontado pelo zelo da fé e da religião. Sem 

embargo de reconhecer muyto bem a mão donde lhe vinha a pedrada pois, com a noticia 

desse sucesso, passou logo o Pe. Betancurt a Goa, onde com o Pe. Patriarcha o pintarão 

com taes cores ao VRey, que o obrigarão a mandar privar da vigararia de Assolná ao Pe. 

Affonço da Costa, o melhor parrocho que tinha todo Salcete, pella antiga oppozião que 

contra elle tinhão, porque com o seu zelo e actividade se lhes opunha e ainda desfazia as 

suas injustas  machinações. Persuadirão tambem ao VRey que mandasse recolher da 

vizita ao Arcebº. (porque este foy sempre o seu total empenho, impedir ao Arcebº. por 



114 
 

várias vias o principio e progresso desta vizita). E duvidando o VRey se o podia fazer, 

lhe afirmarão que não só podia isto, mas mandar meter em ferros o Arcebº. e remete-lo 

para o reyno. Porém contrariado este parecer pelo de alguns seculares, que forão 

consultados, contentou-se o Pe. Betancurt que ao Arcebº. se escrevesse a seguinte carta, 

entendendo, que com esta bacacarmata (palavra própria sua) o Arcebº., ou estalaria de 

dor ou ao menos perdiria o entendimento, como confessou certo companheiro seu. 

1ª. carta do VRey ao Arcebº. 

 No sobrescrito. A D. Ignacio de Santa Thereza do Concelho de S. Mag.de, 

Arcebº. de Goa e Primás da India = Do VRey da India = Por dentro = Algumas 

dezattenções com que o rey do Sunda nos anos próximos se tem havido com o Estado, 

que por se lhe dissimularem continuão de prezente, me derão motivo para lhe dar a 

entender lhes não havia de consentir e ordenar ao general dessa província de Salcete, 

que com aquelle corpo de milícias, que V. Illma. sabe, lhe entrasse as terras confinantes 

às nossas de Cocullym, por entender e saber que esta pequena demonstração bastaria 

para me dar cabal satisfação de tudo. E com effeito o Sarsubadar de Tamboulim, depois 

de lhe entrarmos aquella povoação e forte, de que fugio com a sua guarnição, e mais 

operações da nossa gente; pedio logo da parte de seu rey ao dito general lhe quizesse dar 

audiência e que se sogeitaria a tudo o que quizessemos, o qual dando-me parte, lhe 

ordenei suspendesse a marcha e entradas e se retirasse toda a gente para Cocullym e 

mais quarteis fronteiros ao Sunda, com as mais dispozições, que me parecerão 

convenientes athé que o rey mandasse à minha prezença pessoa competente para ouvir 

as suas propozições, para o que lhe assignei termo certo (1). E estando nestes que a V. 

Illma. refiro, hum particular de tanto porte, me chegou avizo que hum corpo de 

trezentos homes armados da aldeã de Assolnâ (2), ao som de caixas entrára às terras do 

Sunda, e logo a carta de V.Illma; em que me refere o mesmo, muyto contente dos 

effeitos que rezultarão das suas (3) persuazões com aquella gente, com a qual o 

imprudente zelo de V. Illma. (não porque ella mais quizesse trazer os ídolos do pagode 

do que os furtos (4) que quizerão fazer ouzadamente. E de seu poder absoluto se 

intrometeu a perturbar negócio de tanta ponderação (5), aniquilando com semelhante 

acção a reputação do Estado e da Nação, a fé publica e a minha palavra (6), cazo até 

agora nunca visto, nem ainda sucedido em todo o mundo, e em que não cabe outro 

algum discurso mais que ficar eu entendendo (7) que V.Illma. sem duvida se acha  com 

poderes de S. Mag.de tais que quer o reconheção como supremo governo da India. E 

fico esperando mos aprezente para temperar estes desconcertos de que já terá noticia o 
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Rey do Sunda,  porque a não ser verdadeira esta consideração, S. Mag.de me não deu 

regimento para que governasse o Estado (8) pelas revelações que V. Illma. tivesse 

doutro mundo, pois na sua carta me dá claramente a entender teve de Deos algumas, 

para por ellas guiar eu os meus acertos, nas quays eu ainda não creyo, porque estou 

certo, não costuma comunicar estes favores a quem passa as noites com folias 

censuradas e que com as suas acções dá motivo a chacotas. Deos guarde a V.Illma. V.ª. 

Panelim 25 de Mayo de 1722. Francisco Joseph de Sampayo e Castro. Snor Arcebº. 

Primas. 

Notas a esta carta 

Em primeiro lugar hé digno de nota o sobreescrito; pois sendo El Rey Snor, e 

costumando por no sobreescrito das cartas, que escreve aos Arcebºs. ao R. em Cristo Pe. 

N., o VRey sendo vassalo e sendo ovelha do Arcebº.  lhe põem = A D. Ignacio de S. 

Thereza, etc. E quando em algumas cartas a alguns prellados tem posto: Ao R. Pe. 

Provincial, etc., e quando os mesmos imperadores ao seu bispo lhe derão o titulo de 

Rmº., como se pode ver no código: leg. in contractib, § omnivero de non numerato 

pecuniabi: donec per virum Reverendissimum Episcopum. E o Arcebº. a escrever 

sempre ao VRey na forma, que adiante se verá.  

Tambem se deve notar o pouco conceito e estimação que na India se faz da 

dignidade de arcebispo primás, pois nos sobrescritos ordinariamente dão a preferência 

ao titulo de concelheiro de Estado, e dizendo huma vez o VRey ao Arcebº. que o bispo 

de Nankim com pouca razão se queixava delle, pelo não ser vizitado, como o fizera ao 

Arcebispo, porque para este havia diversa razão, por ser o primeiro concelheiro de 

Estado e via aberta no Governo. E parando aqui, prosseguiu o Arcebispo: e por ser o seu 

pastor de V. Exª.. e o VRey repetio: e por ser o meu pastor. O mais hé que em algumas 

comunidades de regulares, na collecta da missa, costumão nomear primeiro Protegem 

cum exercitu suo do que antistitem nostrum, o qual nomeão no fim de tudo ou 

totalmente o cálão. 

1ª. Estando nestes termos, etc. Se nem o Arcebº. nem outra pessoa particular sabia desta 

suspensão de armas e tratos, de que trata a carta, antes a voz que se espalhou foy que as 

companhias se retirarão para outra parte, por onde o inimigo queria entrar,  como se 

pertende fazer cargo ao Arcebº. de que estando o negócio nestes termos elle os 

perturbasse? 

2ª. A som de caixas, etc. Hé falso o dizerem que entrarão a som de caixas porque 

entrarão sem estrondo e nem entrarão todos os que forão, porque a mayor parte ficou em 
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sima do outeiro e só descerão ao pagode  os que bastavão para conduzir os ídolos. E só 

quando voltarão os outros, vierão  tocando a mesma caixa que estava no corpo de 

goarda que fazião ao Arcebº., por ser aldeã do senhorio. E isto em sinal do seu triunpho 

e para publicarem melhor a sua satisfação. 

3ª. Das suas persuazões, etc. Já se declarou quais forão as persuazões do Arcebº. e qual 

a cooperação para  este cazo, do que elle logo por carta avizou ao VRey, prevenindo-o 

contra os testemunhos e falsidades que os seus inimigos e os fautores dos gentios (dos 

quaes muytos andão ao lado do mesmo VRey) havião de levantar. E se o Arcebº. na 

carta mostrava contentamento da demostração do arrependimento e redução daquelas 

suas ovelhas erradas, creyo que qualquer que crer em Christo tambem o há-de mostrar. 

4ª. Os furtos que quizerão fazer, etc. Já aqui começão os testemunhos e falsidades. Se o 

pagode havia quatro ou sinco dias que fora despojado e queimado pelos soldados, que 

havia nelle que furtar? Nem na povoação dos gentios, que fica muyto distante pella terra 

dentro e onde os de Assolná não chegarão, como se vê da brevidade do tempo  em que 

forão e voltarão. O certo hé que como não podião deslustrar nem vituperar a acção, por 

ser santa, lhe adulterarão e falsificarão o motivo, como os farizeus fizerão ao Christo. 

5ª. Ouzadamente do seu poder absoluto, etc. Ainda que nesta acção e no Arcebº. 

houvera a culpa que se suppõem e não há e outra muyto mayor, e S. Mag.de, que Deos 

guarde, o quizesse repreender, como Rey e Snor, não o faria por termos tão indecorozos 

como o fez o VRey, sendo ovelha do Arcebº., Chegando a chamar ao seu prellado, 

imprudente, ouzado e os mais impropérios que se seguem. 

6ª. Aniquillando a reputação do Estado e a fé pública, etc. Nada de isto se seguio, assim 

porque nem o Arcebº. interveyo no armistício nem delle sabia nem hé contra a 

reputação em tempo de guerra fazerem entradas, ainda os particulares, nas terras dos 

inimigos, ainda com differente motivo como hé o de ferir e roubar como em Europa e 

em Portugal sucede cada passo. E o que hé mais que no mesmo tempo certo capitão de 

hum dos fortes fronteiros às terras do inimigo mandasse roubar nellas várias cabeças de 

gado dos moradores das nossas próprias terras que hião pastar à outra banda e que se 

não fizesse com elle semelhante demonstração como se fez com o Arcebº., nem tivesse 

castigo competente.  

7. Cazo até agora nunca visto nem ainda sucedido em todo o mundo, etc. Hé falta de 

lição e noticias [que em hum secretário de Estado, que foi o que ditou esta carta, hé 

grande falta). Em Lisboa, no tempo do Snor Rey D. Manoel, succedeo o cazo de motim 

contra os Judeos, em que matarão a muytos e arruinárão a muytas cazas, e tudo isto 
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movido pelo zelo menos considerado de hum religiozo particular da ordem de São 

Domingos. No Pegú, nestes nossos tempos, hum religiozo de São Francisco, por sua 

própria authoridade, queimou por suas mãos hum grande número de pagodes. E as 

histórias da India e ainda da mesma provincia de Salcete estão cheyas de semelhantes 

cazos de muytos parrochos e ainda seculares que derrubárão e queimárão vários 

pagodes por seu zelo particular. Mas por isso a India então florecia e hoje está 

arruinada. 

8. VIllmª. se acha com poderes, etc. Se o VRey duvidava se o Arcebº. se achava  com 

poderes para aquella acção e ainda diz que supunha, digo, entende que os tem, como 

sem averiguar ou sahir da dúvida se animou e acelerou a reprehender ao seu próprio 

Prellado com tanta aspereza, por uzar dos poderes de que duvida, e que ainda diz que 

suppunha nelle. Se suposta a guerra actual e estarem na terra dos inimigos as pedras do 

escândalo daquelles três ídolos  em que as ovelhas do Arcebº. tinhão o seu offendículo 

espiritual, idolatrando nellas e apostatando da fé, tinha o Arcebº. poder e obrigação de 

jure de as mandar arrancar e consumir.  Fique para outro discurso. 

9. Pellas revelações, etc. Porque o Arcebº. escreveo ao VRey, tanto que chegou a 

Assolná e teve noticia dos pagodes queimados, louvando esta acção e persuadindo-o 

que fizesse o mesmo a hum pagode célebre que ainda restava, que era cauza de mayor 

escândalo de todo Salcete, por se ver de toda a parte pella eminência em que está e 

ainda escândalo dos Portuguezes por ser alojamento de bailadeiras, e lhe segurava da 

parte de Deos N. Snor que se assim fizesse começarião por força dessa acção as fortunas 

do Estado pois este fora o fim para que Deos trôxera os Portuguezes  à India. E 

acrescentava que não tendo tenção alguma de escrever isto, sentia em si hum certo 

impulso para o fazer que entendia ser de Deos, ainda que o VRey tomou isto bem, 

respondendo a esta carta com cortezia e modéstia. Depois a malícia e malevolência dos 

lizongeiros lhe perverterão e adulterarão o sentido, tomando em outro totalmente 

diverso e alheio, sem saberem fazer distinção entre revelação e inspiração, movimento e 

impulso. 

Tambem hé falta de notícia requerer santidade para revelações proféticas quando 

as mesms sybillas gentias e ballâm peccador e outros as tiverão. E ao menos poderião 

reconhecer que o Arcebº. cum esset pontifex anni illius, bem poderia profetizar sem nota 

ou milagre. 

10. Passa as noites com fulias, etc. Em todas as igrejas de Salcete há múzica própria de 

tal igreja. Esta, quando o Arcebº. dizia missa na vizita (o que fazia todos os dias) 
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cantava alguns vilhansicos e estes e outros repetião quando jantava ou ceava. E em 

algumas freguezias admitio o Arcebº. algumas dancinhas dos mininos que a 

humanidade dos Pe.s da Companhia, administradores destas igrejas, lhe tinhão 

prevenido. Estas são as fulias. E costumando-se não só isto mas muyto mais (como 

comédias, entremezes e bayles de pessoas crescidas, ainda em traje alheo e de diverso 

sexo), o que o Arcebº. nunca quiz admitir, fazer e reprezentar não só ao VRey mas a 

qualquer general ou cabo, que vay fazer gente, e aos mais arcebipºs. e a qualquer 

vizitador seu quando vai vizitar. E ainda ao mesmo provincial da Companhia (pois as 

que fizerão ao Arcebº.  forão as mesmas que tinhão feito ao provincial), a nenhum 

desses se estranhasse nem notasse couzas tanto mayores e só ao prezente Arcebº. se 

vituperasse  huma tão inferior. Nem as fulias desdizem ou implicão com as revelações e 

profecias. Saul começou a profetizar em huma fulia de muytos profetas que nella e com 

ella vinhão. Os irmãos de Moysés profetizarão ao som de hum tamboril e a mesma 

Virgem Maria, quando entoou as profecias do cântico Magnificat, chamou Stº. 

Augostinho Tympanistria. 

11. Com as suas acções dá motivos a chacotas, etc. Estas acções ou forão feitas na vizita 

ou fora della. Na vizita, se são outras das que ficão ditas, serão porventura o pregar o 

Arcebº. por si mesmo e depois mandar pregar o mesmo na língoa da terra  ou o fazer 

por si mesmo e por outros doutrina aos mininos em todas as freguezias e depois 

distribui-lhes alguns prémios além de dez pardaos que lhe dava, e concluir com alguns 

cânticos espirituaes e himnos em que os mininos canarins são insignes, os quaes 

publicamente todos, grandes e pequenos, cantavão  na igreja de joelhos, acompanhando-

os o Arcebº.; ou o restetuir a oração pública na freguezia de Margão, que estava 

desterrada por alguns sacerdotes malintencionados,  dando-lhe principio com assistência 

do Arcebº. publicamente na igreja; ou as esmolas que distribuía por sua mão ou 

mandava distribuir em cada freguezia aos muytos pobres que se ajuntavão no dia em 

que chegava e no dia em que se auzentava, além de outras muytas particulares e tambem 

públicas que algumas vezes mandou dar em outros dias; ou as amizades e reconciliações 

que fazia como fez em todos os soldados e moradores da fortaleza de Mormugão que 

estavão todos em actual ódio; ou o dar assento no mesmo acto da vizita não só aos 

clérigos de ordes sacras mas ainda aos minoristas, quando os mesmos parrochos da 

Companhia em nenhuma parte dão assento a clérigo algum canarim e ainda aos seus 

curas. Se são fora da vizita, serão talvez  o vizitar o Arcebº. todas as semanas algum dos 

hospitaes e dar de comer por suas mãos aos pobres e nas delles lançar ágoa e algumas 
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vezes deixar-lhes suas esmollas (couza que foi cauza de conversão de hum herege 

holandez que se baptizou com o mesmo nome do Arcebº.  e actualmente serve no 

collegio de Rachol);  ou o pôr todos os dias consigo algum pobre à meza e lançar-lhe 

água às mãos, ou distribuir-lhes por sua mão alguns bazarucos todas as vezes que sahia 

fora; ou o pouco fausto com que se trata para satisfazer ao preceito do Tridentino, 

mandando dezarmar todas as cazas que achou armadas com cortinas de damasco e 

deixando só huma para receber as vizitas. E mandou que as mais cortinas se 

convertessem em vestimentas para as igrejas da missão do Sul e não fazendo mais 

acompanhamento ordinariamente que o do seu caudatório; ou o fazer com que se 

cazassem os que andão amancebados, que só na freguezia de Santa Anna, em espaço de 

dois mezes, receberão oito ou nove, fora outros muytos Portuguezes que se receberão 

com canarinas, fazendo novo benefício ao Estado, o que foi tambem cauza da conversão 

de hum gentio para cazar com huma chistam, com quem tinha trato, a quem o Arcebº. 

depois de baptizado, pôz consigo à meza à vista de outros gentios.  Estas serão as acções 

que dão motivo a chacota, pois hé certo que todas forão notadas e censuradas na India, 

que tal está ella como isto. De outras não tem escrúpulo o Arcebº. porque ou são 

suppostas ou falsificadas. O certo hé que o VRey, cahindo na conta e arrependido do 

excesso e aspereza desta carta, procurou recobrá-la da mão do Arcebº., prometendo-lhe 

entregar-lhe as suas. O que insinuando-se ao Arcebº., respondeo que as suas cartas, 

pella verdade e lizura com que sempre  escreveo, não tinha pejo em que aparecessem e 

se lessem em todo o mundo.  

A narração deste cazo com esta carta notado e outras mais que o Arcebº. 

mandava para o reyno para informar S. Magde da verdade, dizem apanharão à mão o 

VRey, por traição de certo militar. E para desfazer, ou ao menos ocultar a sua verdade, 

como essa era a principal queixa que se escrivia contra o Arcebº., machinavão apoyar a 

sua falsidade com huma nova inquirição ou devassa tirada pelo ouvidor de Rachol, 

precedendo-lhe o Pe. Betancurt que a título de tirar huma inquirição das idolatrias dos 

moradores de Assolná lhes dispoz e subornou os ânimos para jurarem o que elle lhes 

disse e entregou por escrito a cada huma das testemunhas, sendo a principal hum clérigo 

que andava fugitivo do Aljube onde pelos seos péssimos costumes estava já prezo no 

dia em que sucedeo o sobredito cazo. E dizem que as testemunhas depozerão  que o 

Arcebº. mandara lançar bando com pena de excomunhão mayor e de cinco xerafins para 

que todos fossem a esta empreza. E que levarão pessas de campanha e que ao estrondo 
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do tambor e artelheria viera acudindo muyta gente da terra do Sunda na qual fizerão 

grande estrago. E outras semelhantes falsidades as quaes se convencem facilmente.  

Assim, do que fica dito como de que tomando o VRey conhecimento deste cazo 

por si mesmo em Salcete e achando ser a realidade muyto menor do que a primeira 

informação, com que lho pintarão (como elle mesmo confessou) pella qual razão soltou 

o cabo e os officiaes de Assolná depois de sós nove dias de prizão. E tendo-se feito esta 

operação em Mayo, não mandassem devassar della senão em Novembro, seis mezes 

depois do sucesso. Claramente se colhe quais são os fins e qual fosse o motivo. 

E assim o melhor meyo para convencer todas estas falsidades hé conferir as 

primeiras notícias que se escreverão para o reyno antes da monção com as que agora 

vão pella nao da carreira. E o que se achar de mais, entenda-se que hé falso e suposto 

como na realidade o hé dizer-se que forão com pessoas de campanha, não havendo 

praça nem fortaleza donde os podessem tirar. E que acudira gente ao estrondo da 

artelheria, sendo o lugar dezerto e não se desparando espingarda nem tocando a caixa 

senão depois de descerem o outeiro já nas nossas terras, e tudo o mais que se tem 

acumulado. Tambem hé falso o que se tem escrito que o V. Rey, com sentimento desse 

sucesso e receio das suas consequências, adoecera gravemente. O sucesso foy em Mayo 

e aquella doença, que não foy grave, foy no fim de Agosto e principio de Setembro. E 

tambem o que se escreveo que o Sunda, por terem os de Assolná trazido estes ídolos, 

intentava invadir as terras de Salcete e queimar as povoações de Assolná e Cocullym, 

pois sabemos que antes desse sucesso já os capitães e soldados do Sunda publicavão 

que se havia de dezagravar da queima dos seos pagodes feita pelos nossos soldados por 

ordem do VRey, queimando algumas povoações nossas e que então ao depois havião de 

ajustar as pazes. Alem de que porque mayor razão havia o rey do Sunda tomar esta 

vingança por hirem os de Assolná a hum pagode, depois de queimado, tirarem de entre 

as cinzas três ídolos de pedra que erão seos e não a havia de tomar por lhe terem os 

soldados portuguezes entrado com mão armada às suas terras, queimando-lhe e 

roubando-lhe todos estes pagodes, trazendo muytos ídolos de metal e outras muytas 

pessas de preço e por lhe entrarem na fortaleza de Tambaulim, saqueando e queimando 

toda aquella povoação? Daqui se colherá a verdade de tudo o mais. E a queixa que nessa 

matéria fez o embaixador do Sunda, se presume, foi insinuada de Goa. As falsidades 

que ao som deste cazo espalharão contra o Arcebº. seos inimigos, se conjecturarão das 

seguintes cartas: 

1ª. carta do Pe. Mestre Fr. Paulo da Sylva religiozo de Stº. Augº. 
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Estimo que V. Illma. tenha logrado no meyo desses trabalhos tão boa saúde. 

Sabe Deos que assim hé conveniente ao seu serviço. Hé verdade que hontem me 

disserão se achava V. Illma. gravemente molestado da inflamação de huma perna, o que 

devo sentir por ver assim retardado o que V. Illma. dezeja felixmente consumado. Se 

V.Illma exercitou athé agora a charidade, a justiça e as mais virtudes, quer Deos 

exercite tambem a paciência pelo não defraudar desse merecimento. E porque no meyo 

destes negócios distractivos tenha algumas férias para cuidar tambem de sy em ordem a 

cuidar depois com mais zelo nas ovelhas, como dizia S. Bernardo ao Pontifice Eugénio. 

Alegrei-me muito com as noticias que V.Illma me dá na sua carta e do methodo 

que segue nas suas direcções. Agora alcanço a razão do que se diz sem razão: negócios 

de Deos que animalis homo non percipit, assim ou assim são reprovados e mordidos. Se 

V.Illma não  for  mártyr das espadas, das fogueiras ou de outros instrumentos, será 

martyr  das navalhas das lingoas subdolas, que não hé menor martyrio. Um dos grandes 

trabalhos que Cristo padeceo, diz o nosso Fr. Thomé de Jesu, foi o interpretarem-lhe as 

palavras e acções em sentido contrário ao que dizia e obrava. Tal hé às vezes a malicia 

dos homens que da mesma sinceridade faz veneno. Terrível tempo em que hé precizo 

sondar primeiro os fundos de hum coração no exterior sincero e no interior fingido para 

comunicar e dazafogar depois com elle algum affecto ou dispozição de ânimo assim ou 

assim disposto. Entenda V. Illma que não estamos fora deste tempo em que hé 

necessário andar sempre com hum prumo na mão. Sinceramente mostraria V. Illma. a 

minha carta a alguém.  O certo hé que logo nesta cidade se divulgou o que ella continha 

e o seu author e cuido ou duvido se o modo com que se dava esta notícia era mais 

mofando ou condemnando, se mais discreto ou prudente. V. Illma. virá a salvamento a 

esta cidade e falarei com mais clareza o que não posso agora dizer. Como V. Illma. obre 

sem ódio do bem nem amor do mal e sem accepção de pessoas, hé o tudo. O mais hé, 

cum loquebr illis, impugnabant me gratis. Guarde Deos a V.Illma. muytos anos como 

dezejo e lance-me a sua bênção que fico muyto aos seos pés para o que me ordenar do 

seu serviço. Goa, hoje 15 de Junho de 1722. De V. Illma. menor súbdito, mais humilde 

e amante. Fr. Paulo da Sylva. 

1ª. Carta do Pe. Mestre Affonço da Costa da Companhia de Iesu 

Illmº. Snor. O amor e affecto que devo a V. Illma. Snria me não deixa estar 

ociozo sem procurar saber como V. Illma. Snria tem passado. Assim o fiz repetidas 

vezes em Rachol e assim o faço todas as vezes que acho quem me possa dar esta notícia. 

Bem dezejava eu, e ainda agora dezejo, hir pessoalmente tomar esta notícia para plena 
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satisfação das minhas saudades que sem encarecimento são mais do que algum poderá 

supor. Porém, como fui a Goa, andei e ainda ando bem ocupado com as contas desta 

fazenda para entregar com a igreja (de que não sey já quando me hei-de ver livre) fiquei 

totalmente impossibilitado a fazer algumas digressões para onde V. Illma. tem estado. 

Como porém já me resta pouco que vencer, brevemente sahirei destas aldeas que já para 

my são desterro. Então dilatarei o meu coração vendo-me na prezença de V.Illma. Snria 

a quem por hora peço que, pondo os olhos em Iesu Christo crucificado, meta debaixo 

dos pés quanto dizem os inimigos de V. Illma. Snria, que com as falsidades que 

levantão e com as atoardas que espalhão não pertendem outra couza mais que matar a 

V.Illma. Snria com penas, para ficarem com o campo livre para fazerem o que 

quizerem. Eu me não cançarei em defender concluzões, e verdadeiramente magnas, 

sobre as couzas que levantão e accumulão a V. Illma. Snria. E como a cauza hé de 

Deos, por cuja honra e glória V. Illma. trabalha tanto, elle há-de ser o principal defensor 

e elle acudirá quando for muyto servido e mais necessário. 

Nem V. Illma. Snria tem necessidade destes meos confortos porque, 

ingenuamente confesso, nem no mais sou digno de ser dicipulo de V. Illma Snria que 

não ignora o muyto que padecerão tantos santos bispos e prellados, cujos gloriozos 

exemplos V.Illma. Snria agora segue  e provera Deos tivessem sempre seguido os 

antecessores  de V. Illma. porque então nem a India teria, em castigo de tantos e tão 

escandalozos peccados, chegado ao estado lastimoso em que a vemos, nem V. Illma. 

Snria agora experimentaria tantas contradições daqueles mesmos que devião ajudar, 

favorecer e patrocinar os santos intentos de V.Illma. Snria na reformação dos costumes 

desta christandade tão perdida e depravada, que apenas merece o nome com que se 

appellida. Mas espero em Deos que as persiguições se hão-de acabar com grande glória 

de Deos e de V. Illma. Snria. que emquanto a tormenta dura não deve descahir um só 

ponto do santo ânimo e inconstratável paciência com que se porta no meio de tantos 

combates que o demónio por meyo dos seos sequazes dispõem (permitindo-o Deos 

assim) ou para o divertir do empenho ou para lhe acrescentar a coroa de que eu quizera 

que V. Illma. Snria me fizesse participante. Eu da minha parte continuo e não dezistirey  

de encomendar a V.Illma. Snria todos os dias a Deos no santo sacrificio da missa para 

que comunique a V. Illma. Snria graça para o acerto e constância nos trabalhos. O 

mesmo Snor guarde a V. Illma. Snria para muytas emprezas de Sua Divina glória. 

Assolná 28 de Junho de 1722. Affonço da Costa. 
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O Pe. Betancurt buscando novos meyos para malquistar e molestar ao Arcebº., 

pertendendo de novo odiá-lo com o VRey e com o general de Salcete e juntamente 

vingar-se deste por lhe prender hum criado, escreveo huma carta ao Arcebº. dando-lhe 

conta de como o dito general preparava huma comédia em obséquio do VRey e que 

tinha armado o tablado no adro da igreja, o que era contra as constituições do 

Arcebispado e assim lhe mandasse dizer o que havia de fazer. Bem penetrou o Arcebº. 

os fins e intentos a que esta carta se dirigia. Mas em obséquio da observância das 

constituições, respondeo que elle escrivia ao general nesta matéria como fez com duas 

cartas políticas. Instou o Pe. Betancurt, pedindo pessoalmente ao Arcebispo fulminasse 

huma excommunhão para que ninguém prezenciasse tal comédia, dizendo que este era o 

meyo de a impedir. (Veja-se quão facilmente solicitava excomunhões e segurava a sua 

observância, o mesmo que depois censurou, desprezou e devorou as que justamente 

fulminou o Arcebº. e outras muytas de dereito em que incorreo). O Arcebº. declarou-se 

com elle, mostrando-lhe e descobrindo-lhe as suas machinações e como o Prellado o 

admoestou para que deixasse semelhantes enredos  e vivesse como religiozo e não com 

as secularidades e dissolução que a todos era notória. Ao que o bom  Pe. respondeo que 

tudo isto erão más informações de seos inimigos os quais lhe tinhão ódio porque Deos 

lhe dera melhor entendimento que todos. O Arcebº. lhe replicou que já que entendia 

dever a Deos tão grande beneficio, lho agradecesse empregando o mesmo entendimento 

na contemplação dos seos infinitos atributos e que com isto evitaria estas más 

informações que dizia de seos inimigos. E com certa destreza desfez o escrúpulo e os 

intentos do dito Pe.. E para que se veja o quão pouco cazo se faz na India das 

amoestações dos prellados e a facilidade com que se appella e agrava dellas, se traslada 

aqui a última carta que nessa matéria escreveo o general ao Arcebº. 

Carta do general de Salcete 

Illmº. Snor. Ontem escrivy a V. Illma. em resposta de outra que me liberalizou a 

Sua cortezia sobre o mandar tirar o tablado e concluía na carta que poderia V. Illma. 

uzar sendo servido dos procedimentos que me insinuava. Agora se me faz precizo 

declarar-lhe, com a devida reverência, appello ad sanctam sedem de todo o futuro 

gravamen a que sobre este particular quizer proceder porque alem de não ser adro 

aquelle adro, digo aquelle lugar, e depender-se de examinar-se esta dúvida pellas 

justiças assim seculares como eccleziasticas, acresce demais que ainda sendo adro estão 

as constituições em que V. Illma. me fala abrrogadas pello uzo contrário de mais de cem 

annos e os seculares na posse de fazerem no  dito lugar as reprezentações, além de 
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outras cauzas justíssimas que no juízo ad quem protesto allegar e peço a V. Illma. me dê 

os apóstolos ou reverenciaes ou refutatórios para requerer minha justiça. Isto quando as 

cartas que V. Illma. se servio de me escrever por urbanidade, as queira tomar em força 

de admoestações. E quando proceda na forma de dereito, mandarey meos procuradores 

a esta mesma diligência, tomando a bênção de V. Illma. com affectos de seu captivo. 

Deos guarde a V. Illma. muytos annos. Rachol 26 de Mayo de 1722. Luiz de Mello de 

Sampayo. 

Recolheo-se o Arcebº. ao collegio de Rachol a descançar alguns dias, obrigado 

da inflamação de huma perna e constando-lhe que o VRey (que tambem ali se achava 

por ocazião da referida comédia) dezejava reconciliar-se com elle, sentido de algum 

modo do excesso da carta que assima se relata, não obstante não lhe ter o VRey dado  a 

satisfação que devia, visto ter publicado o contheudo della, nem ter  vizitado ou manddo 

vizitar ao Arcebº., pois alem de enfermo tinha chegado aquella povoação muyto depois 

dele VRey, contudo cortando por si o Arcebº. pello bem da paz, tanto que a moléstia lhe 

deu lugar a levantar-se da cama, foy vizitar o VRey, o qual o recebeo com todo o 

agrado. E na conversação falando-se na vizita, lhe relatou o Arcebº. sinceramente o 

modo com que procedia nella e as compozições e amizades que tinha feito e hia 

fazendo. Ao que o VRey nem mostrou sombra alguma de dezagrado nem deu algum 

leve indicio de queixa que se lhe tivesse feito neste particular. Sendo tantas as 

compozições quantas ficão insinuadas e tantas as petições que o Arcebº. despachava 

todos os dias que passavão de trezentas e algumas vezes chegavão a quatrocentas. 

Pagou o VRey a vizita ao Arcebº. e este, despedindo-se delle, partio a continuar a vizita 

na freguezia de Margão ainda mal convalecido da sua moléstia. O VRey dois dias 

depois partiu para Goa. 

Sucesso de Margão 

Na vizita  desta freguezia, suspeitando hum clérigo canarim por nome 

Hieronimo de Souza, de alcunha o Babiã, que por occazião das denúncias que prezumio 

terem-se dado contra elle pellos seos péssimos procedimentos, digo costumes, ficarão 

indirectamente denunciados os referidos dois Pe.s Sá e Betancurt. Indo falar com este 

depois de ter ameaçado a todos os prezumidos denunciantes e tomando ambos o 

caminho de Goa, unidos com o dito Pe. Sá, conseguirão do VRey ordens para várias 

prizões e vexações que se fizerão, sendo os executores dellas os irmãos e parentes do 

dito Pe. Babiã, das quaes se seguirão várias dezordens e tribullações, andando fugitivos 

pella terra firme a mayor parte dos moradores de Margão com medo das novas prizões 
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com que os tinhão ameaçado e com grande damno das suas vargeas e fazendas por ser 

tempo de sementeiras. E tudo isto pelos fins que se colherão das seguintes cartas. 

2ª. Carta do VRey ao Arcebº. 

No sobrescrito = A. D. Ignacio de S. Thereza do Concº. de S. Mag.de, Arcebº. de 

Goa e Primás da India. Do VRey 

Se me faz incrível porque não fio da prudência, talento e lettras de V. Illma. num 

procedimento tão novo, sabendo que aquelles cabos estão obrigados a obedecer-me e eu 

tambem obrigado a fazê-los obedecer quando se dê nelles a ignorância de não 

executarem logo o que eu lhe mandar em tudo o que tocar ao serviço de S. Mag.de, que 

Deos guarde, porque para o servir me mandou para este lugar. E como não hé possível 

que V. Illma haja de duvidar de que hé isso assim nem do grande poder e jurisdição 

com que me acho pelo lugar que occupo, hé precizo nestes termos que V.Illma. me diga 

o que há nesta matéria para tomar nella a última rezolução porque não hé o meu ânimo 

mostrar a V. Illma. tudo o que posso em semelhante cazo. Porque tambem não fio de 

V.Illma que haja de ignorar o mal que hão de parecer no mundo os effeitos que daqui se 

podem seguir. E assim regule-os V. Illma. pella razão e olhe com ella sem amor nem 

paixão e diga-me (parecendo-lhe) o que nelle há. Porque não pode duvidar na differença 

que há nas nossas jurisdições e nos nossos poderes, porque não quizera ver em nenhum 

tempo mallograda aquella atenção com que devo tratar a V. Illma. à qual não falto nem 

faltarey sem V.Illma o precizar assim. Porque não hé razão que mude o ânimo com que 

estou de servir a S. Mag.de como devo, por ser quem sou e por ser seu vassalo de que 

me desvaneço tanto como em toda a occazião e em todo o tempo mostrarey, como 

tambem pella omenagem que dey ao dito Snor desta India, e achar-me por conta 

daquella a dar desta conta, para o que não tenho nada guardado sucedidos os últimos 

cazos, que não repito pelo deixar à ponderação de V. Illma., a quem dezejo sempre 

agradar muyto. Deos Guarde a V. Illma. Panelim, 7 de Junho de 1722. Francisco Jozeph 

Sampayo. Snor Arcebispo Primás. 

Esta carta recebeo o Arcebº. no collegio de Rachol onde 2ª. vez se tinha 

recolhido gravemente enfermo de humas cezoens que lhe sobrevierão. A qual primeiro 

que fosse à mão do Arcebº. foy à do sobredito Pe. patriarcha para ver, ou se hia a seu 

gosto ou se lhe faltava alguma couza. Na qual se deve notar a allegação dos grandes 

poderes do V. Rey e de que não tem nada ligado, etc.. No que claramente dá a entender 

o que o dito Pe. lhe persuadio tinha, para poder ligar, senão com censuras ao menos com 

ferros ao Arcebº. e mandalo para o reyno. 
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Resposta do Arcebº. a esta carta 

No sobrescrito. Ao Exmº. Sñor Francisco Joseph de Sampayo e Castro, Guarde Deos, 

V.Rey e Capitão Geral da India. Do Arcebº. Primás. Por dentro. Exmº. Snor. Não pude 

responder athé agora à de V.Exª. por cauza da gravidade e dilação da minha 

enfermidade. E se V.Exª. tomara este arbítrio como eu tantas vezes lhe requeri, de me 

escrever logo que os meos inimigos pertenderão introduzir na prezença de V.Exª. as 

falsidades que têm introduzido (para por meyo dellas, ao costume da India, verem se 

podem matar-me com disgostos que hé o que finalmente pertendem para lhes ficar o 

campo livre) nunca as couzas chegarião ao estado a que chegarão nem ao que ainda 

podem chegar. Mas suposto o dezejo que V. Exª. mostra da narração do facto, ainda que 

V.Exª. muyto bem o sabe, e não deixo de reconhecer o fim desta insinuação, contudo 

satisfazendo ao dezejo de V. Exª. o narrarey com toda a individuação, louvando muyto 

em primeiro lugar a atenção que V. Exª. confessa dever-me, a qual hé muy própria da 

pessoa de V. Exª. e de huma ovelha  para o seu pastor, ainda que eu pudera opor o que 

rezervo para outra occazião. 

Tratando eu nesta vizita da reforma das minhas ovelhas, conforme a minha 

obrigação e as ordens e recomendações de S. Mag.de, que Deus guarde, o Pe. Hironimo 

de Souza, canarim da freguezia de Margão, por prezumir estava denunciado e que estas 

denuncias tocavão tambem nas pessoas do Pe. António de Betancurt, seu amo que foy, e 

do Pe. patriarcha Manoel de Sá, vigário que fora há pouco tempo daquela igreja, 

começou a ameaçar publicamente aos que prezumia terem-no denunciado, dizendo que 

se havia de vingar deles e que ainda que eu o mandasse chamar não havia de obedecer 

nem havia de fazer termo de emenda, o que tudo por outra parte repetião seos parentes 

com novos ameaços de que havião de destruir toda a aldeã por meyo dos sobreditos 

Pe.s. E ainda que isto me constou, dissimuley porque a petições do Secretário de 

Estado, insinuadas pello Pe. reytor de Rachol, me queria haver com o dito clérigo com 

toda a brandura possível. E por isso rezervey para os últimos dias o mandá-lo aparecer 

para que elle vendo que os mais denunciados passavão sem serem prezos, podesse elle 

mais livremente vir à minha prezença. E não só não obedeceo mas tomando o caminho 

da Raya, unido com o ódio do dito Pe. António de Betancurt, forão para essa corte, 

levando hum rol dos prezumidos denunciantes, com o qual  juntos com o dito Pe. 

patriarcha solicitarão as prizões, que se seguirão em alguns dos que prezumirão terem-

nos denunciado  e outros que forão prezos não  por denunciarem mas por serem 

parentes dos taes denunciantes, os quaes todos forão levados com goarda de soldados 
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armados para essa corte e ahi no tronco dessa caza de pólvora, muytos deles metidos em 

ferros, entrando nestes hum clérigo de ordens menores, sem que estas lhe valessem, 

nem o hábito e tonsura com que foy achado, nem os seos privilégios e requerimentos, 

para não ser metido violentamente  em machos e me ser remetido com os artigos das 

culpas, quando as tivesse, conforme a mesma Ordenação do Reyno, servindo a todos de 

goarda e vigia o dito Pe. Hironimo de Souza para que não podessem comunicar com 

seos parentes e amigos.  

E como os parentes do dito Pe. continuavão em Margão com novos ameaços e 

fazião novas diligências para prender mais outros sogeitos, dando para isto, em algumas 

noites, vários assaltos com escadas a várias cazas, e ainda entrando nellas de dia com 

violência, declarando e publicando a cauza e motivo destas prizões, que erão as 

sobreditas denúncias, e os fins a que se dirigião que erão o impedir o castigo e a 

correcção do dito  Pe. Hieronimo de Souza e o constranger-me a absolve-lo da censura 

em que estava declardo por não obedecer às notificações que se lhe repetirão em pessoa 

de sua caza, e ao monitório público que se lhe fez na igreja (depois  do qual esperei 

mais hum dia antes de o declarar para ver se apparcia por força das notícias que se lhe 

mandarão por seos parentes por via do sobredito Pe. reytor e do seu mesmo vigário). E 

que tambem com isto me querião obrigar a annullar o que estava denunciado e a ir 

segunda vez tirar novas denúncias à mesma freguezia como declarou e insinuou o 

mesmo Pe. António Betancurt, continuando os parentes do dito Pe. Hierónimo de Souza 

nas mesmas ameaças, de sorte que já passavão a ameaçar ao mesmos sacerdotes, 

dizendo que eles brevemente os havião de hir prender a suas próprias cazas. Certificado 

eu de tudo isto e de muytas outras couzas que não posso por esta declarar, e vendo 

offendida a minha jurisdição a qual nas vizitas hé tão ampla, que não só procedo como 

ordinário mas como delegado da Sé Apostólica sem que me possa nenhuma appellação, 

aggravo, inhibição ou querela suspender ou impedir o uzo e execução della, conforme o 

Concílio Tridentino  e novos decretos, censuras dos Summos Pontífices nesta matéria, e 

vendo tambem offendida a dignidade e immunidade eccleziastica na pessoa do 

sobredito minorista, reconhecendo que estava obrigado a pugnar  e a dar vida em 

defensa da sobredita jurisdicção e immunidadee, como fizerão muytos prellados, que 

por isto mesmo hoje adoramos por santos, e que todos os sobreditos ameaçadores e 

motores  das sobreditas violências tinhão incorrido nas excomunhões da Bulla da Cea e 

em outras muytas de dereito e tambem na que eu no mesmo edital da vizita tenho 

fulminado conforme o direito contra todos aquelles que ameaçarem, intimidarem, 
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vexarem ou de qualquer modo molestarem as testemunhas que denunciarem na vizita, 

antes ou depois della, ou lhes lançarem em rosto directa ou indirectamente couza de que 

prezumirem serem denunciados, me vejo precizado em consciência  declarar alguns que 

achei mais culpados nesta matéria, cominando-os igualmente de novo e a todos os mais, 

a quem isto tocasse, para que não continuassem, antes dizistissem destas ou semelhantes 

vaxações ou ameaços. Donde se vê que os não declarei por meramente executarem as 

ordens de V.Exª. (porque aliás declarava tambem o capitão Manoel Macedo e os 

soldados portuguezes  que as executarão) mas pelas sobreditas cauzas. E ainda deixei de 

declarar alguns mais por atenção à pessoa de V.Exª., nem ainda quando declarasse os 

executores das taes ordens de qualquer principe secular, que ofendem a jurisdição ou 

immunidade eccleziástica, hé o munir e censurar os executores dellas. Isto enquanto ao 

facto. 

Enquanto ao mais lembro a V. Exª. a carta que S. Mag.de, que Deos guarde foi 

servido escrever a V. Exª. pelo Secretário de Estado em a qual (prevendo os 

impidimentos que me havião de pôr à reforma que o dito Snor tanto me recommendou) 

ordenava a V. Exª. me desse todo o auxílio em ordem a este fim. 

E assim requeiro  da parte  do dito Snor  a observância desta ordem  pois o que 

se tem obrado e vai obrando não só não  hé auxiliar-me mas antes impedir-me.  

Tambem requeiro a V. Exª.  a soltura do sobredito minorista que me dizem estar 

ainda prezo e quando tenha culpas pode V.Exª. remeter-mas com elle na forma da ley, 

para o castigar quando mereça. E porque ouço que V.Exª. o tem mandado alistar por 

soldado, requeiro tambem a V. Exª., além dos privilégios de que elle goza, a 

observância de outra carta de S. Mag.de que Deos guarde, escripta em 23 de Fevereiro 

de 1713, em que prohibe em serem alistados na India os minoristas tonsurados, 

protestando de não haver eu de dar conta nem a Deos nem a S. Mag.de do contrário e do 

que delle rezultar. E porque sey que V. Exª. terá pareceres de que elle não goza do 

privilégio do foro nem do canon e que não só a elle mas ainda a mym pode meter em 

ferros e mandar-me para o reyno, neste papel remetto huma brevissima allegação de que 

nesta matéria pude tirar dos poucos livros com que me acho mas os de melhor nota. § 

V.Exª. na sua me diz lhe declare o que havia na matéria sobredita para nella tomar a 

última rezolução e que não era seu ânimo mostrar-me tudo o que podia em semelhante 

cazo. E me alega o grande poder e jurisdição com que se acha pelo lugar que ocupa do 

qual athé agora não litiguei. Mas vejo-me precizado a dizer a V.Exª. com authoridade de 

prellado que o mayor extremo a que pode chegar qualquer poder secular hé atirar vida 
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temporal e daqui para diante nada mais pode. E que me acho fortalecido com o preceito 

ou conselho de Christo no Evangelho:  nollite timere eos qui occidunt corpus animam 

vero non possunt occidere, timete potius eum qui ex animam et corpus potest perdere 

ingehennam. O mesmo Snor guarde a V. Exª. como dezejo e para acerto de todas as 

suas acções lhe dê toda aquella luz e graça que continuamente lhe peço. Rachol, 19 de 

Julho de 1722. [?] Arcebispo Primás. 

3ª. Carta do V. Rey ao Arcebº. de sua própria nota. 

No sobrescrito = A D. Ignacio de S. Thereza do concelho de S. Mag.de, Arcebispo 

Primás, etc.. Do V. Rey da Índia. Por dentro. A não me precizarem os dous pontos dos 

papeis que V. Illma. me remeteu incluzos na carta que me fez por resposta da que eu lhe 

escrevy, deixava as execuções de quem pertence a resposta a esta sua carta. Mas como 

não quero que V. Illma. tenha nem a menor sombra de queixa em algum tempo de que 

lhe faltey no que fosse lícito e conveniente, sirva esta carta para declarar a V. Illma. esta 

minha prontidão, recomendada a mim por ordem de S. Mag.de, que Deos guarde, em 

carta do Secretário de Estado de que V. Illma. me faz lembrança. Louvo no que hé 

louvável o zelo com que V. Illma. me diz procede nessa vizita. Mas assim como o faz 

em ovelhas suas para bem de suas almas, deve V. Illma. ter igual reflexão em que vizita 

vassalos do El Rey N. Snor, que me tem recommendado pello lugar que occupo e poem 

aqui ministros com encargo de os defenderem, como vassalos e povos da Republica, 

para tudo o em que se lhe fizer violência e ainda dentro na mesma vizita de V. Illma. 

Pois Deos a S. Mag.de, e esta a mim na India por recommendação sua me incumbe 

socorrer aos súbditos da mesma Magestade, a quem servimos, opressos por violências 

dos juizes eccleziasticos, cujas jurisdiçoens não passão a temporalidades e nos crimes 

notórios precedendo correcções às censuras e para estas terem vigor não basta ter V. 

Illma. poder para as fulminar senão que faltando a ellas  as solemnidades e cauza que 

requer o direito, appellando-se dellas, não ligão, deixando aos teólogos o válido dellas, 

neste cazo, e seguindo V. Illma., como deve este dictame, o seu zelo será bem 

empregado nos vassalos de El Rey, menos oprimidos. E nada mais digo sobre este 

particular da vizita de V. Illma. por hora. § No que toca ao minorista, que como outras 

pessoas foy prezo e por crime muy diverso daquele que V. Illma. me refere na sua carta, 

como até o prezente sem embargo delle querer dar outra cor e na mesma carta me diz 

lho entregue ou mande entregar, por lhe valer o privilegio do foro do canon, para assim 

me persuadir me remeteu a allegação que ly. Remeto a V.Illma. a resposta a ella que me 

convence mais do que o arrazoado de V. Illma., ainda que por isto mereça huma 



130 
 

declaração por ovelha sua, como me adverte que sou, no que convenho muyto deveras. 

E assim V. Illma. ao minorista deixe servir a El Rey que tambem hé servir a Nosso Snor 

e eu para este serviço o tenho matriculado, porque a carta que V. Illma. alegou que 

havia do anno de 1713 sobre não serem soldados os minoristas hé muyto differente, e 

ainda que fora como V. Illma.  quer, ella mesmo mostrava que o podia fazer soldado, e 

nesta minha rezolução, digo a do Snor V. Rey Caetano de Mello de Castro, que fez 

soldados a muytos minoristas e sem repugnância alguma do arcebispo que então era, 

sendo hum homem tão avultado em letras, púlpito e confessionário, como experimentou 

este Estado no discurso de vinte e tantos anos, e na sua jurisdição solícito, como mostra 

a vizita em que V. Illma. se acha que se ella não fora com dificuldade se rezsolveria esta 

dúvida em favor da mitra de Goa, e ultimamente tão pio e esmoler como V. Illma. se 

pode informar do mesmo povo desse Salcete e se deve conformar V. Illma., neste ponto, 

com o que obrou aquelle Prellado, seguindo eu no que obro com hum, o que outro 

V.Rey obrou com tantos. 

 Pello que toca ao papel das censuras da Bulla da Cea e outros, que V. Illma.,  por 

número me remete, volta o papel como V. Illma. o mandou, porque a sua resposta 

achará V. Illma. nas concórdias dos Snores Reys de Portugal com o eccleziastico do seu 

reyno e consensu de S. Pontifice, lendo o primeiro tomo de Gabriel Pereira, que ellas 

dão a esse rol a resposta. § Para assistir a V. Illma. em tudo o que for justiça e rezão, 

fico com huma promptissima vontade ainda que V. Illma. o não queira assim entender 

por ouvir o que lhe dizem, por rezoens particulares, o Pe. Manoel Dias e o R. vigário de 

Stª. Anna António João de Frias, que V. Illma. tem por oráculos segundo o que diz todo 

o povo da India. Deus guarde a V. Illma. Panelym 23 de Julho de 1722. Francisco 

Joseph de Sampayo. Sor Arcebispo Primás. 

Resposta do Arcebº. a esta carta 

No sobrescrito. Ao Exmº. Snor Francisco Jozeph de Sampayo, etc. Por dentro. Exmº. 

Snor. Receby a de V.Exª. sesta feira de tarde e com ella o parecer que ly muyto de vagar 

e logo no dia seguinte, que foy hontem, fuy ver nas suas próprias fontes as authoridades 

que alegava, por supor o que ao depois achey nas muytas que vi (ainda que não pude ver 

todas por me não permitir nem a minha convalescença nem as poucas forças com que 

ainda me acho) e pelo que achey me vejo obrigado advertir a V. Exª., como prellado, 

que não fie a sua consciência nem as suas rezoluções da direcção do theologo author de 

tal papel, pella falsidade e infidelidade das suas allegações (porque todas quazi estão 

viciadas, adulteradas, diminutas, supostas e comentícias respective) e pella fallácia dos 
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seos argumentos e consequências  como tudo a seu tempo mostrarey com o mais em que 

toca a carta de V.Exª.  

Tambem advirto que hé falso o que a V.Exª. afirmarão do consentimento do 

Snor D. Fr. Augustinho em deixar prender e alistar os minoristas para soldados. Porque 

se elle nesta matéria reccorreo e se queixou a S. Mag.de, por rezão da qual queixa 

emanou a carta que a V.Exª. alleguei, cuja cópia se remeteu tambem a elle, como com 

verdade se pode dizer o contrário? E ainda que consentisse, nesse particular não devo 

nem posso imitá-lo, nem o costume em contrário dá algum jus ao governo, pois os 

costumes e ainda os estatutos que prejudicão a immunidade eccleziastica são ipso jure 

nulos, como resolvem todos os authores portuguezes e estrangeiros e ainda em Goa 

rezolverão todos aquelles que não forem dos que têm teologias para tudo e egão a fazer 

pareceres de que na India os mesmos regulares mendicantes podem licitamente 

contratar até quantia de mil xerafins. E assim torno segunda vez a requerer a V. Exª. 

pella remissão do minorista prezo com os artigos das culpas que tiver, pois nesta minha 

rezolução me afirmão de novo os mesmos AA. portuguezes que o dito parecer por si 

alega. E o uzo de Portugal,  de que eu posso testificar, sendo bispo do Porto o Illmº. 

Snor D. João de Souza, onde por semelhante cazo poz a toda a cidade de interdicto e 

cessação à Divinis até se lhe entregar hum minorista prezo pella Relação. E ultimamente 

advirto que os meos oráculos são os pés de Jesus Christo, as decizões da Sé Apostólica 

e os AA. mais sólidos e verdadeiros que sobre ellas escreverão. O mesmo Snor guarde a 

V. Exª. e lhe dê aquella luz e graça que lhe peço. Rachol 26 de Julho de 1722. 

Arcebispo Primás. 

Como os Pe.s Sá e Betancurt virão que das respostas do Arcebispo não colhião 

matéria nem motivo para as novas machinações que forjavão (que era o que só 

pertendião) e que o Arcebº. tinha justificada cauza para o procedimento e censuras que 

fulminara, fizerão com que o V.Rey mandasse tirar huma devassa ou inquirição de 

huma contenda que na noite de quinta-feira santa tiverão alguns canarins de Margão 

com alguns soldados portuguezes, para com este título dar cor a estas prizões, 

atribuindo a cauza dellas à referida contenda e não a que o Arcebº. alegava que era a 

verdadeira. A qual ficção claramente se convence, assim porque a contenda tinha sido 

em Abril e estas prizões forão no fim de Junho. Como porque logo depois da contenda 

se tirou a devassa  e se castigarão os culpados. Fizerão mais os sobreditos Pe.s com que 

muytos dos que estavão compostos se viessem queixar a Goa de que forão violentados 

para estas compozições (as quais queixas  só depois deste cazo hé que se começarão a 
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ouvir, tendo o Arcebº. até aqui vizitado metade das freguezias dessa província) e para 

melhor fazerem o seu negócio falsificarão e viciarão muytas das portarias e despachos 

do Arcebº. Os letrados e escrivães tambem concorrerão para a mesma indução, vendo 

que se lhes deminuia o lucro com as muytas dezistências que se pozerão em muytos 

autos que corrião no cível e ainda no crime por força das sobreditas compozições feitas 

livre e amigavelmente, como já tinhão feito nas que fizerão os Pe.s Tuzoni e 

Tombezaine, andando em actual missão. Alem disso fizerão os sobreditos Pe.s com que 

o procurador da Coroa escrevesse ao Arcebº. huma carta cuja substância era: que por 

algumas queixas e protestos que se tinhão feito, acreditados com alguns despachos de S. 

Illma., se via obrigado por rezão do seu officio a requerer-lhe que se não intrometesse 

na jurisdição real à qual só pertencião as matérias das compozições que S. Illma. fazia.  

E quando entendesse ter jurisdição para isto alegasse os fundamentos para elle 

procurador os pôr em tella judiciária e fazer decidir judicialmente esta cauza. O Arcebº. 

respondeo: que em tudo quanto tinha procedido, ou fosse como pai ou como juiz, não 

excedera a sua jurisdição nem offendera a real, nem fizera notória violência a pessoa 

alguma antes satisfizera a sua obrigação e as recomendações de S. Mag.de. Que se 

alguém se sentisse violentado podia uzar do meyo do recurso porque elle Arcebº. 

folgava muyto que a Relação lhe tirasse dos hombros os seos encargos e as contas que 

havia de dar a Deos e as tomasse sobre si. Que quanto o meyo que elle procurador  

pertendia de alegar o Arcebº. os fundamentos da sua jurisdição para os pôr em juízo e 

em tella judiciària não era justo nem competente. E que nem elle Arcebº. podia convir 

nelle nem elle procurador solicitá-lo sob pena de incorrerem ambos nas muytas e 

gravissimas censuras que nesta matéria havia, assim in corpore júris como fora delle, 

das quais algumas hião citadas à margem. 

Juntamente com esta carta foy outra do procurador da Coroa a ouvidor de 

Salcete, estranhando-lhe o não ter dado conta destas violências que tanto se publicavão 

em Goa e perguntando-lhe a rezão porque o não fizera. Ao que o ouvidor respondeo que 

não dera conta porque até aquella hora ninguém se lhe tinha queixado. Do que 

novamente se verifica a falsidade da accuzação. Não contentes com tudo, fizerão com o 

V. Rey que mandasse lançar o seguinte bando, o qual se lançou em Rachol nos ouvidos 

do Arcebº., estando elle de cama gravemente enfermo, porque parece que de propósito o 

forão lançar no terreiro para onde cahião as janelas do seu cubículo. E atraz delle vierão 

três ou quatro aggravos que intimarão ao Arcebº.  no mesmo tempo e occazião da 
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mesma emfermidade. O que tudo junto obrigou a exclamar o Pe. reytor de Rachol, sem 

embargo da sua religioza modéstia, que tudo isto era ódio e má vontade. 

Bando 

Francisco Jozeph de Sampayo e Castro, do Concelho de S. Mag.de, V. Rey e 

Capitão Geral da India. Porquanto me consta de repetidos requerimentos e queixas que 

os moradores da província de Salcete me tem feito e a Relação, de serem constrangidos 

e violentados por força para comporem as cauzas com seos contendentes verbalmente, 

não se reparando serem de sua natureza civis e dependerem de tella judiciária, perante 

seu juiz competente, e desse procedimento resultava grave prejuízo pelo damno 

irrepaável que se seguia às partes. E para o evitar ordeno e mando que nenhuma pessoa 

seja constrangida por força contra sua vontade a se compor em couza alguma que tiver, 

quer seja A. ou  reo. E os que se acharem prejudicados nas compozições violentas que 

se tiverem feito contra a dispozição da ley, hey por nullas e poderão as partes requerer o 

seu dereito e justiça livremente, parecendo-lhes, perante seu juiz competente, não 

obstante as taes compozições obradas nulamente por força, com ameaços ou temor.  E o 

capitão da fortaleza de Rachol e terras de Salcete, ouvidor dellas e mais justiças de S. 

Mag.de, que Deos guarde, perante quem se tratar, admittirão sem fazerem cazo das 

referidas compozições. E para que venha à noticia de todos se publicará este a som de 

caixas nos lugares públicos e costumados da fortaleza de Rachol e nas aldeas daquela 

província  e se rezistará na Relação, nos cartórios da Ouvidoria da Fortaleza e nos 

termos da aldeã, de que os officiaes a que tocar passarão sua certidão e o próprio se 

entregará na secretaria do Estado. Panelym 8 de Julho de 1722.   

 Neste bando se deve notar que excluídas as compozições do Arcebº. as 

remetessem ao ouvidor e ao capitão da fortaleza de Rachol, como juízes competentes 

(como se este o fora nas cauzas civis)  e que não só queirão privar ao Arcebº. do jus e 

poder que para ellas tinha, como logo se mostrará, mas ainda lhe não queirão conceder o 

que todos os parrocos por si sós e por comissão antiquíssima dos mesmos Arcebºs. e os 

mesmos prezidentes das confrarias estão fazendo, compondo logo no princípio os 

demandos dos seos freguezes e confrades. Emfim, os mesmos canarins se 

escandalizárão tanto deste bando que dizião publicamente que o Arcebº. os tirava do 

inferno e o V. Rey os tornava a meter nelle. As couzas que neste tempo se fulminavão e 

publicavão contra o Arcebº.  de algum modo se colherão das seguintes cartas. 

2ª. carta do Pe. Mestre Fr. Paulo da Silva 
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Antehontem me derão por notícia que V. Illma. se achava actualmente 

molestado de humas terçans, o que senti como devo porque dezejo a V. Illma. todas as 

facilidades, assim para que passe sem queixa como para que possa decepar esta mata 

brava de maos abuzos, quantos V. Illma., não sem grande sentimento, terá observado. 

Porém a mayor queixa que sinto em V. Illma.  hé, segundo a notícia que me derão, a 

que lhe cauzou não sey se o orgulho se a má tenção se a falsa piedade de quem devia 

zelar mais a extirpação dos vícios e escândalos e observância da ley de Deos e respeitar 

os preceitos e golpes da Igreja do que favorecer e patrocinar dezobediências ou 

insolências com tanto escândalo  da piedade christam e religioza. Hé este hum género 

de moléstia que não só fermentará febres e queimará o sangue mas meterá fastio à 

mesma vida. Console-se V. Illma. com Christo crucificado que nestes cazos hé o melhor 

alívio. Muytas vezes ouvy dizer ao mestre Ann.am, que Deos tem, que negócios de 

almas era negócio de dificuldades. A experiência assim o mostra. § Eu de melhor 

vontade do que faço esta carta fora ver a V. Illma. e oferecer-me para enfermeiro, mas 

estas quartaãs me têm de sorte atenuado que alem do fastio a todo o comestível com o 

ardor me derretem o estalecidio, que cahindo-me os dentes, dias e noites quazi inteiras, 

me faz passar com dores e vigias. São tributos do reynol. § Tenha V. Illma. muytas 

melhoras e alívios como muyto lhe dezejo e lance-me a sua bênção e no que tiver 

préstimo no serviço de V. Illma. serey muyto prompto em lhe obedecer. Goa 12 de 

Julho de 1722 e de V. Illma. menor súbdito e mais amante. Fr. Paulo da Sylva.   

3ª. carta do mesmo 

  Haverá cuydo que seis dias recebi a carta de V. Illma. e com ella a felix notícia 

de se ter já levantado havia dous dias, o que estimey muyto, como tambem a que me 

derão hontem que V. Illma. hia continuando a vizita das igrejas que lhe faltavão, sinal 

de que a melhora continua. Prospere a Deos a V. Illma. com todas as felicidades que 

dezejo porque já quizera ver a V. Illma. descançado em sua caza desta lide e trabalho. E 

se pudesse reduzir as horas a instantes para que em hum instante se rezumisse o trabalho 

de huma hora, certamente o faria. Emfim, como Deos e a verdade estão da parte de V. 

Illma., tenho grande consolação e a terey mayor quando veja que os homens assim o 

conhecem tambem. Esteja V. Illma. certo que o demónio bem tem mexido e 

embrulhado, não sey que lhe doe, porém paveant illi et non paveam ego. Se elle puder 

colher por fructo destes enredos que V. Illma. afroxe algum tanto o methodo que segue 

na sua vizita, dar-se-há por satisfeito, como tambem se lhe puder meter algum horror 

para o deante. Mas espero em Deos que nada disto virá a conseguir. § E peço a V. Illma. 
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a bênção e muyto em que lhe obedeça como seu menor súbdito. Deos guarde a V. Illma. 

como lhe peço. Goa 29 de Julho de 1722. De V. Illma menor súbdito e mais amante.  Fr. 

Paulo da Sylva. 

Mostra-se como o Arcebº. podia fazer as referidas 

compozições não só como pai mas tambem como juiz 

Que o Arcebº. e ainda qualquer vizitador seu possa como pay nas vizitas compor 

as demandas, queixas e contendas afim de introduzir a paz e concórdia, consta 

expressamente do Tridentino. Sess. 24,  de Reformat, c. 3. e do mesmo pontifical 

romano: querellas siqud sunt audit. E assim o tem frater Felician episc. D. Vizitat lib. 

1.H.4. Frances de eccles. Cathed. 28.n.283.Barb; et Alij plures cum Fusc. D. visit. 

 Que possa tambem como juiz competente nas cauzas das pessoas mizeráveis, 

quais são os pobres, os órfãos e viúvas e quais erão todas as que recorrerão ao Arcebº., 

se prova facilmente 1º. quia hujus modi personae habent electionem fori. c.1. et 2. dist. 

87. c. exp. de for. compet. c. super quibusdam de verb. significat. E isto, ou seja nas 

cauzas civis ou nas criminaes ainda que a cauza ou demanda esteja principiada  diante 

de juiz secular. Ita Novarin in prax dict for q. 6 S 2. Ricc. In Collect dec. 2156. p. 6. 

Antonel de Regim. lib.  5. c. 4. vulp. in prax c. 47. n. 4. Barb. inc. exp. de for. compet; 

et in c. significant. de offic. Deleg.; et alij communiter cum Arnostaso de causis piis lib. 

1. Cortiada t. 4. d. 245. 

2º. Porque o juiz eccleziastico o hé competente nas cauzas profanas dos leigos, onde há 

costume de recorrer a elle. Ex. cap. licet de for. compet. c. siquis presbiter 2. q. 5. e 

assim o tem  Barb. inc si clericus laicum. n. 5. de for compet. Ricc dec. 217. p. 2. 

Antonel ubi supra c.5., citando huma dicizão da Rota 7g3.p.1., onde tambem cita a Fer. 

e a Lap., os quais dizem ser isto costume em Espanha e em outras cúrias eccleziásticas. 

E na India é antiquíssimo este costume de recorrerem os prellados e ainda os parrochos, 

como consta de muytas portarias e despachos que se achão de muytos arcebºs. e das 

instruções que o Santo Xavier deu aos seus missionários na India, como se pode ver no 

Oriente Conquistado, e todos os compromissos de quazi todas as confrarias, os quais 

ordenão que os confrades logo no principio das suas demandas, antes de recorrerem ao 

juiz secular, recorrerão ao prezidente para os compor e  o que não quizer estar pelo que 

hé rezão, seja expulso. 

3º. Porque o juiz eccleziastico pode conhecer das cauzas civis e profanas dos leigos por 

rezão do juramento, se nella intervier, c. fin. de for. Compet.  in 6. Ricc in prax. p. 3. 

resol. 225. Antonel ubi supra. E muytas das sobreditas compozições estavão já 
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celebradas com juramento e com escriptura feita, o que algumas partes maliciosamente 

retardavão. 

Porque o juiz eccleziastico pode conhecer das cauzas profanas dos leigos, 

quando aliquis detinet vem alienam cum peccato, e não se dá fácil acção ou recurso de 

alguma das partes à cúria secular. Ita marant de ord judic.  p. 4 dist. 11 Antonel ubi sup. 

n. 6. E quazi todas estas compozições erão sobre retros uzurários, retenções e 

uzurpações injustíssimas, posses de má fé e couzas semelhantes das quais declararemos 

huma espécie que hé a mais frequente na India.  

Quando algum pobre se vê necessitado, pede emprestados vinte ou trinta 

xerafins sobre um pedaço de palmar. Recebe o acredor o palmar, entrega o dinheiro. E 

muitas vezes, logo no primeiro anno tira nos fructos a dívida dos 20 ou 30 xerafins e 

além disso toma ganhos do dinheiro a 10 por cento, a que na India chamão reganhos.  

E depois de colher fructos e levar estes ganhos por vários annos, quando o 

devedor quer remir o seu palmar e entregar ao acredor o seu dinheiro, arma este 

demanda e muytas vezes traspassa e vende a propriedade que não hé sua. E quem dirá 

que fazia mal o Arcebº., ou como pai ou como juiz, em procurar desfazer estas 

multiplicadas uzuras, injustiças e uzurpações por meyo de huma compozição amigável e 

suave? 

Nem obsta dizer-se que o Arcebº. mandava apparecer estes taes possuidores ou 

retentores de má fé com pena de excomunhão no que parece lhes fazia violência e que 

assim não ficavão as compozições livres e voluntárias. Não obsta, digo, porque huma 

couza hé mandar aparecer a hum reo com pena de excomunhão para alegar o seu dereito 

e dar rezão de si, que hé o que o Arcebº.  fazia, outra couza hé mandar-lhe com a mesma 

pena que se componha que hé o que elle nunca fez. E hé certo que não só como juiz mas 

ainda como pai podia o Arcebº. mandar comparecer os tais com a sobredita pena, como 

se faz nas mesmas vizitas, as quais sendo mais paternaes que judiciaes, como consta do 

Tridentino, se mandão comparecer as testemunhas e os reos  com cominação da 

sobredita pena. Além de que muytos se mandavão chamar sem tal cominação e muytos 

dos que assim forão chamados estavão já denunciados pelas referidas uzuras. Estes são 

os principaes fundamentos do procedimento do Arcebº. nesta matéria que os 

malintencionados tanto procuravão inflamar e deslustrar. Vae qui dicitis bonum malum 

et malum bonum, ponentes lucem tenebras et tenebras lucem. 
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Prosegue a narração 

  Não socegavão os Pe.s Sá e Betancurt (in circuito impii ambulante) de excogitar 

novos meyos para molestar o Arcebº. Fizerão com que o provincial pouco a pouco fosse 

apartando delle aquelles religiozos que o acompanhavão e se lhe mostravão affectos e 

que publicasse hum preceito para que nenhum religiozo da Companhia fizesse parecer 

algum por parte dos minoristas e da immunidade eccleziástica que o Arcebº. defendia. E 

que nenhum religiozo lhe passasse certidão alguma ou a cauza equivalente sem sua 

expressa licença por saberem que quazi todos os vigários e outros muytos religiozos as 

tinhão oferecido ao Arcebº. das verdades que prezenciarão. E por recearem que o 

Arcebº. privaria do officio (por erros e deffeitos graves nelle) ao sacristão de 

Mormugão, que fora criado do Pe. Sá, mandou o provincial escrever pelo secretário ao 

vigário daquela freguezia que se o Arcebº. mandasse ordem naquela matéria a não 

executasse.  

Além disso o Pe. Betancurt, na freguezia de Navelym, vizinha à de Margão (para onde 

se tinha passado depois de vizitada, deixadas as duas da Raya e Rachol que ainda o não 

estavão, porque esse bom Pe. fugio sempre de ver a vizita do Arcebº. em sua caza) 

publicamente comunicava com os excomungados de Margão, chegando a dizer missa na 

sua prezença e a tomar hum deles para seu criado ao qual excluio depois por avizo do 

provincial. E porque os gancares (que são os mais nobres e distribuidores da aldeã) nas 

juntas que fizerão para as rematações das várgeas na prezença do capitão  da fortaleza 

de Rachol se sahirão da caza da gancaria sem concluir  a arrematação. Porque alguns 

excomungados entrarão pertendendo serem admitidos à mesma junta, foy prezo na 

fortaleza de Mormugão o sobredito capitão e por ordem do V.Rey forão admitidos os 

excomungados aos lanços por seos procuradores com cominação de serem prezos os 

que os impedissem, porque alguns theologos lhe disserão que isto não era communicar. 

Persuadirão tambem os ditos Pe.s ao V.Rey que, a título de dar conta da invazão dos 

Inglezes nas nossas terras do Norte, escrevesse a ElRey contra o Arcebº. E para mais o 

capacitarem lhe affirmarão que o Arcebº. mandava por terra para o reyno hum patamar 

ou postilhão com várias papeladas contra elle. O V.Rey, ou crédulo ou acautelado, 

tratou de pôr em execução o arbítrio dos Pe.s, os quais começarão a escrever tambem 

várias cartas com mil infâmias e falsidades contra o Arcebº.  de algumas das quaes tem 

elle o treslado. Do que dando-se notícia ao Arcebº. não fez mais que repetir o texto de S. 

Paulo: per infamiam et bonam famam. O V.Rey avizou tambem ao Arcebº. (com que 

política? De ella mesma se colhe) que dava conta a El.Rey por hum patamar da 
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revolução dos Inglezes e que se queria tambem escrever tinha boa occazião. O Arcebº. 

lhe enviou duas cartas, uma para S. Mag.de outra para hum religiozo seu. Se depois de 

vistas se remeterão ou não para o reyno anda em opiniões. 

E para que se veja quais são os fundamentos do que contra o Arcebº. se escreveo 

para Lisboa e ainda se espalhou em Goa,  apontaremos alguns. Sendo prezas duas 

molheres por ordem do Arcebº. na freguezia da Raya e não podendo ser remetidas para 

Goa naquele dia nem havendo quem por aquella única noite as quizesse recolher em 

caza por medo dos soldados da tropa de Rachol, occazionados com ellas, as mandou o 

Arcebº. fechar naquela noite em huma logea das cazas parrochiaes da dita freguezia. 

Levantarão daqui (e assim o publiou o Pe. Betancurt) que o Arcebº. athé tinha metido 

molheres nos cubículos dos Pe.s de Rachol. Porque o Arcebº. mandou dar humas 

palmatoreadas em hum homem, que por se embriagar com frequência  muytas vezes 

ficava sem ouvir missa, levantarão que o Arcebº.,  com pancadas e palmatoreadas e 

outros ameaços, obrigava violentamente aos canarins a comporém-se nas demandas. 

Porque o seu escrivão da Câmara, entre alguns clérigos confessores, distribuio hum 

livrinho que acrescentado tinha dado a prelo em Portugal e se intitula Espelho de 

Confissão, levantarão daqui que o Arcebº. andava na vizita vendendo cartilhas. 

Finalmente vindo o Arcebº. despedir-se do bispo de Nankim ao mosteiro do Pilar, 

fronteiro à freguezia onde então aquelle se achava, e vindo tambem alguns Pe.s da 

Companhia dos que o acompanhavão vizitar outros que se achavão de recreação na sua 

quinta de Moulá, vizinha ao dito mosteiro, por lizonjearem o dito bispo e por despedida, 

ordenarão huma dancinha de meninos  em traje de cafres que mandarão ao dito 

mosteiro. Levantarão daqui que o Arcebº. andava na vizita com danças atrás de si. E 

outras muytas mais couzas que não há tempo para se relatarem nem haverá paciência 

para se ouvirem. 

 Os seculares tambem concorrião com o que podião para o mesmo fim da 

pertendida moléstia. Os aggravos erão contínuos e multiplicados e com tão pouco 

fundamento como o de se negar carta de seguro depois da cauza provada, finda e 

sentenciada, e o de ser prezo hum secular por crime de lenocinio pelo meirinho 

eccleziastico e outros semelhantes. E andavão tão insolentes os escrivães que não só no 

intimar dos aggravos cometião várias dezatenções e descortezias contra o Arcebº. mas 

ainda nos mesmos termos fazião em seu nome, lhe não davão outro título nem 

tratamento mais que o de Rdº. Arcebº. (como já o tinha feito certo ministro que hindo 
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tomar contas a huma confraria eccleziastica a titulo de provedor das capellas, estando a 

cauza affecta ao Arcebº. e lite pendente no seu juízo (só afim de impedirem ou 

divertirem por este meyo a vizita do Arcebº.) em hum decretto que lhe deixou, lhe não 

deo outro tratamento mais que o de Rdº., quando no seu dereito civil pudera ter 

aprendido outro mais nobre dado por pessoas tanto mais calificadas como erão os 

imperadores. L. in contract C. de non numerata pecun & omnivero. 

 Intentarão alem disso chamar o arcebº. à Relação para dar rezão de si e do seu 

procedimento e falava-se tanto nisto que já no Norte corria que três vezes tinha sido 

chamado. Pertenderão tambem impedir-lhe a uzar de cruz e do título de primás com o 

fundamento de que El Rey nos alvarás que lhe passou lhe não dava senão o título de 

Arcebispo. Por insinuação do Pe. Sá tinha o VRey mandado a escrever ao Arcebº. pello 

Secretário de Estado para que o seu meirinho-geral não pudesse uzar de vara branca. 

Mas advertido por hum official da Secretaria de que havia hum alvará real nesta 

matéria, se suspendeo a carta. 

 Emfim, não havia couza em que não embicassem, nem acção do Arcebº. que não 

notassem ou censurassem. E os que até então em ambos os governos do Arcebº. não 

acharão que notar em tantos despachos, ordes e portarias suas, agora não havia 

despacho algum que não golozassem, motejassem ou mofassem (além dos que se 

viciavão). E os que se havião com mais modéstia notarão alguns de supérfluos, 

impertinentes e dilatados, sendo justos e precizos, suposta a allegação, como se verá do 

seguinte despacho, proferido na petição de hum clérigo que alegou ao Arcebº. queria 

passar a Bengala para descanço de sua alma e corpo e que assim suplicava permissão e 

licença. O despacho foy este: Como o corpo nesta vida não pode ter descanço em parte 

alguma e a alma o deve ter só em Deos, que está em toda a parte, hé escuzado hir o 

sopp.e a Bengala buscar o descanço de sua alma e corpo. 

 O fim de todas estas contumélias, irrizões e contradições e violências não era 

outro mais que amofinar do Arcebº. para que (Vita comite) ou deixasse viver a cada 

hum como quizesse ou ao menos condescendesse com os principaes intentos dos 

principaes motores. Pello que notando o VRey em huma conversação a constância do 

Arcebº., exclamou desta sorte: Em que se fia o Primás? Não sabe que tem a todos contra 

si e que lhe andão notando e pesquizando pensamentos, palavras e obras? Ao que 

respondeo certo religiozo que se achava prezente: Snor, tudo isto sabe e elle mesmo diz 

que por si não tem mais que a Deos. Porém que como tem a este, que elle só lhe basta e 
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que nelle hé que se fia. E não teve mais réplica a resposta. E para que se veja o que hé a 

India, houve pessoa que em certa freguezia se foi pôr com pena e tinta, apontando todas 

as acções do Arcebispo, sucessivamente, ainda que com effeito contrário ao seu intento, 

porque à semelhança de Balão se converteu em panigerista do Arcebº.  

Não podia sofrer o Pe. Betancurt que o Arcebº. tivesse habilidade (como elle 

dizia) para dentro na mesma Companhia e em huma tão grande e tão boa parte fazer 

parcialidade por si. E assim andava  excogitando huma rezão commua que tocasse a 

toda a Companhia contra o Arcebº. para que todos os religiozos, pondo-se em campo 

por parte desta, se vissem obrigados a declarar-se contra elle e deixassem de lhe fazer as 

partes. 

Achou-a em hum decretto que o Arcebº., por satisfazer às muytas queixas dos 

canarins, deixou nos livros das fábricas das igrejas, no qual ordenava:  que a eleição dos 

fabriqueiros fosse annual na forma das constituições e que esses dessem conta antes de 

fazerem a entrega. O dinheiro que restasse se pozesse a ganho sobre penhores de ouro e 

prata para rendimento das mesmas fábricas e que feitos os gastos precizos e ordinários, 

não fizessem obra sumptuosa e extraordinária sem consentimento dos parrochos e 

licença do Arcebº., como praticão os mais fabriqueiros das Ilhas de Goa. Com a 

occazião deste decreto começou o Pe. Betancurt a amotinar toda a Companhia e fez com 

qu o Provincia convocasse hum concelho a Rachol o qual rezultou propor o Pe. reytor 

daquelle colégio ao Arcebº. o seguinte: que o Pe. provincial e Pe.s mais graves da 

Companhia, ressentidos deste decreto, determinavão largar as igrejas, porque era grande 

inconveniente pella distância, recorrer de Salcete a Goa a elle Arcebº. para qualquer 

gasto. Que se S. Illma. tinha algumas queixas de que os vigários divertião os 

rendimentos das fábricas, podia evitar isto pondo-lhe preceito que não gastassem sem 

licença do seu provincial. 

Respondeo o Arcebº.  que era verdade que tinha várias queixas nesta matéria, 

que o decreto não mandava que se recorresse para qualquer gasto mas só para os gastos 

extraordinários e sumptuozos que sucedião raras vezes e que se era grande a distância 

para se reccorrer a elle Arcebº. a Goa, porque não servia a mesma para se recorrer ao 

Pe. provincial que tambem assiste em Goa? E que se não havia inconveniente no 

recurso ao Pe. provincial , porque o havia de haver no recurso ao Arcebº.? Que se era 

justo que os vigários não gastassem das fábricas sem licença do Pe. provincial, a quem 

eles não estavão sogeitos nem era prelado dos vigários, emquanto vigários, porque não 

havia a mesma rezão e justiça para não gastarem dellas sem licença do Arcebº. a cuja 



141 
 

dispozição as fábricas estão sujeitas e, nesta matéria, era o verdadeiro e immediato 

prelado dos vigários? 

Acudiu o Pe. Henrique Pereyra, dizendo que o verdadeiro motivo era hum certo 

brio de não ficarem os Pe.s no mesmo andar dos canarins. Replicou o Arcbº. que o 

decreto era posto aos fabriqueiros que erão canarins e não aos Pe.s. Que antes isto era 

mostrar que os Pe.s erão fabriqueiros na realidade e aos canarins só no título e que era 

confirmar o que se murmurava, que os P.s divertião os rendimentos das  fábricas e 

convertião em seu próprio commodo. E que lhe parecia não estava bem ao crédito da 

Companhia o falarem nesta matéria, porém, que elle Arcebº. nos decretos públicos 

atenderia a esse brio de sorte que todos ficassem bem. 

 Com isto sossegou o Arcebº. a pertenção dos Pe.s mas não o ânimo inquieto do 

Pe. Betancurt que queria logo rompimento e que largassem todos as igrejas e se enfadou 

muyto com  os que lho impugnão. Muytos discorrerão que o dito Pe. neste arbitrio tinha 

outro fim mais oculto e era que, como sempre entendeo, que o Arcebº. no fim da vizita 

o privaria do exercício parochial pelo que tinha obrado e pello que delle tinha ouvido, a 

não ficar com a igreja quis que nenhum mais ficasse com ella. Porque assim por huma 

parte encobria a cauza da sua privação bem merecida, a qual se manifestaria se só elle 

fosse deposto. E por outra ficava mais apto para ser restituído a ella de em volta com o 

mais, quando os restituíssem. 

 Continuou o Arcebº. a vizita, experimentando novas contradições e insultos nos 

mesmos seculares. A hum homem prezo pelo crime de lenocício, que o Arcebº. mandou 

pôr em custódia na cadeia da fortaleza de Rachol, emquanto o meirinho-geral voltava de 

outra diligência para o conduzir a Goa, mandou soltar do seu poder absoluto hum criado 

do VRey, a quem elle tem dado o título de Comissário Geral da Cavalaria, mandando 

juntamente meter no tronco ou golhilha ao carcereiro por receber prezos que não erão da 

jurisdição secular. A huma molher que tinha preza por ordem do Arcebº.   mandou o 

tenente da tropa de Rachol, por três soldados armados, tirar violentamente das mãos do 

meirinho, pondo-lhe para a largar huma adaga nos peitos.  A outra molher cazada, que 

auzente de seu marido, andava divertida com hum sargento que estava de quartel em 

Rachol, mandando-a prender o Arcebº.  e depozitar em caza de hum clérigo por estar 

molesta, até se pôr capaz de ser conduzida a Goa, o dito sargento, cercando de noite a 

caza com alguns soldados armados, a tirou por força e a levou comsigo. 

 A hum brâmene mandou prender o Arcebº. por entregar sua própria molher a 

várias pessoas, do que elle mesmo se jactava. Escreveo logo o general de Salcete ao 
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Arcebº. , pedindo a remissão desse prezo, dizendo ser sotto condestável da fortaleza de 

Rachol e que suppunha que S. Illma. por falta desta notícia o mandara prender. 

Repostou o Arcebº. que era verdade não saber que o dito prezo era official da fortaleza e 

que tambem não sabia que por força desta occupação ficasse izento de jurisdição 

immediarta do seu prelado e da correcção que por suas culpas merecia e quando a sua 

assistência na fortaleza fosse preciza lhe comutaria para ella a prizão do aljube, com 

obrigação de lho entregarem quando o merecimento da sua cauza assim o requeresse. 

Não aceitou o partido e escolheo o meyo de hum aggravo com o fundamento de que, 

sendo secular e official da fortaleza, fosse prezo pelo meirinho eccleziastico e sem 

consentimento do VRey. Porém, entendendo-se que não teria provimento, o Pe. 

patriarcha (que como seu compadre o favoreceu sempre no aljube mandando-lhe o 

comer todos os dias) dando-lhe meyos para fugir do aljube, o recolheu na caza professa 

donde hé prelado. 

 Concluio o Arcebº. a sua vizita e determinando recolher-se a Goa, o Pe. reytor 

de Rachol instou com elle que fosse descançar alguns dias no collegio porque assi o 

esperavão todos os Pe.s. O arcebº. não aceitou a offerta por várias e bem fundadas 

rezões que lhe  reprezentou, as quais todos os demais Pe.s julgarão por justificadas. 

Despedio-se dos Pe.s o Arcebº. e entrou em Goa o 1º. de Setembro. Soube o Pe. 

Betancurt que o VRey tinha dito que havia de vizitar o Arcebº. tanto que se recolhesse 

de Salcete. E receando que daqui rezultasse a união que elle e o Pe. Sá de nenhum modo 

querião, despersuadirão ao VRey desse intento, dizendo que o Arcebº. não fazia cazo 

das suas vizitas, porque em Salcete tinha dito que quer o VRey o vizitasse quer não 

sempre elle era Arcebispo de Goa. O que além de ser falso, quando fosse verdadeiro não 

era motivo bastante para o VRey se agravar nem dezistir da intentada política a que não 

devia faltar. 

 Aqui compete convencer as falsidades de seis ou oito dias e dos excessivos 

gastos que se tem escripto e publicado fizera o Arcebº. em cada freguezia. Em quanto à 

primeira falsidade da demora, se convence com a seguinte computação: sahio o Arcebº. 

de  Goa para a vizita aos 23 de Abril e no meyo della se retirou a descançar no collegio 

de Rachol onde esteve seis ou sete dias por cauza da inflamação de huma perna. 

Continuou e tornou a recolher-se ao mesmo collegio a sete de Julho por cauza de humas 

terçans donde convalescido sahiu a dous de Agosto a continuar a vizita a qual acabada 

entrou em Goa  o primeiro de Setembro. E assim abatidos os dias das doenças, que por 

todos forão trinta e três, restão três mezes e seis dias, os quais distribuídos por vinte e 
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sinco freguezias, veja-se quantos cabem a cada. E se na brevidade destes cabia o que o 

Arcebº. fazia em todas, crismando em algumas três dias, em outras dois e tomando 

denuncias a todos os clérigos, que só em Margão passão de cinquenta, e os freguezes de 

mais seis mil almas além dos muitos seculares que admitia a denunciarem, vizitando por 

si mesmo todas as capellas públicas e particulares, que são innumeráveis, e tudo o mais 

que se deve fazer nas vizitas e fica já insinuado. 

A segunda tambem se convence porque o acompanhamento ou comitiva do 

Arcebº. hé certo que não era cauza de excesso desses gastos pois não levou mais 

consigo que o seu cruciferário (que servia tambem de secretário da vizita), o seu 

caudatário e o promotor (que servia de intérprete para as denúncias dos naturaes) o qual 

nem sempre assistia porque muytas vezes a maledicência dos inimigos o fizerão vir a 

Goa, chamado por falsas arguições e pertenderão de todo afastá-lo da vizita com 

cominação de extermínio de 50 légoas e além deste o seu meirinho e nada mais. E todo 

o mais acompanhamento era dos mesmos Pe.s religiozos da Companhia que em nº. de 7 

ou 8, por ordem do seu mesmo provincial, o acompanhavão. Com que a demazia dos 

gastos que eles falsamente arguem, como já fizerão ao Arcebº. D. Fr. António Brandão, 

a eles mesmos se deve imputar, e dos fabriqueiros que à sombra do Arcebº. sustentavão 

e banqueteavão, nos dias que durava a vizita, a seus parentes e amigos, pella qual culpa 

o Arcebº.  depoz o fabriqueiro de Margão e reprehendia a estes e aos parrochos, se 

excedião de três pratos ao jantar e dois à cea. E quando a verdade desta accuzação hé 

esta, das mais já se vê qual será. E não obstante isso e sabermos com certeza que os 

gastos da vizita de Chicalym não chegarão a quarenta xerafins que são doze mil reais, se 

deve observar que os fabriqueiros nos gastos do Arcebº. lançavão não só o dispêndio de 

comer mas tambem a armação da igreja, o gasto da cera nova de que largamente provião 

todos os altares e toda a igreja, a esta sombra e outros semelhantes. 

 O que das condemnações da vizita se publicou de que o Arcebº. tirava huma 

grande somma de dinheiro, que alguns sobirão a 200 xerafins, consta da certidão do 

secretário da vizita, que não chegou a 600 pardaos, dos quais duzentos e sincoenta se 

applicarão a Bulla da Cruzada, com sincoenta se pagarão alguns concertos que se tinhão 

feito no aljube. Restão perto de 300 que são para reparar a ruína que ameaça o mesmo 

aljube e para o mais para que as constituições o applicão. E quem em Mossambique não 

quis aceitar oferta de todo o preciozo ornato da cella em que se hospedou e huma copa 

toda de ouro e outras muytas ofertas grossas que aly e em Goa se lhe têm feito, o que 

poderá fazer sem escrúpulo ou nota (porque isso na India não se estranha) como havia 
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de querer fazer dinheiro nas condemnações da vizita que nem são nem havião de ser 

para elle? Tambem hé igoalmente falso o que para o reyno se tem escripto que o Arcebº. 

em toda a vizita não dera huma só esmola. Pois constou do rol da sua despeza que, alem 

das que publicamente mandava dar nos dias em que chegava e se auzentava de cada 

freguezia e do que distribuía aos mininos da doutrina, importarão os particulares que fez 

no discurso dessa vizita, entrando tambem aquelles mil e duzentos xerafins que são 

quasi mil cruzados, o que lhe foi precizo declarar ainda que nestas matérias proceda 

com os olhos no conselho de Cristo: Nesciat sinistra quid facit dextra tua. 

 Recolhido o Arcebº. a Goa, mandou ao V.Rey a contrariedade do parecer que 

assima se referio, feito contra a immunidade dos minoristas, demonstrando com 

evidência as suas falsidades, fallências e desfazendo as suas sophistarias e cavilações e 

em resposta recebeo a sequinte 

    

4ª. Carta do VRey ao Arcebº. 

No sobreescrito. A D. Ignacio de S. Thereza. Por dentro. Abri o masso que V. Illma. me 

remete, entendendo que a matéria era outra. E como não tenho tempo para ver o papel 

tão dilatado pelas urgentes novidades que têm havido em matéria da jurisdição de S. 

Magestade que Deos guarde, fico dezobrigado de responder ao que elle contém porque 

além de não ser da minha profissão, me hé desnecessário vê-lo. Porque estou sem 

escrúpulo nenhum de consciência nem para Deos nem para o mundo sobre o que tenho 

obrado em tudo o que toca ao serviço de huma e outra Magestade. E se V. Illma. se acha 

com alguma espada ou pistollas e quizer que eu o sirva em lhe dizer se são boas ou más, 

o farei porque hé só o que hé da minha profissão. E para tudo o que for do agrado de V. 

Illma. me achará sempre com huma vontade prompta. Deos guarde a V. Illma. etc. 

Panelim, 10 de Setembro de 1722. Francisco Joseph Sampayo e Castro. Snor Arcebispo 

Primás. 

 Como os Pe.s da Companhia esperavão que o Arcebº., indo descançar a Rachol 

acabada a vizita, modificaria ahí o sobredito decretto das fábricas e essa esperança se 

lhes frustou, começou de novo o Pe. Betancurt a persuadir o projecto de largarem as 

igrejas, entendendo que o Acebº., por não ter toda a Companhia contra si, 

condescenderia com tudo o que elles quizeessem. Precedeo a execução deste arbítrio 

huma carta do provincial ao Arcebº. na qual dizia: que tinha notícia certa de como na 

vizita que S. Illma. fizera em Salcete conhecera directe do procedimento de alguns seos 

religiozos, parrochos actuaes e de outros que o tinhão sido, de que a Companhia se 
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achava justamente queixosa e agravada por lhe ofenderem os seos privilégios que a 

izentavão da jurisdição dos Ordinários. Porém, que deixada esta queixa, S. Illma. fosse 

servido remeter-lhe as culpas para emenda dos seos subditos. Respondeo o Arcebº.: que 

era politicamente antigo prevenir na queixa ao verdadeiro queixoso, aquelle que menos 

ou nenhuma rezão tinha della. Que na vizita que fizera em Salcete procedera na forma 

do Concílio Tridentino e sagrados Canones. Que se das rezultâncias della houvesse 

couza que entendesse  devia  participar a S. Revmª. o faria de boa vontade e com a 

mesma ficava para o servir. 

 Atrás desta carta veyo logo outra do mesmo provincial, dizendo que os seos 

religiozos se vião obrigados a largar as igrejas visto ter-se conhecido delles 

directamente e acharem-se por isso infamados do que dava notícia a S. Illma. para as 

mandar prover desde 20 de Setembro em diante. Não respondeo o Arcebº. por várias 

rezões que para isto teve. Este conhecimento, além de que foy só indirecto, quando o 

fosse directo, era fundado no direito, assim no Tridentino, sess. 21 e 25 do regul. e sess. 

6 da reform. C. 3, como nas Constituições de Greg. 15. Inserutabili d s.p.5. exposcit, e 

em vários decrettos da Sag. Congr., que trazem Antonello de regular Barb. de pot. 

Episc. Tratto. Lib. 1 e 2 e outros, principalmente havendo costumes que raddunt 

parochum indignum administrationis parochialis. Com o que convencendo certo 

religiozo ao Pe. patriarcha, confessou: que era verdade que o Arcebº. tinha poder para 

conhecer directe mas que elles não lho querião confessar, o qual poder, não só no que 

toca ao munus parrochial mas tambem aos costumes, está decidido pella Sagrada 

Congregação a instância do Arcebº. de Goa D. Fr. Christovão, anno 1620.  

Os religiozos mais graves da Companhia estranharão ao provincial que só por 

arbítrio dos Pe.s Sá e Betancurt mandasse aos vigários largar as igrejas sem propor esta 

matéria, sendo tão grave, ao Concelho como era obrigado. Ao que satisfez ser isto 

escuzado supostas as ordens que havia do Pe. Geral para largar estas igrejas na primeira 

occazião que se oferecesse. O que era verdade, pois já desde o anno de 1670 o Pe. Geral 

Claudio Aqua Viva tinha mandado esta dezistência, o que depois proseguirão muytos 

sucessores, principalmente depois das contendas com o Arcebº. D. Fr. António Brandão.  

O Pe. Betancurt alcançou ordem do Santo Officio para tirar huma justificação do 

procedimento do Pe. Sá, como deputado do mesmo tribunal, e outra para o Pe. Henrique 

Pereyra, a tirar delle como comissário (por sinal que não agradando os depoimentos das 

primeiras testemunhas, buscarão outras dos seus obrigados e afeiçoados e dos parentes 

dos seos compadres) e dizem que de em volta devassarão tambem das acções e 
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procedimentos do Arcebº. como já fizerão por semelhante cauza a D. António Brandão, 

sem terem nem sombra de jurisdição para isto.  O Pe. Sá tambem por si mesmo se quiz 

justificar, tomando à sua conta todas as práticas da novena do Santo Xavier que fazia 

pregando de missão, tendo sempre um crucifixo na mão esquerda virado para o povo. O 

que cauzou novidade por ser esta a primeira vez que isto se vio nelle e em tais práticas e 

pelas mais circunstâncias: quare tu enarres justitias meas. O provincial, por outra parte, 

inquiria as testemunhas e o que tinhão denunciado sem embargo de saber que o Arcebº., 

debaixo de juramento para falarem verdade, lhes encarregou tambem o não revelarem 

couza alguma do denunciado. Conseguio tambem o Pe. Betancurt que o Tribunal do 

Santo Officio pertendesse avocar a si as suas culpas e o livro da vizita sem que elle 

tivesse privilégio nem esta jurisdição para tal avocatória. Tudo isto afim de saber com 

individuação matérias e as pessoas que o tinhão denunciado para arruinar estas e 

contaminar aquelas. E hé fama que pometera em Salcete vinte mil xerafins a quem 

pilhasse o dito livro. Outras muytas mais couzas forjava e machinava o sobredito e por 

meyo do Governo, ministros e outros tribunaes, as quais e os fins por que o Arcebº.  não 

remeteo ao provincial as suas culpa se conjecturarão das seguintes cartas.  

 

2ª. carta do P. Mestre Affonço da Costa 

 Já sabe V. Illma que eu fui a Goa donde voltei hoje e a primeira nova que lá 

achei contra mym hé que eu tinha empenhado hum cálix e a cruz nova de prata da igreja 

para se fazerem os gastos da vizita, sendo que os gastos ou grande parte deles sahirão da 

minha pobreza e provimentos. E nesta matéria me disse o R. Pe. provincial que estava 

na mão de S. Exª. huma petição contra mym,  além  de  outras tão falsas como a 

primeira. Quem teça ou urda esta meada eu o não sey. Só sey que não pode ser senão 

algum  ou alguns espíritos malignos pois me fizerão deixar os meos exercícios 

espirituaes em que estava recolhido. § Tambem achey que na mão do Exmº. Snor está 

huma resma de petições com portarias de V. Illma Snria, todas com pena de 

excomunhão contra os que não quizerem fazer compozições. E cuido que estas e 

semelhantes petições, as que assima digo, são falsas e feitas por supostas pessoas e com 

o sinal ou rubrica de V. Illma Snria furtada (pois há neste Salcete quem seja indigno 

nesta matéria e quem com toda a perfeição e indistinção furta qualquer letra e sinal) 

como sabemos com sciência certa, afim de se mandarem ao reyno para lá se fazerem os 

clamores, atoardas e conceitos que já de cá forão significados. § Bem será que V. Illma 

Snria fique inteirado nesta matéria para se repararem os golpes dos inimigos, que são 



147 
 

muytos, dirigidos contra a cabeça, braços, pés, etc. Não digo as mais novidades porque: 

non licet homini loqui. § Só digo que se a V. Illm Snria se mandar prover as igrejas de 

Salcete com outros parrochos, ou regulares ou não regulares, ainda que seja grande a 

força que S. Exª. para isso faça, V. Illmª. Snria não aceite sem primeiro fazer três ou 

quatro protestos cujas cópias ou treslados authênticos hé bem que fiquem na mão de V. 

Illmª. Snria porque ainda que eu dezejo muyto e muyto que os Pe.s sayão destas igrejas, 

e já pelo meu voto ellas havião de estar fora de nós. Quero com tudo que isso se faça 

sem incómmodo e sem desdouro nenhum de V. Illmª. Snria a quem intimamente amo e 

venero ainda que mo notem e estranhem. Nosso Snor conserve e guarde a pssoa de V. 

Illmª. Snria para muytas occaziões de sua glória. Raya, 8 de Setembro de 1722.  

Affonço da Costa. 

3ª. carta do mesmo 

 Illmº. e Revmº. Snor. Notavelmente me alegrey com a carta de V. Illmª. Snria, 

que hoje receby. Por entender o grande ânimo com que se acha no meyo de tantas 

tribulações e machinações. Deos conserve e augmente em V. Illmª. Snria o espírito, zelo 

e forças para não dezistir da empreza começada pella glória do mesmo Snor e bem 

espiritual deste Oriente que tão perdido andava, anda e andará se lhe faltar o zelo de V. 

Illmª. e se S. Magestade que Deos guarde não der a V. Illmª. Snria toda a ajuda 

necessária para rebater os encontros destes ânimos rebeldes, que como estavão de posse 

da vida má e dissoluta, custa-lhes agora que se lhes vá à mão e que se reprimão seos 

vícios e seos escândalos por não dizer mais alguma couza. E se essa empreza se não 

continuar, tenho por sem dúvida que a India se perderá e com ella grande parte da glória 

de Portugal porque arruinando o seu espiritual não se pode o temporal conservar. § 

Gosto muito que V. Illmª. esteja de avizo para não entregar o livro da vizita porque se 

acazo se entregar tenho por couza indubitável que muytos innocentes hão-de padecer. 

Mas ouço dizer que até se há de empenhar o braço real para que V. Illmª. Snria o 

entregue. Deos nos livre que isto succeda porque será huma universal destruição de 

todos e notabilíssimo escândalo que há de seguir. Dois homens, nem Pe. Sá e Betancurt, 

dizem que se hão de alimpar de algumas couzas, que imaginão, se souberão deles na 

vizita, por meyo do Santo Offício, como ministros seos. § O Rdº. Pe. provincial cá 

chegou hontem à noite e hoje pella manhaã sahio do collegio. Supponho que hiria tirar 

algums inquirições pelas freguezias de que estamos avizados para sahir até os vinte do 

corrente ainda que não venhão tomar entrega dellas. No particular da escriptura, V. 

Illmª. esteja descançado porque só faltando-me a vida e saúde deixarei de a continuar. 
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V. Illmª. em todo o cazo não dezista do ponto porque entendo que há de haver 

companheiros e bons. Cuydo que seria muyto acertado fazer V. Illmª. Snria vários 

protestos acerca de não querer tomar posse das freguezias sem especial ordem de S. 

Magestade. § Por cá não tenho mais notícias que sejão dignas de memória e de especial 

comemoração. Já daqui faço meu protesto a V. Illmª. Snria que eu sempre fuy, sou e 

serey amantíssimo servo de V. Illmª. Snria, porque não tenho visto nem conheço couza 

alguma em V. Illmª. que me não mereça todo o amor e roube as atenções. Se porém 

suceder haver em mym alguma couza que menos agrade a V.Illmª. (o que Deos não 

permita) entenda V. Illmª. Snria que eu sou filho da obediência e que naquillo em que se 

não vir peccado manifestamente sou obrigado a estar pella obediência. Mas emquanto 

esta me der lugar não só no interior (que isto me não podem nunca prohibir) mas 

tambem exteriormente, Hey de confessar o muyto que V. Illmª. merece e eu sou 

devedor. § Chegou o meirinho, escrivão e mais pessoas ao negócio. Elles disserão o que 

succedeo. O que o homem forja mais se há de saber por lá do que por cá, aonde não 

sabemos mais que ter levado e hir levando para Goa o seu fato. Deos o leve por onde 

não faça mal e aonde viva bem. Eu não cesso de encommendar a Deos a pessoa de V. 

Illmª. , a quem peço que as minhas cartas por nenhum cazo appareção nem se mostrem a 

pessoa alguma porque se souber hão me de crucificar. Nosso Snor guarde a  pessoa de 

V. Illmª. Snria para muyta glória sua e bem de todo este Oriente. Igreja de Rachol, 12 de 

Setembro de 1722. Affonço da Costa  

 

4ª. carta do mesmo 

 Illmº. Snor. Não posso explicar a V.Illmª. Snria quanta pena e sentimento me 

cauza na alma ver os enredos desta India e saber as moléstias que se dão  a V. Illmª.  

Snria, levantando-lhe tantas falsidades e convertendo em peçonha a mesma 

preciozissima triaga. Quem me dera ter liberdade para falar nestas matérias com aquella 

costumada eficácia e acrimónia de que sou doutado. Mas por huma parte estou com a 

língua preza e por outra estão os tempos tais que nem as verdades se podem dizer, ainda 

quando estas são mais claras e patentes que a luz do sol. E este hé o maior sentimento 

que me fica de não poder em tanta calamidade socorrer com sucesso a V. Illmª. Snria 

como muyto dejezo e V. Illmª. me merece e a todos os que não andão cegos e aos que 

ou por medo que têm de S. Exª. e dos seos collateraes ou por respeitos humanos não 

podem sahir com manifestos, declarando as semrezões que a V. Illmª. Snria se fazem e 

as injustiças com que se procede sem temor de Deos nem de S. Magestade que Deos 
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guarde e sem respeito à Igreja como se nem fossem filhos da Igreja, vassalos de S. 

Magestade e creaturas de Deos que a todos os perseguidores de V. Illmª. Snria pode 

gravemente castigar e já talvez o teria feyto se a sua misericórdia não fosse infinita que 

por huma parte lhes quer dar tempo para que cahindo nos seos erros os abominem e 

detestem. E por outra quer exercitar a paciência de V. Illmª. Snria com esta tão horrenda 

perseguição que não sey que em parte alguma se fizesse semelhante por homens 

cathólicos  a hum prelado tão benemérito como V. Illmª. Snria. E duvido que aquelles 

santos prelados antigos a experimentassem tão grave dos bárbaros e hereges. 

 Não sey Illmº. e Revmº. Snor donde nasça furor tanto e tanta violência  no Exmº. 

Snor VRey contra V. Illmª. Snria. Várias vezes me tenho posto a considerar nesta 

matéria. E humas vezes me occorrem não serem estas couzas dispozições suas mas das 

pessoas que lhe assistem de huma das quais ouvy  eu que o dito Snor ficara lezo depois 

do mao sucesso do Cullabo e depois o ouvy repetir a muytas outras pessoas dignas de 

crédito e que podião dar voto na matéria. 

E verdadeiramente que entendo que só sendo assim podia o dito Snor cahir em 

tantos absurdos quantos vemos neste particular de V. Illmª. Snria e em outras muytas 

matérias que verdadeiramente se não esperavão da sua capacidade e que nelle não 

tínhamos visto antes de sahir de Goa por aquella malograda empreza que tanto destruio 

a estes povos que totalmente fez perder esse pouco crédito e nome que na India tinha a 

nação Portugueza, que sendo até agora bem opinada, depois della ficou tão descahida 

como V. Illmª. sabe muyto bem. Pois não só os gentios vizinhos fazem pouco cazo de 

nós mas até quatro Inglezes de Bombaym no Norte nos quebrarão a cabeça e ainda 

puderão fazer mais pois por experiência tinhão visto que o Snor VRey, deixando o 

exército no campo, a titulo de doente se veyo meter nas naos donde mandou que 

cortando-se as pernas aos cavallos e encravando-se a artilheria, se recolhesse a gente, 

como dizem e affirmão os mesmos soldados que lá forão. E o valor que lá faltou contra 

o inimigo angariá se reçuscitou todo contra V. Illmª. Snria não por culpas que cometesse  

mas por impedir tantas culpas e tão escandalosas quantas contra Deos se cometião. E 

por V. Illmª. uzar dos poderes que tem e fazer o que pede a obrigação de hum tão zelozo 

e vigilante pastor, tirando tantas almas do inferno quantas erão as que andavão em ódios 

e inimizades quntas as que se deixavão  arrastar do maldito vicio da sensualidade que a 

tantos condemna na India particularmente, quantas as que injustamente retinhão o alheo 

e quantas finalmente as que com outros muytos géneros de culpas andavão perdidas. 
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Muyto temos que ver no dia do juízo, mas  não quizera eu nelle estar na pelle de 

S. Exª. e dos seos collateraes para não se me fazer o horrendo cargo que a eles se há de 

fazer de serem cauza efficaz de que V. Illmª. Snria, na sua vizita dessa província não 

fizesse ainda mais serviços a Deos como podia fazer e hia fazendo. E não seria o menor 

acabar com tantas uzuras e onzenas quantas universalmente sabe V. Illmª. Snria que 

comete essa gente . Quantos pobres  mizeráveis, cujos bens estão outros comendo, 

havião de ficar rediados se não impedissem a V. Illmª. Snria ser nesta vizita o seu juiz 

como podia e devia, já que os ministros seculares lhes não fazem justiça a qual dão a 

quem mais dá. E talvez que por isso tambem estes se puzessem contra V. Illmª. Snria  

porque lhes faltavão já os litígios nos seos tribunaes, por cujo meyo adquirião o que 

talvez não podião. Nem isto hé só discurso meu mas juízo de muyta gente boa que não 

deixa de considerar os fins de tanta perturbação e alcanção os motivos della. 

 A 2ª. couza que me ocorre hé ser isto indicio de estar o dia do juízo perto, 

combinando os sinaes que lhe hão de preceder: o 1º. hé que surget gens contra gentem e 

isto se está vendo na muyta que se oppoem a V. Illmª. Snria e aos que com tanta razão e 

justiça defendem as suas partes. O 2º. et regnum adversum regnum  tambem este sinal 

se vê porque se na opinião de S. Gregório Papa, homilia 12. in Evang.: Regnum 

caelorum presentis temporis Ecclezia dicitur contra o reyno da Igreja temos o reyno 

secular. Os mais sinaes que se incluem nas palavras seguintes Et terremotos erunt per 

loca et pestilentiae et fumos, terrores de caelo, todos estão claros e patentes nos 

movimentos que nessa terra há, nas doenças que esta gente padece, nas fomes que nos 

esperão com grande falta de chuva, que foy a cauza de serem tantos os mortos e que nos 

metem terror com a sua falta pois entendemos tudo castigo de Deos pelo que se tem 

obrado contra V.Illmª. Snria, pois depois disto os inimigos começarão logo estes sinaes 

e estes açoites. Nem falta nesta cazo o Antechristo que V.Illmª. Snria bem conhece. E 

como V. Illmª. Snria hé Elias no zelo, bem o pode matar sem lhe dar com ferro nem 

com pedra mas com pena. 

 Porém nestes apertos e tribulações, Illmº. e Rmº. Snor,  não me ocorre mais que 

dizer a V. Illmª. Snria aquilo que Christo dizia aos seos dicipulos: Nollite timere eos, 

qui iccidunt corpus, animam autem non possunt occidere: sed potius timete eum qui et 

corpus et animam potest mittere in gehennam. E confortado com isto, continuar no 

exercício que pede o cargo de V. Illmª. Snria, deixando o mais à Divina Providência que 

acudirá a seu tempo, quando menos se esperar. Alem de que o serenissimo Snor Rey de 

Portugal bem sabemos quão amante hé da justiça e como tal não deixará de condemnar 
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e reprovar a injustiça com que se procede contra V. Illmª. Snria, a quem movido de 

ardente zelo, que herdou dos sereníssimos Snores Reys seos progenitores, mandou a 

esta India a reformar esta christandade tão perdida, como quem já conhecia o espírito 

que em V. Illmª. Snria  veneramos para reformar. E quanto ella necessitava desse Elias 

para a reforma, antevendo já os grandes obstáculos que V. Illmª. havia de encontrar 

nesta empreza e agora com a notícia destes sucessos não deixará de acudir a V. Illmª. 

Snria com os auxíllios opportunos. 

 Hé bem verdade Illmº. e Rvmº. Snor que se o juízo me não engana, cuido que 

mais hão de ser os que escrevão contra V. Illmª. Snria, dismintindo a verdade, do que 

contra S. Exª. e os que seguem o seu bando. Porque como são poucos os que fazem na 

India cazo da Igreja e mais os que por seos interesses dependem dos v.reys, validos e 

ministros, para esses conseguirem os seu intento, acharão muytos que confirmem os 

seos embustes. Haverá quem escreva, dizendo que o Snor  VRey obrara maravilhas no 

Cullabo e fizera muyto bem no que tem obrado contra V. Illmª. Snria, ainda que sinta o 

contrário como na verdade deve sentir e sei que sentem. Que esse hé o comum modo de 

obrar na India como tantas vezes tenho visto e por isso ainda não vy nenhum castigado 

de tantos que obrarão mal, porque os falsos informes disserão que obrarão bem. Porém, 

entre tantos maos não deixarão de haver alguns bons que pondo somente os olhos em 

Deos e na rezão, desprezando respeitos humanos, digão a S. Magestade a verdade pella 

parte de V. Illmª. Snria. Porque nem a todos o medo e o respeito há de retrahir, nem a 

todos hé bem que tenhamos na mesma reputação. Se eu fosse pessoa conhecida na corte, 

ainda que soubesse que os parentes e amigos de S. Exª. o havião de levar a mal e me 

havião de alcançar algum grave desterro, não deixaria de escrever o quanto V. Illmª. 

merece, o muyto que obrou com tanto zelo para glória de Deos e bem de suas ovelhas. 

Mas visto ser um religiozo particular e não ter conhecidos na Corte só ficarei com o 

dezejo de que V. Illmª. Snria tenha em tudo bom sucesso e se queira servir do meu 

pouco préstimo pois dezejo muyto empregar-me todo nos obséquios de V. Illmª. Snria, 

cuja pessoa guarde Deos para muytas emprezas de sua glória. Rachol, 14 de Setembro 

de 1722. Affonço da Costa. 

 A 17 de Setembro desse mesmo anno de 1722 chegou a nao do reyno Nossa 

Senhora da Penha de França, a qual a 18 deu fundo em Mormugão e nem com o 

divertimento que as cartas e notícias do reyno costumão cauzar, o tiverão em proseguir 

e perseguir com novos embaraços e injúrias ao Arcebispo como se verá das seguintes 

cartas. 
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1ª. Carta do Secretário de Estado 

 S. Exª. manda remeter a V. Illmª. a petição incluza e que estimára saber o que 

pertendia em querer perverter as suas ordens todas encaminhadas ao serviço de S. 

Magestade, intrometendo-se tão imprudentemente a divertir a execução dellas com tanto 

prejuízo de seu real serviço como (além de outras occaziões) o tem feito proximamente 

na prizão que mandou fazer do capitão da aldeã de Quelocim em occazião que estava 

encarregado de trazer o artilheyro e soldados que lhe estavão ordenados. Seguindo-se de 

V. Illmª o ter mandado para o aljube, não poder executar as ordens que tinha de S. Exª.  

e em consequência ficar a nao Madre de Deos na barra, sem poder partir, exposta tão 

somente a padecer algum naufrágio por cauza do tempo, mas sem effeito o fim a que 

manda a tal fragata, de cujas roins consequências ficará V. Illmª. obrigado a todos os 

damnos que rezultarem. E que não está obrigado a sofrer tantos desconcertos quantos os 

que V. Illmª. executa, como se tivera poder absoluto ou jurisdicção alguma no governo 

que S. Magestade lhe tem encarregado, o que o dito Snor lhe poderá muyto estranhar 

em o consentir. Deos guarde a V. Illmª. Snria. Secretaria, 19 de Setembro de 1722 e 

Snor Arcebispo Primás. João Roiz Machado. 

 

Resposta do Arcebispo 

O Sopp.e Manuel da Cruz foy prezo não pella cauza que falsamente alega (o que 

hé ordinário em canarins) mas pella de falsificar huma portaria como se tem feyto a 

outras muytas. E não me constava ser cabo da ordenança da aldeã nem ter ordens de S. 

Exª. para executar, nem intentei perturbar ou usurpar-lhe a sua jurisdicção como se tem 

feito à minha ou à de Iesu Christo (do que os authores e motores têm visto e vão vendo 

o justo e proporcionado castigo de Deos), mas só intentey uzar da minha jurisdicção e 

castigar a hum súbdito meu, em quem a tenho immediata por culpa provada, que 

pertence a meu foro. E se S.Exª. queria saber isso de mym pudera escrever-me 

imediatamente como o fez em outras occaziões semelhantes porque por meyo de VM 

ficão mais indecentes os indecorozos termos, indignos da sua e da minha authoridade, 

com que elle e VM em seu nome se animarão a repreender-me e arguir o seu próprio 

prellado de imprudente, intrometido e desconcertado. Quando S. Magestade, sendo Rey 

e Snor (mas por isso mesmo), ainda a sujeitos de inferior caracther, costuma repreender 

e tratar por termos mais decorozos. O que o dito Snor mais depressa estranhará a S. Exª. 

do que a mym, o que VM diz. Advertindo justamente que o que nos olhos do mundo e 

dos mundanos são desconcertos muitas vezes são acertos nos olhos de Deos. Porque 
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qua estulta sunt mundi, haec prudentiora sunt apud Deum. O mesmo Snor guarde a 

VM. Panelim, 20 de Setembro de 1722. I. Arcebº. Primás. Snor Secretário do Estado. 

 Nesta carta do Secretário se deve notar o como na India os do Governo se valem 

do especiozo título e pretexto do serviço de S. Magestade para com elle encobrirem e 

executarem os fins dos seos intentos particulares e vinganças injustas. E o como 

enfeitão as couzas pois sendo a verdadeira cauza da detença desta nao o esperar 

provesse de soldados dos que tinhão vindo do reyno e tinhão chegado no dia 

antecedente em que a nao do reyno deu fundo em Mormugão e ainda não tinhão 

dezembarcado, além de outras mais couzas de que ainda não estava aviada, pela qual 

razão não partio senão a 7 ou 8 de Outubro, quizessem com tão sinistro descargo 

imputar a demora ao Arcebº. e pretestar-lhe perdas e damnos com termos tão imodestos 

como deles se vê. 

2ª. Carta do Secretário 

  Hoje fiz prezente a S. Exª. a resposta que V. Illmª. me mandou à carta que por 

ordem do dito Snor lhe escrevy, e me manda dizer-lhe que no cazo de V. Illmª.  ignorar 

(como diz ignorava) que Manoel da Cruz era capitão da aldea de Quelocym e ter 

aquellas ordens para executar, que ao menos pella minha carta ficara V. Illmª. naquella 

certeza e não via que com esta obrasse V. Illmª. até o prezente couza alguma, antes 

reparava muyto em V. Illmª me não restituir a petição que lhe mandei, que por ser feita 

ao dito Snor se fazia precizo deffirir-lhe. E que só a mandava para V. Illmª. melhor ser 

informado da matéria de que o dito capitão se queixava que o impedira executar as 

ordens de S. Exª. com cujo pretexto se desculpa ainda que este o não releve. O Snor 

VRey desculpa a V. Illmª. não se lembrar de que o secretário deste Estado tenha nelle a 

mesma incumbência que tem em Portugal o secretário de Estado para que os avizos  que 

eu (como tal) fizer da parte de S. Exª. tenhão (como sempre têm e tiverão) o mesmo 

effeito como se fossem feitos por S. Exª. em quanto v.rey. Porque a confuzão das 

muytas cartas com que V. Illmª. se acharia com as ordens, notícias e avizos do reyno, o 

poderião fazer esquecer daquela grande confiança que S. Magestade, que Deos guarde, 

faz do secretário (e de tal secretário) quando o proveo naquelle grande e mais confidente 

ministério e authoridade que têm as cartas que faz em nome dos v. reys, com as quaes se 

escuzão outras para as pessoas a quem as manda ficarem certas nos particulares de que 

as aviza. Deos guarde a V. Illmª., etc. Secretaria, 22 de Setembro de 1722. Snor Arcebº. 

Primás. João Roiz Machado. 
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Resposta do Arcebispo 

 Quero mostrar a VM e ao mundo que tenho mais atenção com o Snor VRey 

naquilo que não devo do que elle tem e teve comigo e com a minha jurisdição e 

immunidade eccleziástica como devia por tantos títulos, pois requerendo-lhe eu há três 

mezes, por duas cartas minhas imediatas, a remissão de hum clérigo  de menores, prezo 

por sua ordem contra os seos privilégios, leys do reyno e as ordens novíssimas de S. 

Magestade, que Deos guarde, até agora S. Exª. me não diffirio. E eu logo hoje mesmo 

deffiro  ao seu dezejo, remetendo o cabo da ordenança para que possa executar 

livremente as ordens de S. Exª. com a reccomendação de que me seja entregue quando  

a culpa da falsificação da minha portaria, que se acha provada, assim o requeira. A 

petição não a remeto com elle porque a não acho e talvez se perderia entre os muytos 

papeis, não das muytas cartas do reyno, mas sim dos muytos aggravos frívolos que 

contra mym se achão interpostos e admitidos. Deos guarde a VM. Panelim, 22 de 

Setembro de 1722. I. Arcebispo Primás. Snor secretário do Estado. 

 Quando todos os que souberão desta resposta esperavão que o V.Rey remetesse 

o minorista ao Arcebispo e por este meyo se congragasse com elle (o que os bons 

procuravão e os maos, que erão os mais, divertião e devertirão sempre) foy tanto pello 

contrário que alem de o não remeter, mandou (ou já tinha mandado) levar prezos aos 

minoristas de Mormugão, entre vários soldados,  à prezença do general de Salcete onde 

forão escolhidos e alistados muytos por soldados  e detidos hum dia na fortaleza, e  hum 

parente de hum minorista que assistia em caza do Arcebº. foy metido na golhilha por 

elle não aparecer. E por fazerem esta injúria ou darem esta moléstia ao Arcebº. e o 

escrúpulo que nesta matéria podia haver, serenou o Pe. Betancurt ao VRey com hum 

parecer tão sucinto como insuficiente que começava: Para serenar os escrúpulos de.Exª. 

e os moralistas, que nelle alegou para  esta serenidade, erão somente Pegas, à 

ordenação,  Pereyra de manu regia. E aos AA. clássicos que favorecião a immunidade 

dos minoristas emquanto a não poderem ser alistados para soldados pagos, que são 

quazi todos, lhes dava o título de AA. da ley velha. E logo no dia seguinte se escreveo 

outra carta ao Arcebº. com novos e indecentes impropérios na qual ainda a mesma 

narração das cartas do provincial vai exagerada e enfeitada ou affectada em ordem ao 

intento e fins de quem a escreveo e mandou escrever como della melhor constará. 

3ª. Carta do Secretário 

S. Exª. me ordena faça prezente a V. Illmª. que o provincial da Companhia, por 

carta de seis do prezente mez, lhe reprezentara a rezolução com que os seos religiozos 
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(parrochos de Salcete) se achavão de largar aquellas igrejas não só (1) resentidos dos 

novos encargos a que V. Illmª., na vizita, que hora fez, os queria sogeitar e que nunca 

tiverão, fazendo-os menos confidentes do que S. Magestade, que Deos guarde, quando 

lhes mandou entregar mas ainda do excesso a que passara de vizitar deles não só como 

parrochos mas dereitamente de suas pessoas, vida e costumes, como religiozos (2) 

sendo religiozos da Companhia e como tais izentos de jurisdição de V. Illmª.  [?] que 

mais hé (este seu mayor sentimento), (3) solicitando por todos os modos (ainda que 

indecentes) e por todas as vias (ainda que estranhas e de todos estranhadas), que pode 

descobrir (4) a fim de os infamar com imposturas taes que não só a eles mas a toda sua 

religião desacreditão. E o que com tantos e taes motivos nem Deos nem S. Magestade 

podião querer continuassem naquelle ministério nem elle como seu prelado os podia 

obrigar a tanto nem eles (ainda que súbditos) estavão obrigados a obdecer-lhe, pedindo 

ao dito Snor lhe aceitasse aquella dezistência. E que respondera ao provincial que ainda 

que reconhecia o seu justo sentimento, lha não podia aceitar por S. Magestade lhes ter 

mandado restituir as mesmas igrejas, ficando de seu cuidado a administração dellas. 

Ainda que em tempo, que com muito menos cauzas (e nenhuma injúrioza) as tinhão 

largado. Ao que instara o provincial com carta de sete do mesmo mez, reforçando as 

razões que lhe tinha proposto com outras muytas persuazivas a que conviesse na sua 

deliberação e lhe aceitasse a dezistência, dizendo tinha ordenado àqueles vigários seos 

súbditos ajustassem as suas contas até vinte do prezente mês para logo fazerem entrega 

destas igrejas a quem competisse, o que o dito provincial fizera prezente a V. Illmª. e 

que à vista desta rezolução quizera o dito Snor propor logo esta matéria em Concelho de 

Estado e que para esse effeito me ordenara fizesse avizo a V. Illmª. para que se dignasse 

achar-se nelle e aos mais concelheyros que lhe assistissem. De que V.Illmª. se escuzara 

(5) por um recado de palavra, desculpando-se não podia vir ao Concelho por ter tenção 

de hir a Santa Mónica na tarde do dia seguinte que era o do Concelho. E que dando-lhe 

eu parte me ordenara (6) fizesse segundo avizo a V. Illmª., significando-lhe para a 

matéria que tinha que propor se necessitava da assistência de V. Illmª. E que persistindo 

na mesma rezolução quizera antepor (7) huma vizita que só era voluntária e que podia 

fazer em qualquer outra hora ao que era da sua obrigação pois que hum Concelho de 

Estado que sempre hé do serviço de S. Magestade (8) nunca há nem podia haver 

occupação que se lhe antepuzesse, como V. Illmª. executou (9) mais por teyma nascida 

do desvanecimento da sua altivez que podia ter emquanto secular mas não emquanto 

religiozo. Não bastando tantos annos deste santo serviço em que adquirio tantas letras e 
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tantas virtudes para que a pudessem deminuir mas, antes com a dignidade que ocupa, se 

tinha V. Illmª. revestido tanto de soberano quantas erão as occaziões, tempos e lugares 

em que S. Exª. assim o tinha experimentado. Que naquele Concelho propuzsera as 

mesmas cartas de provincial (que V. Illmª. não quis ouvir) e conferida a matéria dellas 

se assentava por última concluzão que, não se movendo elle das persuazões nem ainda 

das rogativas do dito Snor, devia avizar V. Illmª. nomeasse pessoas para administrarem 

aquellas parrochias emquanto S. Magestade, que Deos guarde, não determinava o que 

fosse servido. E que visto o provincial perseverar naquela sua rezolução se fazia precizo 

avizar a V. Illmª. (como por esta o fazia) nomeasse sogeitos que servissem de parrochos 

naquelas igrejas visto aquelles religiozos as terem já entregues aos curas que nellas 

assistião e aos fabriqueiros dellas, por constar ao dito Snor não o ter V. Illmª. feito até o 

prezente, não obstante a parte que lhe deu o provincial da Companhia, até S. Magestade, 

que Deos guarde, mandar o que for servido. Deos guarde a V. Illmª. Secretaria, 23 de 

Setempro de 1722. Snor Arcebº. Primás. João Roiz Machado. 

 

Notas a esta carta 

1. Resentidos dos novos encargos, etc. Este motivo, que era o principal fundado no 

sobredito decreto das fábricas, não alegou o provincial  na sua carta ao Arcebº. mas só o 

do conhecimento directo, alegando ambos ao VRey, para que se veja a lizura e 

coherência com que nestas matérias se tem procedido. 

2. Sendo religiozos da Companhia, etc. Como se os das outras Religiões não fossem 

tambem isentos da jurisdição dos Ordinários. Bem se vê que isto hé enfeitar e exagerar 

para sahir mais estrondoza a arguição. 

3. Solicitando por todos os modos, etc. Hé falso tudo quanto se segue porque o Arcebº. 

nem solicitou, nem procurou, nem ainda perguntou pelo procedimento de religiozo 

algum e ainda dos mesmos parrochos actuaes. E só ouviu e mandou escrever o que os 

denunciantes livremente depunhão (e talvez que muytas couzas não quizesse se 

lançassem no livro). Se destas denúncias rezultou indirecte alguma couza contra os Pe.s, 

eles o dizem e o publicão e nesta matéria não há pessoa sizuda nem ainda vulgar que 

estranhe couza alguma ao Arcebº. mais que a sua muyta paciência, excepto os que 

lizongeão aos Pe.s e aos seos patronos. 

4. Afim de os infamar com imposturas, etc. Se há ou houve infâmia, aos Pe.s se deve 

imputar pois eles mesmos publicarão o de que e de quem tomara conhecimento o 

Arcebº. E este ainda perguntado por que cauza os Pe.s largavão as igrejas nunca deo 
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outra resposta senão esta: que lha perguntassem a eles. E se houve impostura foy da 

parte dos denunciantes e não do Arcebº. Aliás assignem-se estes embustes ou estas 

falsidades impostas pelo Arcebº. O certo hé que os canarins de Salcete, quando os virão 

largar as igrejas, dizião publicamente que se eles previssem isto, denunciavão o que por 

medo deixarão de denunciar. 

5. Por um recado de palavra, etc. O avizo próprio do Arcebº. foy por escrito que levou 

hum seu capellão ao secretário à igreja de São Pedro, onde elle estava assistindo a huma 

festa em que o mesmo capellão era o orador. Porém, ainda que a verdade seja objecto do 

entendimento quando a vontade o preocupa, humas verdades se occultão outras se 

vicião e hé couza notável que faltando a cada passo muytos concelheyros ao Concelho, 

sem mandarem avizo nem recado, ainda de palavra (pella qual falta sucede muytas 

vezes esperar-se por eles largo tempo) a nenhum se estranhasse ou notasse isto como se 

fez ao Arcebº. 

6. Fizesse segundo avizo, etc. Desta instância e de saber o Arcebº.  que o Pe. Bentacurt 

andava em Goa machinando e fragoando novos enredos e distúrbios, logo suspeitou que 

no Concelho se queria tratar alguma couza contra a sua pessoa, jurisdicção ou caracther. 

E na verdade assim era porque querião fazer ao Arcebº. reo, fazendo-lhe cargo das 

queixas do provincial da Companhia e obrigá-lo a dar rezão de sy, o que bastava para o 

Arcebº., a não ter outra cauza, se desviar de assistir a este Concelho. 

7. Huma vizita que só era voluntária, etc. A vizita, a que o Arcebº. naquele dia havia de 

dar principio, era a vizita geral do mosteiro a qual hé obrigatória, para o qual dia já a 

communidade estava avizada antes do Arcebº. receber o primeiro avizo da secretaria. 

8. Nunca há nem pode haver, etc. O serviço de Deos deve-se preferir ao de ElRey e 

muitas vezes no de S. Magestade se deve preferir as ocupações mais obrigatórias, as que 

menos forem. E o Arcebº. nem teve ordem de S. Magestade, nem fez nenhum assento 

para haver de assistir a todos os concelhos de Estado mas sim para reformar a sua 

diocezi. 

9. Mais por teyma, etc. A nota dos seguintes impropérios se deixa à ponderação dos 

pios leytores e só se adverte que implica a improperada soberania com as acções de 

humildade, paciência, attenção, politica e cortezia que o Arcebº. tem praticado com o 

VRey e com outros muytos. 

Prosegue a narração 

 Fizerão os Pe.s Jesuítas várias diligências com os Franciscanos para largarem 

tambem, a seu exemplo, as igrejas de Bardez para que, multiplicados os queixosos, se 



158 
 

fizessem críveis as queixas contra o Arcebº. e se facilitasse a restituição de todos às 

mesmas igrejas. Mas não tiverão effeito as diligências. Certificarão algumas pessoas 

graves ao Arcebº. que se fizesse huma vizita política ao VRey se acabarião todas as 

differenças e o alistamento dos minoristas.  Bem conhecia o Arcebº. que emquanto os 

Pe.s Sá e Betancurt tivessem entrada na Caza da Pólvora era impossível haver união 

alguma e que a insinuada diligência era frustânea como declarou aos que lha 

propuzerão. Comtudo, para se carregar mais de rezão e mostrar o mundo o quanto 

cortava por si em obzéquio da paz e concórdia e que a falta não estava, como nunca 

esteve, por elle, rezolveo-se a vizitar ao VRey sem embargo das ofensas referidas e de 

outras que se não referem. 

 Vizitou ao fim o VRey e na conversação lhe insinuou sucintamente as novas 

queixas dos minoristas pelas novas listas e aprezentações perante o general de Salcete 

que com eles executavão. Segurou-lhe o VRey duas vezes que não havia nada nesta 

matéria e calou e dissimulou o Arcebº. prevendo o sucesso. E deo logo principio à vizita 

de São Pedro de Panelym (concluída a de Santa Mónica) da qual hé freguez o VRey, o 

qual advertio aos criados que se tinhão alguma occazião a excluíssem por não serem 

denunciados. Concluída esta vizita cahiu logo enfermo no dia seguinte o Arcebº. 

Vizitou-o V. Rey na doença e porque havião notícias de que algumas tropas de Sivagi 

estavão distantes das nossas terras dois dias de caminho e fazião tiro a Salcete e a 

Combarjuá, terras dos Pe.s Jesuytas, partio o VRey para Margão onde formou hum 

pequeno pé de exército que aly o aquartelou e embarcou. E ainda que se soube que o 

fim dos inimigos fora a fazer naquele lugar huma fortaleza, com tudo o VRey se deixou 

ficar em Margão para dar calor à pertenção dos Pe.s de se restituírem às suas igrejas de 

cuja deserção estavão já arrependidos e para pôr em execução as máximas e projectos 

do Pe. Betancurt. 

 Antes do VRey partir escreveo ao Arcebº. huma carta pelo mesmo estillo das 

outras, que continha os três seguintes pontos: que lhe fora precizo alistar muytos 

minoristas no terço pago; que dava parte a S. Illmª. de que nos anos antecedentes 

houverão ordens de S. Majestade para se não ordenar na India pessoa alguma, o qual 

avizo fazia por lhe constar que S. Illmª.  queria promover a ordens sacras os minoristas. 

E ultimamente que elle partia para Salcete para se opor a qualquer desígnio dos 

inimigos e que esperava dever-lhe não prezumir que esta prevenção nelle VRey era 

medo mas sim cautela. Considerava o Arcebº. que o fim desta carta era ver se elle 

procedia em defensa do privilégio dos clérigos minoristas para daqui o arguirem de vir 
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confidente e inimigo do Estado (como já, com a costumada falsidade da India, tinhão 

feito ao bispo de Cochim D. Fr. Pedro Pacheco, governando o arcebispado de Goa, a 

quem matarão com disgostos ou com veneno, como muytos affirmão) E assim elegeo o 

Arcebº. o meyo de não responder a esta carta não só porque era hum avizo que não 

necessitava a resposta como porque esta, qualquer que fosse, o obrigava a hum dos dois 

extremos, ou defender o privilégio dos minoristas ou incorrer na accuzação de 

inconfidente e tambem porque logo recahio com nova repetição de fevre. 

 O VRey, com a occazião ou pretexto de passar mostra, convocou a Câmara 

Geral de Salcete e lhe perguntou: Porque razão não requerião ao Primás que lhes 

restituísse os seo Pe.s? Responderão os canarins: Porque nem o Primás os tirára nem 

eles intervierão nisso. Instou o VRey que requeressem isto por huma petição assignada 

por todos ou que ao menos anullassem o assento  que tinhão feito de que todo aquelle 

que requeresse em nome da Câmara, sem consentimento della, pagasse quinhentos 

pardaos ainda que fosse clérigo (o que fizerão por lhes constatar que hum clérigo fizera 

huma petição dictada pelos Pe.s, pedindo ao VRey a sua restituição em nome da 

Câmara) e porque em nenhuma dessas couzas quizerão convir, forão todos prezos e 

privados com o pretexto de que tinhão cominado com pena pecuniária a hum clérigo, 

com quem nem elle VRey nem S. Magestade (conforme elle dizia) podia entender. Fez-

se eleição de nova Câmara pella lista do Pe. Betancurt na qual sahirão eleitos três 

excommungados de Margão, a dois dos quais fizerão procuradores. E por não apparecer  

hum dos camaristas antigos lhe forão postos soldados à porta e os bens todos 

confiscados e arrematados e a molher e filhos postos na rua quazi nús e despidos. 

 Os freguezes de Collvá não experimentarão menor rigor porque como os Pe.s 

levarão occultamente daquella freguezia hum minino Iesu milagrozo, com todas as 

esmolas e dinheiro, não só do cofre deste mas dos outros e toda a prata e cálices da 

igreja, deixando hum só por não ser de ouro nem prata (era do metal a que chamão 

totonaca) com todos os livros de receytas e despezas. Os freguezes não quizerão deixar 

sahir ao vigário sem lhes passar certidão de como tudo o referido fora pelos Pe.s levado 

para Rachol. Com este leve motivo os prenderão a todos e para serem soltos lhes 

propuzerão que assignassem hum termo em que confessassem como assim o Minino 

como tudo o mais era dos sobreditos Pe.s e que cedessem dos jus que a elle tinhão e da 

acção do esbulho que tinhão posto e porque em nada convierão ainda ficão na mesma 

prizão.  
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Collocarão os de Collvá, com licença do Arcebº., outro Minino no mesmo altar 

do primeiro, onde começou a obrar evidentes prodígios, entre os quais foy hum, o dar 

instantaneamente saúde a huma tolhida de nascimento no dia da festa. E pelo contrário, 

o Minino antigo começou em Rachol a executar manifestos castigos, entre os quais foy 

hum a morte desastrada de hum homem que estava na igreja diante do seu altar em hum 

dos dias da festa (que  os Pe.s quizerão authorizar com a prezença do VRey) ao qual 

huma talisca de huma recâmara ao dar da salva que rebentou no terreiro da igreja, 

subindo o adro e entrando nella o matou mizeravelmente sem sacramentos. Dominus 

mortificat et vivificat.  

Os excomungados de Margão, com a prezença e favor do VRey, se fizerão tão 

insolentes que alem de andarem dezafiando aos que encontravão para comunicarem 

com eles e de se fazerem executores de todas as ordens, prizões e conducções dos 

minoristas, puzerão fogo de noite à caza de hum clérigo, dos que prezumirão terem os 

denunciado, e lhe derribarão todos os muros da cerca e impidirão à pancada aos bigarins 

o trabalhar nas suas várgeas e publicarão que tinhão huma ordem do VRey para que se o 

meirinho geral fosse a Salcete prender alguma pessoa secular, o prendessem a elle ou o 

moessem com pancada. E executarão outras muytas dezordens com tal excesso que, 

escandalizados os mesmos gentios de Margão, perguntarão ao vigário: porque rezão 

tendo eles nos seos livros que a excomunhão dos christãos fazia tolher as plantas, os 

mesmos christãos fazião tão pouco cazo della, que andavão dançando e dezafiando a 

outros a fazer o mesmo e a falar com eles.   

De Salcete voltou a Goa algumas vezes o VRey e de huma mandou notificar por 

hum sargento o meirinho geral para que fosse à sua prezença. O fim era para lhe passar 

ordem que não prendesse por mandado do Arcebº. pessoa alguma secular sem ordem 

delle VRey e assistência do meirinho secular. Porém indo o meirinho geral saber o que 

queria, divertido e advertido o VRey por certo ministro, despedio o meirinho sem lhe 

dar avizo. Mas não deixarão alguns soldados de fazer espera várias vezes ao meirinho 

para lhe darem, do que se desviou persintindo a cilada,  e se vingarão em espancar a 

hum seu criado. Se foy por ordem do Pe. Betancurt, como o meirinho suspeitou por 

huma prática que com elle teve, se por via dos criados do VRey, por suspeita de terem 

sido denunciados na vizita de São Pedro, e por haver o meirinho prizionado algumas das 

terceiras e medianeiras de suas ilícitas communicaçoens. Não consta com certeza. 

 Não satisfeito, o Pe. Betancurt com tantas dezordens e destruições que tinha 

introduzido na provincia de Salcete (as quaes serião mayores se a prudência e bondade 
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do general não moderara o rigor das ordens que elle alcançava (pois o seu intento, como 

elle dizia, era não descançar até não pôr os moradores de Salcete no estado de bigarins, 

para que não pudessem levantar mais cabeça e replicar aos Pe.s), introduzio tambem 

outra desordem e devizão dentro da Companhia, fazendo com que o provincial 

mandasse desterrados a muytos dos religiozos afeiçoados ao Arcebº., que lhe fazião as 

partes. E assim forão degradados o Pe. Manoel de Souza, para Dio, o Pe. Afonso da 

Costa para Baçaim, o Pe. Augostinho Machado para a missão do Sunda, o Pe. António 

Rolim para  Assolná, privado do officio de ministro  e procurador de Rachol. E ao 

reytor desse collegio, lhe impedirão o sahir delle,  ainda a lovação ao R. reytor de 

Chorão, o Pe. Mestre Francisco Furtado. Mortificarão tambem, tirando-lhe da sua 

companhia, o Pe. Antonio Carvalho, seu amigo, velho de mais de setenta anos (a quem 

por ser afecto ao Arcebº., tinhão já com falsa arguição privado da vigararia de Margão 

por meyo do VRey) ao qual nomearão preffeito do Espírito no collegio de São Roque, 

onde com a mudança e trabalho das práticas competentes de tal officio adoeceo 

mortalmente. Ultimamente ao Pe. Manoel Dias desterrarão para Damão, vendendo-lhe o 

provincial isto por fineza de seu condicipulo, porque se ficasse em Goa (lhe disse) 

entendia que os contrários o havião de matar. Tanta ene animis caelestibus irae. 

 De Rachol, onde o VRey estava e o Pe. Betancurt, vierão quinze ou dezasseis 

soldados a Goa, que no dia vinte e hum de Novembro, pelas oito horas da manhaã, 

entrando violentamente cinco deles no aljube, ficando os mais de escolta a tempo que o 

aljubeiro tinha sahido para fora, pondo huma pistola nos peitos da molher e ferindo 

huma escrava, lhe tomarão as chaves, abrirão as portas e extrahirão a hum compadre do 

Pe. Betancurt prezo por entregar sua própria molher  a várias pessoas e ameaçar a quem 

o denunciasse ou a alguns dos cúmplices, o qual depois de pedir vista das culpas e estar 

para responder ao libelo, aggravou para a Coroa, por ser prezo pelo meirinho 

eccleziastico, sendo secular. Se os soldados executarão este insulto por ordem ou 

consentimento do VRey, consta do consentimento mas não da ordem. Ao menos athé 

agora, sendo o cazo público, o VRey nem mandou tirar delle devassa nem inquirição e 

só de palavra se justifica, que não foi por ordem sua. Com este exemplo, dois dias 

depois desse sucesso extrahirão de noite por huma janela das cazas do carcereyro huma 

mulata preza pelo escândalo de huma mancebia em que continuava depois de várias 

vezes admoestada e ainda depozitada em caza segura fora da occazião. E daquy por 

diante executarão mayores violências. 
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 Todos estes sucessos apanharão ao Arcebº. de cama com duas recahidas, em 

huma das quais esteve tão apertado que chegou a não poder falar senão por acenos, sem 

que nesse estado deixassem de o perseguir com novos aggravos, imtimações e maçadas 

de Salcete. E ouvindo o Pe. Betancurt que elle estava melhorado, disse com grande 

donaire: que lhe tinha rezervado seis bacamartadas para a convalescença. E consta que 

as mayores se rezervão para depois da partida da nao do reyno para que o Arcebº. não 

tenha via para onde se possa queixar ou avizar a Portugal. 

 E hé notável e extraordinário o empenho com que se tem impedido que por 

Surrate e outros portos do norte e do sul não passe carta alguma do Arcebº. , Chegando 

a mandar-se abrir todas as que vão nas galvetas e a mandarem sahir duas pallas de 

guerra para a costa do sul a esperar huma nao do Ostende, que de Surrate havia de trazar 

um portuguez por nome Bernardo Teixeira que nella se havia de embarcar para o reyno 

(de quem se presumia que levava cartas do Arcebº.) para as apanharem. Depois de o 

terem mandado prender a Surrate por dois portuguezes, peitando ao nababo para o 

entregar, os quais se contentarão com lhe tomar o baul à traição depois de os hospedar 

em sua caza e remetê-lo para Goa selado ao VRey. O fim que as pallas tiverão adiante 

se verá. E isto depois de terem impedido o passar-se certidão alguma ao Arcebº. e terem 

os seos contrários tirado tantas, com tantas justificações em abono das suas mentiras. 

Do que tudo se colhe evidentemente por que parte está a verdade, pois tanto temor e 

receyo há de huma só carta do Arcebº. contra tantas papeladas, como do termo de 

Herodes no nascimento de Christo inferirão os santos Pe.s a verdade do verdadeyro rey 

dos judeos. 

 Alem disso mandarão vir da missão do Sunda o Pe. Jozeph Pereyra para o 

mandarem para o reyno a tratar da restituição das igrejas e da izenção das fábricas e 

vigários da vizita do ordinário, com sujeição à do seu provincial somente, como já 

intentarão, sem effeito, no tempo do arcebº. D. Fr. Antonio Brandão, e publicão que se 

hão-de empenhar para conseguir tudo isto, fiados em que na India têm de renda 

sincoenta mil xerafins mais do que tem S. Mag.de, conforme o computo que fez hum 

seu mesmo religiozo a quem expulsarão por esta curiozidade e o que depois fizerão 

vários estadistas da India. Porém espera-se que esta vez se não verifique o quid non 

mortalia pectora cogis aura sacra fames.  

O Arcebº. teve neste mesmo tempo das suas recahidas huma carta do Secretário 

de Estado em nome do VRey, em que lhe dava conta da queixa de hum gentio feita ao 

feitor de Mangalor contra hum clérigo assistente em Goa que lhe devia certa quantia de 
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dinheiro e não tratava de a satisfazer e perguntava que se havia de fazer nesta matéria. 

Respondeo o Arcebº. que requeresse o gentio com o conhecimento da dívida a elle ou 

ao vigário geral para se lhe fazer justiça. Do que dando parte o secretário ao VRey 

replicou com segunda carta que estes erão os meyos ordinários da justiça para os quais 

não era necessária a intervenção de S.Exª., o qual queria que sumariamente obrigasse o 

clérigo à satisfação porque o contrário era dar occazião à dilação de huma demanda 

injusta de que se podião escandalizar os mesmos gentios. 

 Note-se: como concorda isto com o bando que se mandou lançar contra as 

compozições do Arcebº. com o fundamento (alem do da suposta violência) de que 

dependendo da tela judiciária por serem de sua natureza ordinárias, o Arcebº. as 

decidisse sumariamente, dando-se com este bando occazião à continuação e renovação 

de tantas demandas injustas com escândalo dos mesmos gentios de Salcete (a muitos 

dos quais utilizarão as compozições pelas restituições e dividas que se lhe satisfizerão) 

os quais ouvindo o bando se admirarão que os christãos uzassem tais termos com o seu 

Pe. Grande, adorando eles a qualquer yogue ou botto seu, e tendo tal conceito da 

rectidão do Arcebº. que hé provérbio entre eles: Justiça de Saibá Primás está bom 

justiça. Porém permittio Deos N. Snor este empenho no VRey para por este modo 

aprovar o que injustamente reprovava, verificando-se nelle o texto do apóstolo: 

Inexcusabilis es homo qui judicas in quo enim judicas alium, te ipsum condemnas, 

eadem enim agis, quae judicas. 

 Deo o Pe. Betancurt à nova Câmara de Salcete o rascunho de hum assento que 

havião de tomar, em que desfazião o que estava feito pella Câmara antiga, annullando 

todos os requerimentos que ella fizesse ainda a El Rey Nosso Snor. Depois disto, 

juntando-se para escreverem a S. Mag.de, lhes propoz os pontos dos quais o primeiro 

era queixarem-se das compoziçoens, gastos, cazo de Assolná e tudo o mais que elle 

tinha publicado contra o Arcebº. O 2º. pedir recondução no governo para o VRey por 

mais três anos. Convierão neste e repugnarão ao primeiro pelas evidentes falsidades. E 

por então se não efeituou a escriptura, appellando-se o Pe. Betancurt para 2ª. e 3ª. 

investida, da qual não sabemos o que rezultara ainda que sempre será como os Pe.s 

quizerem por ter a Câmara ordem do VRey para escrever as cartas na prezença de 

Antonio de Tavora seu criado, capitão da tropa de Rachol, e do capitão daquela 

fortaleza. E para que se veja até onde chegou a publicação e difamação das falsidades 

que se espalharão contra o Arcebº. e o excesso das expressões com que se exagerarão  

se junta aqui a seguinte carta. 
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Carta do Pe. Manoel Dias da Companhia de Jesus 

Illmº. e Rmº. Snor. De Baçaim escrivy a V.Illmª. huma cartinha breve visto me 

achar de cama com humas febres com as quais cheguey a este collegio de Damão, onde 

fico com pouca melhoria mas com esperança de a ter. Há muyto tempo que dezejava 

escrever esta para significar a V.Illmª. o que passava no Norte. Erão as novas que achey 

em Baçaym que V.Illmª. troxera de Salcete oitenta mil xerafins, nova que deu hum 

frade, provando o dito capello ser verdade porque V.Illmª. por seu conselho restituira 

muyta parte desse dinheiro visto ser tirado com má consciência. Item, que quem mais 

dava mais valia com V.Illmª., nova que sahio de certos vigários clérigos deste Norte. 

Mas que V.Illmª. fora chamado três vezes à Relação para ouvir de sua justiça e que por 

não querer hir o mandavão prezo em machos para o reyno. Esta espalhou certo religiozo 

e mais huns trinta e tantos pontos que dizião se devão a V. Illmª. para responder a eles e 

o dito troxe comsigo. Estas erão as novas que corrião em Baçaym. Porém com a minha 

chegada e do Pe. Affonço ficou tudo desfeito e não custou pouco porque os que mais 

crédito davão a estas couzas erão frades e gente principal. § Nesta cidade de Damão 

achey tambem as mesmas novas e outras mais, as quais erão que V. Illmª. tinha 

excomungado a dois religiozos e hum secular grave. E que na matéria de dinheiro era 

ainda peyor que Fr. Caetano. E isto disserão diante de mym, perguntando se era 

verdade. E então saltey eu no campo e tomando a ágoa muyto atraz perorey mais de 

duas horas em tal forma que me consta se não atreve ninguém a falar nem tomar o nome 

de V.Illmª. na bocca. E eu terey cuidado de pôr freyo a estes peralvilhos. § O fradinho 

que leva as cartas de S.Exª. para o reyno espalhou muytas destas novas e tambem não 

perdoou a quem o mandava. Tem chegado a Surrate donde há de embarcar na nao do 

Ostende por não ser possível hir por terra por cauza das guerras. Tarde chegará, antes 

espero que não chegue. Esta cidade tambem está perdida porque não há rua que não 

tenha molheres mundanas e onde se não achem amancebados públicos. Eu amanhaã 

tomo posse do officio de Pay dos Christãos e determino investir com o que puder. Deos 

conceda muyta vida e saúde a V.Illmª. para brevemente nos vermos e o guarde como 

dezejo. Damão 5 de Novembro de 1722. De V. Illmª. mínimo servo e amante capellão 

Manoel Dias. 

Mandou finalmente o VRey prender 2ª. vez ao referido minorista do cazo de 

Margão por intentos particulares dos Pe.s Sá e Betancurt com pretexto de que estando 

lançado por soldado, andasse ainda vestido de clérigo, no qual traje sempre andou sem 

contradição ou repugnância. E em ordem às igrejas, mandou fazer huma junta em caza 
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do secretário a instância do provincial da Companhia, o qual, dizem, pedia que o VRey 

mandasse examinar os parrochos que o Arcebº. nomeasse e que este os propuzesse ao 

VRey. E que na prezença do procurador da Coroa se fizesse entrega das fábricas aos 

parrochos, o que hé contra os concílios goanos que prohibem serem os parrochos 

fabriqueiros. Porém os Pe.s querem deixá-los com esta dispozição para se apossarem 

outra vez das fábricas, quando se restituírem as igrejas.  

 Ultimamente se adverte que as igrejas de Salcete, pella deserção dos Pe.s, nem 

por isso ficarão em peyor estado. No espiritual e no temporal ficarão  muyto melhoradas 

porquanto tem acrecido os rendimentos das fábricas não só pelas despezas que se 

pouparão com a suspensão dos sobreditos decretos mas tambem mais pelas que cessarão 

com a suspensão dos gastos que eles fazião com as suas cazas, pessoas e com os lingoas 

ou interpretes que tinhão para as estações, por ignorarem a lingoa. No espiritual ficarão 

como dantes porque exceptuando três vigários dos que actualmente assistião nas igrejas 

quando o Arcebº. as vizitou, nenhum dos mais confessava freguez algum por ignorarem 

quasi todos a lingoa (deffeito essencial conforme a bulla do S. Pio 5), nem 

administravão sacramentos ordinariamente mas tudo cometião aos curas além de 

muytos administrarem ou para melhor dizer terem o título de vigários de duas 

freguezias e por outras mais rezões. § Depois de todos estes sucessos e de ter o Pe. 

Betancurt alcançado do Tribunal do S. Officio. 

 

Castigos de Deos 

 Não há homem algum que se preze de nobre e honrado que vendo offendida sua 

espoza deixe de puxar pella espada ou para defensa ou para desaggravo. Da mesma 

sorte não podia deixar de desembainhar a espada da sua justiça em desaggravo da sua 

espoza a Igreja, aquelle Snor que sendo rey nobilissimo tanto zela e faz gala da sua 

honra que só para a defender se armou de fortaleza e cingio a própria espada = Dominus 

regnavit, decorem industus est: industus est Dominus fortitudinem et praecinxit se. 

 O mao sucsso do Cullabo foy logo prognosticado por algumas pessoas sizudas e 

prudentes, tanto que virão offendida a immunidade eccleziástica no injusto lançamento 

e violenta remissão dos minoristas e serem authores, árbitros e assentistas desta guerra e 

dos seos fins e meyos, dois religiozos que por profissão não devião conhecer outras 

listas mais que as da Companhia de Jesus, ainda que por relaxação professavão e 

estavão já alistados na do século. No mesmo tempo e dia em que os sobreditos Pe.s, por 

meyo do Governo, executavão as prizões de Margão, dando favor e calor aos 



166 
 

excomungados contra a Igreja, tomou Deos por instromento aos Inglezes, separados da 

nossa Igreja, os quais invadindo, queimando e assolando as aldeas de Bandorá dos Pe.s 

Jezuytas, lhes bombearão e derrubarão a sua igreja. E ao Estado (pella parte que teve 

naquela culpa) entrarão e senhorearão o forte daquelas terras, passando à espada os 

soldados e o capitão, levando preza e cativa a molher deste e outros. Não deixando de 

ter nova proporção e conrespondencia que em castigo do bando que a som de caixas se 

lançou contra as compozições de paz e amizade, feitas pelo Arcebº. , convertendo em 

amigos os inimigos, viessem os Inglezes com o mesmo som contra o Estado, de amigos 

feitos inimigos, convertendo a antiga paz e amizade em huma declarada guerra, que 

ainda dura e durará pois já nos tomarão o pulso às nossas poucas forças e à nossa muyta 

irrezolução. 

 Chegando esta notícia a Goa aos Pe.s Jezuytas, o Pe. preffeito do pátio, Jozeph 

Bauptista, na prezença do Pe. patriarcha, exclamou deste modo: e não querem VV 

Revªs. acabar de entender que isto são castigos de Deos pelo favor que estão dando aos 

excomungados contra a Igreja? E virando-se para o painel de hum cruxifixo prosseguiu: 

Ah Snor, abri os olhos a estes cegos. Ao que o Pe. patriarcha virou as costas sem dizer 

palavra, acção própria de quem não tem resposta ou réplica contra huma evidência. 

Observou-se que assim que em Goa começarão de novo a entender com os minoristas, 

começavão no Norte, ao mesmo tempo, os Inglezes a continuar as bombardadas e 

hostilidades contra as nossas galvetas e aldeas. 

 O author do referido parecer contra a immunidade e privilégios dos minoristas, 

dia de seu patriarcha São Domingos, columna firmíssima da Igreja, se vio prostrado 

com hum acidente tão mortal que perdidos os pulsos, cuberto de hum suor frio e com 

outros symptomas da morte, esteve tão vizinho a ella que os médicos já o desperavão. 

Hum canarim de Sancoalle de maos costumes, que desobedeceo às notificações e 

monitórias do Arcebº., e além de isto espancou huns parentes que suspeitou o tinhão 

denunciado, quando o Arcebº. o mandou declarar, recebeo por resposta do vigário que 

naquela noite o acharão morto de repente. 

 As couzas do Estado sempre forão descahindo de mal a peor. Por cada minorista 

que alistarão para soldado pago, fugia huma dúzia de soldados pagos para os inimigos 

não só em Goa mas tambem no Norte. E de huma só vez fugirão desaoito juntos, couza 

nunca vista na India com este excesso, principalmente tendo os soldados neste tempo 

liberdade de consciência para tudo quanto querem, sem sombra nem cominação de 

castigo. As terras de Salcete e Bardês se virão ameaçadas pelas tropas de Sivazi. O 
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Babu Deçay, por outro nome Queima Saunto, nos tomou huma galveta, sendo amigo do 

Estado. Os Inglezes tomarão-nos duas pallas de guerra com cento e vinte homens de 

pleja, as mesmas que forão esperar a Bernardo Teixeira. O Aangaria tornou a prender e 

obrigar os nossos pescadores a pagarem-lhe tributo das estacadas. E o VRey que não 

quis ajustar pazes com elle, dizendo que o não reconhecia mais que por hum ladrão, se 

vio agora precizado a mandar-lhe hum enviado para soltar e libertar os pescadores. O 

rey dos Colles veyo huma noite sobre a fortaleza de Assarim e a teve levada por 

interpreza, tendo já as escadas arrimadas. E ainda que o não conseguio por ser sentido 

muyto cazualmente, roubou, queimou e assolou todas as aldeas de Manorá e agora de 

novo ameaça o cassabe de Baçaym. O Dabariá veyo com sincoenta mil homens sobre 

Damão e teve quasi tomado o forte que está fora da praça, chegando a meter-se debaixo 

da artelheria e depois de saquear as aldeas lhes poz fogo e talou a campanha, levando 

alguns cavalos da tropa que prizionou. Chaul tambem se vê de próximo ameaçado pelos 

Maratas e enfim todas as mais partes do Estado por outros. 

 Não foy menos sensível o golpe que sentio Goa na falta de ouro de 

Mossambique que por modo de huns cossários que andavão defronte daquela ilha, veyo 

o patacho sem carga mais que escravos, a qual falta tem arruinado a muytos particulares 

e ao mesmo Estado por não haver com que se lavre moeda. Porque este patachinho de 

Mossambique hé o único remédio de Goa e o que tem mão nella. E não falando nas 

doenças, fome e caristia, muytos dos seculares que cooperavão  para a infâmia e 

moléstias do Arcebº., ou por lizonja ou por desaffecto, virão as suas aldeas destruídas e 

assoladas pelos inimigos. E nota-e que todos estes castigos succederão em espaço de 

dois mezes. Ser tudo isto acazo? Os idiotas dirão que sim. Orem os que sabemos que 

para Deos não há acazo, não podemos deixar de reconhecer em tanta concurrência de 

fatalidades com tanta proporção e conrespondência aos allegados motivos, especial 

dispozição da sua provida e infalível justiça, a qual nas matérias que lhe tocão toma 

vingança por si mesma: Mihi vindictam et ego retribuam.  

 O amargo de todas estas calamidades adoça e suaviza a esperança de virem os 

Pe.s restetuidos de Lisboa às suas igrejas e o Arcebº. repreendido e castigado, que hé no 

que só se cuida e se pretende com tanto empenho que se mandou huma fragata de guerra 

ao Norte só afim de trazer para Goa o Pe. Manoel Dinis (melhor fora mandá-la a 

cambojar as pallas que cativarão os Inglezes ou o patacho de Mossambique) para 

negociar esta cauza ou em Goa ou em Lisboa, por ser mais apto para isto do que o 

decretado Pe. Jozeph Pereyra e de mayores destrezas e em tudo melhor que o mesmo 
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Pe. Betancurt. Tambem procurão alcançar alguns papeis da letra dos amanuenses do 

Arcebº. (e chegarão a arrancar das portas das igrejas as suas pastoraes), para que 

furtando possa melhor fingir e falsificar os seos despachos, ordens, portarias e o que 

mais quizerem viciar e adulterar. E além disto, têm obsequiado e feito a matalotagem a 

certas pessoas seculares que nesta monção vão para o reyno para nelle acreditarem suas 

mentiras e desacreditarem a verdade do Arcebº.  

O castigo manifesto dos sobreditos Pe.s Sá e Betancurt ainda se espera 

(Retributionem pecatorum videbis), posto que alguns nestes mesmos enredos lhes 

considerem o mayor castigo. Queira Deos que o último não seja como o do outro Pe. Sá 

(Sebastião de Sá se chamava) que sendo com outros Pe.s excomungado pelo Arcebº. D. 

Fr. Antonio Brandão, por semelhante couza de fábricas e occazião da vizita, e 

absolvendo-se todos publicamente, só este senão quis sogeitar à absolvição, em castigo 

da qual renitência, perdidas a cores, cuberto de lepra, veyo a acabar desastradamente em 

huma manchua de guerra pelo incidente de pegar o fogo em hum barril de pólvora, com 

o qual voou e cahio ao mar, morrendo igualmente queymado e afogado.  E oxalá que 

pudesse dizer com o Profeta: Transivimus per ignem et aquam et eduxisti nos in 

refrigerium. 

 Dezejávamos saber agora finalmente se aquellas invazões tão cruelmente 

executadas se imputão tambem ao Arcebº. ou se se dá conta a Lisboa e se faz queixa dos 

que forão cauza dellas, como por huma invazão sonhada e não  executada nem ainda 

empreendida se tem feito contra o Arcebº. com tanta falsidade como excesso. E tambem 

se estas nossas omissões e froxidões (deixando o sucesso do Cullabo) são as que 

verdadeiramente anniquillão a reputação do Estado e da Nação. Porém não será a 

primeira vez que a cegueira de huma paixão particular fez desattender o remédio e 

conveniências do comum. Se não obstante a verdade e sinceridade desta narração 

houver quem acredite as papeladas e diffamações  contrárias ou ao menos ponha aquella 

verdade em dúvida e em opiniões (que para este fim e para a escurecerem se têm 

multiplicados tantos libelos, certidões e justificações tão affectadas), pelo conhecimento 

que tenho do Arcebº. fio nelle que neste particular terá, por grande fortuna e mercê de 

Deos,  seguir os passos do seu exemplar e verdadeiro pontifice Christo Jesus, cujo 

crédito perdido para com os grandes andou tanto em opiniões para com o vulgo quanto 

declarão os evangelistas: Murmur multum erat in turba de eo, quidão anim dicebant 

quia bónus est alij vero non sed seducit turbas. Joan. 7.12. 



169 
 

De huma só couza pudera temer-se o Arcebº. porque como sabe que os Pe.s há 

dias têm em caza hum canarim insigne em furtar letras e lhe consta terem-lhe não só 

furtado letra e sinal e do seu secretário e amanuenses e outros  e as de alguns prelados e 

pessoas graves (para com estas falsas e falsificadas certidões authorizarem melhor as 

suas mentiras) mas tambem terem-lhe tirado e imitado o seu mesmo sello ou sigillo, 

pudera recear-se que com estas falsificações, sinaes e sinete adulterinos, assim como o 

calumniavão em matérias tocantes aos bons costumes, assim agora possão (como  se 

teme) machinar matéria de que possão arguir em couzas tocante à fé. Mas já elle  

respondeo a semelhante receyo, dizendo que ainda que o apóstolo em huma parte dizia: 

providemos bona coram Deo, Angelis et hominibus, dizia em outra:Mihi ausem pro 

minimo est ut à vobis judicer aut a humao die qui autm jusificat me, Dominus est. L. 

Cor. 3.4. 

Aditamento 

 Depois de concluído este manifesto se revelarão algumas notícias verídicas que 

fazem para o intento e por isso se acrescentão aqui. Seja a primeira: que o VRey se 

queixara de que a resposta que o Arcebº. deu à carta de 24 de Outubro na qual lhe dava 

conta das prohibições para não ser ordenado canarim algum, fora sahir logo no dia 

seguinte com hum edital para ordes geraes o qual edital disse que tinha com rubrica do 

Arcebº. para mandar a S. Magd.e. Este edital está convencido de supposto e falsificado 

porque não foi publicado nem há pessoa que o visse fixado na porta da Seé (onde dizem 

que o fixarão) assim dos RR. capitulares como dos capellães nem outra alguma pessoa 

como judicialmente está justificado. De quem sejão estes embustes e dextrezas já se 

supõem. 

 Outra notícia (deixando a que há pouco chegou de Timor com as circunstâncias 

que na Europa serão patentes e a que chegou de Norte da persistência do Dalbariá à 

vista de Damão) se acredita que os Pe.s Sá e Betancurt de próximo têm espalhado huma 

relação do que dizem succedera na vizita de Salcete, a que dão o título de Falsidades 

convencidas (a qual foy ordenada por ambos e dictada pelo primeiro como demostra a 

fraze e os sotaques muyto semelhantes aos de outra indecentíssima que publicou contra 

certo grande de Portugal com o indigno título de Carta de Santo Xavier) na qual 

pertendem contrariar huma que dizem mandava o Arcebº. para o reyno, arguindo de 

falsa com igoal immodestia como cavilação e falsidade. E porque me derão notícia de 

algumas das suas desmarcadas e descaradas mintiras, introduzidas como verdades puras, 
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hirey apontando as que me participarão visto não ter plena notícia de todas e por ellas se 

infirirão as mais, advertindo que só destes dois Pe.s e com eles sós hé que falaremos. 

Sejão as primeiras estas: que o Arcebº. desarmara as cortinas de damasco velho 

para pôr outras novas com franjões de ouro e que quando fora ao convento do Pillar 

dormira lá huma noite e levara dois mininos em traje de bayladeiras, que elle mesmo 

ajudara a vestir. Da primeira falsidade testificava toda Goa pois o Arcebº. nem taes 

cortinas tem nem até agora mandou fazer alguma. Das seguintes testificava  toda aquella 

religioza comunidade pois nem lá dormio nem fez o mais que fingem e accumulão. 

Mais foi ainda o que em Goa publicarão que tambem bailara com eles. Dizem mais, que 

saltara muytas freguezias para chegar a Assolná, das quaes tecem hum não pequeno 

cathalogo. Saltou só duas, Collvá e São Thomé, conforme a derrota que levava 

delineada pelo Pe. reytor de Rachol, por evitarem as trovoadas que ali são mais 

horrorosas. Dizem que na carta que o Arcebº. escrevera ao VRey, confessara que se 

movera a mandar tirar os pagodes  por impulso e inspiração de Deos e que os de 

Assolná forão tirá-los por preceito seu.  Três cartas nesta matéria escreveo o Arcebº. ao 

VRey. A primeira persuadindo-o a mandar queimar o pagode de Chandrinata por ser o 

mais célebre e o mais prejudicial. E aqui hé que dizia que sentia em sy hum certo 

impulso para esta persuazão que entendia ser de Deos. A 2ª. foy a narração do cazo. A 

3ª. (de que não teve resposta) foy pedindo a soltura dos de Assolná. E para os desculpar 

dizia estas formaes palavras (como della se verá se não estiver tambem  já falsificada): 

que a execução da rezolução dos de Assolná dependera da aprovação delle Arcebº. 

Onde se dizia que a rezolução foy dos homens e tambem a permissão ou aprovação 

delle o que hé couza distinta de preceito  e o mesmo VRey na sua carta confessa  que a 

primeira carta e notícia que tivera deste cazo [ ? ]. 

 Notão ao Arcebº. de impaciente e soberbo por reparar nos sobrescritos do 

V.Rey. a D. Ignacio, etc.. Mais hé que há pouco tempo recebeo tambem do Secretário 

de Estado hum com a mesma formalidade e o Arcebº. remeteo a carta sem a abrir, 

dizendo que conforme o sobrescrito não era para elle. E que dirão agora dessa acção? 

Pois imitou nella ao venerável D. Fr. Bertholomeu dos Martyres ao qual mandando a 

rainha D. Catharina huma carta com hum sobrescrito: Ao R. em Chisto Pe. Arcebº. de 

Braga, lha remeteu sem a abrir, dizendo-lhe que faltava o título de Snor de Braga e 

Primás das Espanhas. Note-se a differença de huma rainha à de um Secretário de 

Estado. Mas as acções dos santos da Europa postas neste Primás da India reputão-se por 

vícios do diabo. Picão ao Arcebº. de que tem axiomas que sabem ao molinismo e que 
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para lá caminhão os jacobeos. Esta falsidade em quanto à segunda parte hé manifesta 

em Portugal. Na India como se não comhece praticamente que couza hé a jacobisse ou 

profissão pública de virtude e não hé necessário cobrir o vício com a capa daquela pois 

deste se faz gala, não há que responder mais nem à primeira nem à segunda parte. 

 Dizem que se divertia com danças deshonestas. A esta objecção respondeo já o 

Pe. reytor do Noviciado, Francisco Furtado da mesma Companhia, dizendo: Se são 

deshonestas são as mesmas  que se fazem ao Pe. provincial quando vay a vizita, além de 

que os Pe.s erão os que as tinhão prevenido e ensayado conforme o seu uzo (e por ser 

tão frequente têm em Rachol grande quantidade de vestidos feitos com todos os demais 

aprestos para estes entertenimentos) e devião precaver o que houvesse de menos 

decência. E os mesmos Pe.s serão testemunhas oculares que reprezentando-se hum 

bayle em Verná ainda que de rapazes, tanto que o Arcebº. ouviu nellas humas palavras 

amatórias, levantou-se e deixou o bayle no principio e reprehendeo o vigário e não 

consentio dahy por diante mais festejo algum. Do que se convence tambem a falsidade 

com que pertendem imputar ao Pe. Affonço por cauza delles o excesso dos gastos que 

dizem pois na sua freguezia da Raya nem muzica houve. E hé certo que a advertência 

do provincial no escrito que escreveu ao dito Pe. reytor foy por lhe constar que S. Illmª. 

gostava pouco destes divertimentos (são as formaes palavras as quais participou o Pe. 

reytor ao Arcebº.) o qual por não disgostar os Pe.s, admittio este seu obséquio e muytas 

vezes instado com rogos como (além de outras) em Verná, pelo Pe. Caetano de Mello, 

grande sócio do Pe. Betancurt. 

 Dizem tambem: que o Snor D. Fr. Augustinho gastou na sua vizita hum mez e 

que se lhe não fazia mais que hum acto de doutrina christam na igreja. Como em espaço 

de hum mez se podia fazer a vizita como Deos quer e a mesma Igreja manda, em vinte e 

sinco freguezias? Digão os que têm notícia das suas obrigações. E consta que o dito 

Prellado foy mais a tomar posse das igrejas do que a vizitá-las. E se não houve mais 

reprezentações foy porque não houve tempo. E comtudo nos consta que em Curtary lhe 

fizerão alem daquela huma reprezentação sacra, como erão algumas, das que fallamos, e 

tambem de doutrina como se vio em Margão. E em Mormugão lhe aprezentou o Pe. 

Manoel Marques, grande amigo do Pe. Sá, huma dança de bayladeiras, feita por rapazes, 

e outras em outras. E ao deão Henrique Bravo de Moraes, quando vizitou há quatro 

anos, lhe reprezentarão muytas não sacras. O dizer que nada gastou das fábricas hé falso 

pois nos consta outra couza, excepto se estes Pe.s querem dizer que nada gastou com os 

Pe.s por não se hospedar nas cazas parrochiaes mas nas de alguns seculares onde os 
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fabriqueiros lhes assistião com o que era necessário. Em quanto ao que notão que o 

prezente Arcebº.  não dá esmolas já está satisfeito e por hora só digo que nenhuma 

obrigação tem de as dar, principalmente emquanto não satisfizer as suas dividas, como 

praticarão muytos prellados santos, dando por rezão que em primeiro lugar estava a 

satisfação que era de justiça que a que só era de charidade como se pode ver na sua vida 

e nas de outros. 

 Notão que nos sermões não falava mais que no sacramento da Chrisma, 

provando que era melhor que o do Bauptismo. Tudo hé falso dito por este modo porque 

pelas três redempções que Christo executou na sua vizita, vizitavit et fecit, 

redemptionem,   a saber a redempção dos peccados das almas dos santos que estavão no 

Limbo e a da mesma liberdade e potência de peccar, refreando-a com novos auxillios, 

discorria sobre as três acções da vizita, a saber, a reformação dos costumes, a absolvição 

geral dos defuntos, a graça especial do sacramento da Chrisma que era confirmativa na 

fé e na graça e preservativa do  peccado que por isso se compunha do óleo e bálsamo. 

Persuadia tambem a frequência dos sacramentos, o fugir das occaziões, a pax e 

concórdia, a devoção de N. Snra. Alem destas práticas ou sermões fez em Coccullym o 

que fica dito contra o vício da idolatria e em Margão o da oração mental, em Mormugão 

o do amor dos inimigos, diversos em tudo nos themas e matérias, as quais tambem se 

variavão conforme as notícias que tomava dos especiaes vícios e deffeitos de cada 

freguezia, e em Portugal bem se sabe a qualidade dos sermões do Arcebº. 

 Dizem que forão pouco os occazionados que se cazarão pois só se faz menção de 

huma aldeã. O que se dizia na relação era e hé que só na freguezia de Santa Anna em 

espaço de dois mezes ou menos se receberão nove (hoje já se contão quatorze) para que 

daqui se conjecturassem os que serião nas mais. Notão o dizer: que o franciscano fora 

mandado muyto em segredo, tendo o VRey escrito ao Arcebº. que mandava hum 

correyo. Bem se pode manifestar que se manda hum correyo ou patamar e ocultar quem 

há de ser. Essa individuação se encobrio tanto que nem o seu prelado o soube senão na 

véspera ou no mesmo  dia da partida pella manhaã. E o mandarão da Caza da Pólvora 

meter em hum balão com goarda de hum ajudante ou dous que o forão embarcar em 

huma galveta que o esperava para que não pudesse receber mais carta alguma que as 

que na dita caza lhe entregarão. E consta que as duas cartas do Arcebº. forão primeiro 

abertas. E o Pe. patriarcha, em algumas couzas que intromete na sua apologia, mostra 

estar inteirado do conteúdo nelas.  
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 Dizem e querem persuadir que os aggravos interpostos do Arcebº. forão sobre 

matéria das compozições. Hé falso. Dois recursos dos dois compadres dos sobreditos 

Pe.s forão por serem prezos pelo meirinho do eccleziastico sendo seculares, pelo crime 

de ambos entregarem suas molheres a várias pessoas. E ambos forão extrahidos do 

aljube, hum por quinze ou dezasseis soldados, outro por vinte e sinco xerafins que 

dizem dera o Pe. patriarcha ao aljubeiro, mandando cafres para o escoltarem e 

recebendo-o na Caza Professa donde o tranferio para Rachol disfarçado com a venerável 

roupeta da Companhia. E nada disto e do que fica dito hé matéria de escrúpulo nem de 

descrédito ou infâmia para a Companhia. Outro aggravo foy de outro homem do mesmo 

officio por lhe não conceder carta de seguro depois da cauza julgada. Dois forão dos 

excomungados de Margão. Outro foy da mulata tambem extrahida da prizão na matéria 

já referida e outros em outras diversas e já alguns e seos embargos estão decedidos a 

favor do Arcebº. não obstante os empenhos e valimentos dos sobreditos Pe.s, para que 

se veja a justiça com que procede e ainda a mizericórdia pois ao aljubeiro não castigou 

como merecia por ser pobre e achacado e contentou-se com privá-lo do officio.  

Notão que o Arcebº. quer que valha ao referido minorista o privilégio de foro 

para não ser soldado pago. Isto se não hé ignorância hé malicia e confuzão caviloza para 

em tudo escurecer a verdade. Ainda que não gozasse do privilégio do foro, gozava de 

outro privilégio distinto daquelle e do do canon que hé o da immunidade das exacções 

leigas como podem ver em Antonello, liv. 4, de privilegiis clericor, Barb. lib. 1. de priv. 

clericor. cap. 39. Pignat. to 3. cap. 7 et allia. A verdadeira cauza porque este minorista 

se vê tão perseguido pelos ditos Pe.s não se revela por reverência. 

 Notão que a rectidão e justiça do Arcebº. seja conhecida só de dois sujeitos, o 

Pe. Mestre Fr. Paulo da Silva e o Pe. Affonço da Costa. Já a reconheceo o senado da 

Relação e a conhecem muytos e tambem hé sinal da verdade o ser conhecida de poucos. 

Por dois homens somente foy defendida a verdade e a justiça de Moyses. Por hum só a 

dos apóstolos que foi Gamaliel. E por outro, que foi Jozeph, a de Christo. Poucos forão 

o que derão crédito à verdade da vinda do Messias publicada pelos magos e pastores. 

Poucos os que deffendião ser chegada na disputa dos doutores. Poucos os que crerão a 

sua divindade na Sua vida e huma única synagoda que foy a de Toledo, consultada, não 

approvou a sua morte, approvando-a todas as mais, ainda que para o crucificarem só 

contassem dois homens ou duas testemunhas tão falsas como as prezentes. Nem nestas e 

semelhantes comparações pertendemos adequar os sujeitos e objectos como 
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ordinariamente se não pertende além da ressalva que tambem conheceo o poeta: Si licet 

imparvis exemplis grandibus uti. 

 Hé falso o que tambem dizem do gasto de quatro mil xerafins como, já com a 

mesma falsidade, imputarão a mesma cantia ao arcebº. D. Fr. Antonio Brandão, como 

consta das relações manuscritas daqueles tempos, os quaes sendo mais abundantes de 

tudo e mais baratos que estes, não hé pouco de agradecer que o prezente Arcebº. 

excedesse os gastos daquele seu antecessor. E se o Pe. Betancurt tirou alguma lista 

destes gastos dos vigários da sua facção, convença-se a sua falsidade pois não estando o 

Arcebº. na igreja de Suraulym mais que dois dias, porque não chrismou nessa, o vigário 

lançou de gasto mais de duzentos pardaos quando o de Chicalym, em outros dois dias, 

por confissão sua, gastaria couza de quarenta. Com a mesma falsidade dizem que o 

Arcebº. começara logo a inquirir dos Pe.s, pois quando assim fosse (se são verdadeiras 

as noticias, que eles dizem, lhe davão logo as testemunhas) romperião logo nos excessos 

em que romperão em Margão, só por presumpsão huma de huma denuncia implícita e 

indirecta.  

Dizem que o Arcebº. vendia os livrinhos por hum preço excessivo  e que hé tão 

dextro nisto que do reyno lhe enviarão huns livrinhos para cá os vender. Todos sabem 

quem vendia estes livros aos que livremente os querião ou procuravão que era o author 

desta ultima impressão e o fim della foi o lucro de huma confraria de N. Snra. Vamos ao 

preço. Este era o de quatro tangas que são 210, o mesmo porque alguns correrão em 

Lisboa e outro pouco menos. E se o taxão de excessivo porque não declarão esta taxa? 

Na última parte não sey como estes Pe.s não tiverão pejo de tocar, principalmente sendo 

o Pe. patriarcha prelado da Caza Professa onde tanto se compre e vende. Mas há 

homens que se lhes não dá que lhe tirem hum olho por ver se podem tirar dois ao 

inimigo, que não pode haver ódio mais refinado. Estes livrinhos que erão da vida de 

Santa Quitéria mandou do Porto ao Arcebº. o Pe. Antonio Garcia, varão apostólico da 

Companhia de Jesus, grande devoto da santa e grande amigo do Arcebº. (que estes são 

os seus amigos na Companhia) juntamente com huma imagem da mesma santa, tudo em 

hum caxotinho pregado. Sem que isto bastasse e o vir debaixo  do nome do Arcebº. para 

que os Pe.s deixassem de  o abrir e mandarem só a santa e depois quererem mandar os 

livros. Os quais como por recomendação do dito Pe. vinhão para se vender para o 

aumento das esmolas da mesma santa, o Arcebº. não quis que nenhuma pessoa de sua 

caza se encarregasse deles, e respondeo ao procurador que os Pe.s tinhão melhor 

inteligência para estas couzas. Combinem-se agora as circunstâncias e vejão (deixadas 
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outras reconvenções com que lhes podíamos retorquir) se desacreditarão estes bons Pe.s 

a este tão santo irmão seu. Se vissem a carta desse santo varão que escreveo ao Arcebº. 

vião hum claro prognóstico de tudo o que estes Pe.s têm feito e machinado contra elle. 

 Perguntão porque rezão o Arcebº. depoz o fabriqueiro de Margão e não os mais 

fabriqueiros. Responde-se que porque só este foy denunciado na vizita pelos evidentes 

indícios e queixas de que as cazas que fizera fora com o dinheiro da fábrica e não pella 

rezão que o Pe. patriarcha cuida de ser ou ter sido seu criado. Dizem que o Arcebº. toca 

sua viola e que esta hé a sua melhor alfaya. Não tem em sua caza instrumento algum e 

quando o tivesse e tocasse nem peccado venial seria, havendo a devida moderação. 

Talvez ouvirão que o bispo de Nankim trouxesse huma de Portugal que levava para a 

China e maliciosamente para tambem neste ponto confundir a verdade, como costumão, 

confundirão o Bispo com o Arcebº. Dizem que não sabem que oração de Margão hé esta 

que o Arcebº. restituio. Não duvido que a não conheção. Porém manda o Pe. patriarcha 

alguns dos muytos compadres que tem em todo o Salcete à aquella freguezia em algum 

dia santo de tarde e saberá pelo testemunho dos olhos o que talvez ignora pella praxe do 

entendimento. De ore tuo te judico. Elle sim o dá a entender na sua sátyra apologia. 

Porém como elle foy o que fez desterrar a mesma oração daquela igreja, não quer 

confessar da restituição o effeito por se não vir em conhecimento do author da cauza. 

 Confessão o preceito do Pe. provincial para se não passarem certidões mas não 

falão no outro preceito para se não fazer parecer algum por parte da Igreja e da sua 

immunidade, permitindo tantos contra ella e contra o prelado eccleziastico com tantas, 

tão descortezes e tão difamatórias satyras quantas se tem espalhado por toda a India e 

pelo reyno, das quais o dito Pe. provincial tem notícias certas. O VRey hé sem dúvida 

que assim como folgou com o segundo preceito assim se não havia de queixar do 

primeiro que tambem em seu obséquio se impunha. O que dizem dos muytos ódios que 

cauzou a vizita hé certo falando  do que eles e todo o inferno conceberão contra ella, 

como se vê da cruel perseguição que nella e por ella se tem movido. Mas tambem a 

vizita do Filho de Deos foi cauza de outros muytos. E os ódios do mundo calificão ser 

de Deos os odiados e suas couzas. Si ex mundo fuissetis, mundus quod suum esset, 

diligeret. 

 Notão que ao zelo do religiozo dominico, author do motim contra os judeos em 

Lisboa, se deo o título do zelo menos considerado, devendo-se-lhe chamar, como eles 

dizem, ignorantíssimo e insolentíssimo.Desta sorte e com esta liberdade censurão estes 

críticos censores as acções alheas e com aquella modéstia (como todos devem fazer) as 
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refere o author da relação. Porque os tiros ou golpes das censuras políticas e ainda 

críticas hão de ser como os da pedra de David, limpíssimos que firão a cabeça mas não 

manchem a testa. E bem podem ser críticos sem serem satíricos. 

 Dizem que sendo a entrada dos Inglezes em Bandorá a 24 ou 25 de Junho, na 

relação se diga que isto foy castigo do bando do VRey, o qual foy a oito de Julho. 

Porém advirão que a primeira cauza a que se atribue o castigo são as violentas prizões 

de Margão a favor dos excommungados contra a Igreja. E nesta note-se a 

conrespondência. A 23 se passou em Goa a ordem para o capitão Macedo. A 24, dia de 

S. João, se lhe entregou em Benaulym onde o Arcebº. estava vizitando e quasi na sua 

prezença. A 25 se começarão a executar as prizões que hé o dia que elles assignão a esta 

para invazão. Depois desta fizerão os Inglezes mais agumas e continuarão com 

hostilidades ainda no Setembro e  Outubro e vão ainda continuando. E não poderão ser 

castigo do bando as que lhe forão subsequentes. 

Alem de que como o peccado consiste no acto da vontade e desde o cazo de 

Assolná se começou a machinar logo contra o Arcebº. e com as presumidas denuncias 

de Margão (cuja vizita se começou a 14 de Junho) se avivarão estas machinações, quem 

nos diz que não estivesse já altamente reposto e ainda ajustado em Conselho o decreto 

deste bando pois de Margão para diante  hé que começarão a ouvir-se os ecchos das 

queixas destas compozições. E que Deos em castigo do peccado consummado quanto ao 

interior, ainda que não executado  quanto à operação externa, posto que já consultado, 

mandasse aquelle castigo exterior e visível. Não há implicância para que não possa ser. 

E que de facto assim o fosse, consideram as congruências, pois este hé o modo de 

théologigar nas obras de Deos de facto, quando não temos texto ou authoridade, 

considerar as congruências de facto, supposta a não repugnância de possível. 

 Finalmente, perguntão de que serão castigos as febres do Arcebº.? Responde-se 

que serão talvez de não declarar juntamente com os de Margão, incursos nas censuras 

da Bula da Cea e outras muytas a eles mesmos e a outros, como fez o arcebº. D. Fr. 

Antonio Brandão (do que se absteve em reverência da Companhia) e de não ter 

procedido nestas e outras matérias como podia e talvez devia. Para notarem novamente 

de ignorante ao Arcebº. fingem que dissera hum seu familiar que a cauza de não 

absolver os de Margão era para que passado hum anno os castigasse o Santo Officio. 

Elles forão que cahirão nesta ignorância, fazendo que os taes excomungados fizessem 

huma petição ao Tribunal, tomando este salvo conducto e aprezentando outra com a 

denegação desta absolvição despachada pelo Arcebº. em que allegavão esse mesmo 
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receyo. Assim devemos entender serem eles os authores pois os excomungados não dão 

hum só passo sem a sua instrução como de seos conselheyros e não havião de dar tantos 

de Salcete a Goa e daqui ao tribunal, sem passarem pella Caza Professa a tomarem o 

santo. Athé aqui chegão as letras do Arcebº. ainda que não cheguem ao Concílio 

Tridentino (como o Pe. Betancurt dizia em huma carta que escreveo para o reyno a certo 

titular) e muito bem sabe o que os AA. dizem nesta matéria e a qualidade da 

insordecência e das culpas e da ommissão que para isto se prerequer.  

 Enfim, tratão ao Arcebº. de ignorante, cavilozo, embusteiro, mentiroso, sem 

verdade alguma, cruel, malévolo, impio, blasfemo, falsário, simoníaco e outras 

indecências semelhantes naquela indecentíssima apologia, conforme dizem. E 

claramente de ladrão e roubador do dinheiro dos pobres, das Fábricas, da Bulla da 

Cruzada e que se  abstem de tocar no seu procedimento e outros pontos. Porém 

perguntem eles mesmos aos moradores de Salcete quem lhe tem roubado as fábricas? E 

oução o que eles dizem. E de caminho vejão se ouvem tambem (por não falar em outras 

couzas) os roubos, uzurpações, vaxações de alguns pobres christãos e gentios, ruinas e 

abatimentos dos ricos, vinganças usque ad internecionem, e mais alguma couza. 

Emquanto eu me ponho a ouvir o que entendo, dirá o Arcebº. com o Apóstolo à vista 

destes impropérios: Nos stulti propter christum, vos autem prudentes in Christo, nos 

infirmi, vos autem fortes, vos nobiles, nos autemignobiles: maledicimur et benedicimus 

persecutionem patimur et sustinemus, blasfemamur et obsecramus. 

 Estas são as falsidades de que tive notícia por hum resumido apontamento dellas. 

Pellas quaes se podem inferir as outras porque semel, malus semper praesumitur malus 

in eodem genere mali. Quando me chegou à mão a referida apologia ou satyra e entenda 

necessitar as que restão de particular convencimento, satisfarei a elle. E assim lhe ficará 

mais próprio (como já fica) a repeito dellas o seu próprio titulo Falsidades convencidas. 

No entanto, lea o curiozo as relações do que succedeo na mesma vizita de Salcete com o 

Arcebº. D. Fr. António Brandão no anno de 1677 e a carta do venerável João de Palafox 

escrita a S. Santidade em oito de Janeiro de 1649 e achará muytas semelhanças e 

conformidades  com o que tem sucedido e se tem publicado. E para que se saiba quais 

são as ficções e estratagemas detes dois Pe.s saiba o leytor que a voz que se espalhou no 

mez de Outubro, que os inimigos estavão perto das nossas terras dois dias de caminho, 

está de próximo convencido ser huma mera ficção e enredo urdido por esses sogeitos 

para que o VRey tivesse pé para hir a Salcete sem nota e dilatar-se lá tanto tempo a 

tratar das suas affectadas justificações e conveniências. Às certidões ainda que falsas 
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que se achassem provadas em abono daquelas, respondo com a carta de Santa Threza 

escrita a Phelippe 2º., o Prudente (a qual o leytor não deixe de passar pelos olhos com as 

suas notas) onde entre outras, diz estas palavras: Si los contrários vem que se haze cazo 

de sus testimonios, por quitar la vizita, levantaran a quien la haze que es herege, y 

donde no hay mucho temor de Dios, será fácil probarlo. 

 

Addendos antes dos castigos de Deos 

 Depois de todos estes sucessos e de haver o Pe. Betancurt alcançado do Tribunal 

do Stº. Officio duas nullas avocatórias das suas culpas, sendo somente deffeitos de 

costumes, como elle alegou, alcançou tambem, a instância dos inquisidores, huma carta 

executorial do VRey dirigida ao Arcebº. em que lhe dizia que para evitar algum 

escândalo cumprisse as cartas da Inquisição e que a elle VRey, por especial comissão, 

lhe pertencia fazê-las cumprir. Não respondeo o Arcebº. a esta carta do VRey, assim por 

não mostrar com a resposta que de algum modo reconhecia nelle jurisdição para a tal 

execução, como porque o VRey, por conselho dos sobreditos Pe.s, multiplicava cartas 

ao Arcebº. para ver se nas suas respostas colhia matéria de que com algum fundamento 

o  pudesse arguir diante de S. Mag.de, e tambem porque qualquer que a resposta fosse 

se seguirião vários inconvenientes, e por outras mais razões.  

Vendo o Pe. Betancurt que estes seus arbítrios não lhe sortião o effeito 

premeditado e dezejado, introduzio na cabeça do VRey outra nova falsidade: que o 

Arcebº. estava tirando huma devassa delle VRey e que dava meyo santome a cada 

testemunha, com a qual noticia o VRey, fazendo-se de várias cores e espumando diante 

de muyta gente, que na véspera do Natal concorrera a dar-lhe as boas-festas, mandou 

logo que se convocasse o Conselho de Estado para a mesma tarde, para saber o 

procedimento que havia de ter contra o Arcebº. Porém, os conselheiros não consentirão 

que tal couza se lhes propuzesse. E assim houve de propor-se outra matéria. E hé digno 

de nota que tendo o VRey mandado devaçar directe do Arcebº. e do Pe. Affonço da 

Costa pelo ouvidor de Rachol, ministro secular, duvidasse e se enfadasse tanto de que o 

Arcebº., sendo seu prelado eccleziastico, mandasse inquirir delle tendo jurisdição para 

isso nas matérias de seu foro.  

Na mesma manhã em que o VRey havia de hir à fortaleza receber a consumada 

congratulação das boas-festas, amanheceo a porta da salla arrombada, o docel, alcatifa, 

cedeira, bufete e pano cortados  e retalhados. O que muytoa attribuirão a justo castigo 

de Deos, pelo que duas noites antes, na véspera de S. Thomé, tinha feito no aljube, 
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abrindo as portas e fazendo fugir todos os prezos para desse modo acreditarem o que 

contra o Arcebº. tinhão escrito, que era tirano e que todos os prezos fugião pelo muyto 

que os detinha na prizão e para encobrirem ou confundirem com essa fuga a extracção 

antecedente dos dois compadres dos ditos dois Pe.s Sá e Betancurt. Tambem fizerão 

rondar de dia e de noite pelos arredores da quinta onde assiste o Arcebº.  e pello rio em 

almandias para ver se apanhavão algumas cartas delle e saberem quem o vizitava ou 

comunicava. E tambem para afugentarem os que o podião vizitar para tambem 

acreditarem o que contra elle escrevião que estava tão odiado que nem cafres o 

vizitavão. 

 

Nota – O manuscrito contem algumas anotações complementares à margem, as quais, 

devido ao tamanho da letra, são praticamente ilegíveis.   

 

 

 

 

DOC: Nº. 39 

[s.d.], Goa - Additamento ao manifesto  

ANTT-TSO-CG, Liv. 286. 

 

Depois de concluído este manifesto constou em como de próximo os Pe.s Sá e 

Betancurt tinhão espalhado huma sátyra ou relação do que dizem succedera na vizita de 

Salcete à qual dão o título de falsidades convencidas, a qual foy ordenada por ambos, 

editada pelo primeiro como (alem da vós publica) elle mesmo confessou a algumas 

pessoas eccleziasticas e seculares, e como evidentemente o estão demonstrando a fraze 

e sotaques muyto similhantes  aos de outra indecentíssima que publicou contra certo 

grande de Portugal com o indigno título de Carta de Santo Xavier e em tudo conforme a 

outras gravíssimas que a liberdade do seu génio e pouco escrúpulo da sua consciência 

divulgou na India contra vários ministros e pessoas públicas. Nesta pois nova 

infamatória e temerária sátira pertendem contrariar huma relllação que dizem mandava 

o Arcebº. para o reyno, arguindo-a de falsa com igoal immodéstia como cavilação e 

falsidade. 
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 E porque de algumas das suas descaradas e desmarcadas mentiras, introduzidas 

como verdades puras, se deu já huma breve insinuação por não se ter então ainda notícia 

de todas, como agora se tem, repetiremos as mesmas com mais alguma individuação e 

clareza e acrescentaremos as mais que restavam ainda que não apontaremos todas assim 

por não fazer apendix maior que o manifesto como porque pella falsidade de humas se 

inferirá facilmente a falência das outras, advertindo que nem por havermos de tocar 

necessariamente em alguns deffeitos públicos destes dous sujeitos, deve alguém inferir 

ou presumir o mesmo dos mais religiozos  da Companhia pois os deffeitos dos 

particulares não devem servir de  dislustre ao comum, como já nos seos memoriais 

advertio o Ilmº. Palafox, e há muytos religiozos nesta Provincia muyto doutos, zelosos e 

observantes. E por haver no apostolado de Christo hum Judas treydor, hum Tomé 

incrédulo e um Pedro negativo, não se pode prezumir que todos os mais apóstolos 

fossem incrédulos, negativos e treydores. 

Sejão pois as primeiras mentiras: que o Arcebº. desarmara as cortinas de 

damasco velho para por outras novas com franjões de ouro e que quando fora ao 

convento do Pilar dormira lá huma noite e levara dous meninos em traje de bailadeiras 

que elle mesmo ajudara a vestir […]. Da primeira falsidade testificará toda a Goa pois o 

Arcebº. nem tais cortinas tem nem até agora mandou fazer alguma. Das seguintes 

testificará toda aquella religioza comunidade pois nem lá dormio nem fez o mais que 

fingem e accumulão. Mais foi ainda o que em Goa publicarão que tambem bailara com 

eles. Dizem mais que saltara muytas freguezias para chegar a Assolná, das quais tecem 

hum não pequeno cathálogo, pondo nelle nome de alguma aldeã que não hé freguezia, 

como Pale. Saltou só duas Collvá e S. Thomé conforme a derrota que levava delineada 

pelo Pe. reytor de Rachol, por evitarem as trovoadas que ali são mais horrorozas. Dizem 

que na carta que o Arcebº. escrevera ao V. Rey confessara que se movera a mandar tirar 

os pagodes por impulsos ou inspiração de Deos e que os de Assolona forão tirá-los por 

preceito seu e que o Pe. reytor de Rachol assim o confessara. Porém se assim o 

confessou porque tambem impedirão passar huma certidão neste particular ao Arcebº. 

não só como preceito geral mais ainda depois com a explicação que não passassem 

certidão nem formal nem virtual? 

 E quando o dito Pe. reytor pedio licença ao seu provincial para passar a dita 

certidão porque rezão e cruel atiranicamente lha negou e ainda para narrar esta verdade 

por carta ou desculpasse por escrito com o impedimento do preceito. Vamos à carta. 
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 Três cartas nesta matéria escreveo o Arcebispo ao V. Rey. A primeira 

persuadindo-o a mandar queimar o pagode de Chandrinato por ser o mais célebre e o 

mais prejudicial. E aqui hé que dizia que sentia em si hum certo impulso para esta 

persuasão que entendia ser de Deos. A 2ª. foi a narração do facto. A 3ª. (de que não teve 

resposta) foi pedindo a soltura dos de Assolona e para os desculpar dizia estas formais 

palavras (como della se verá se não estiver tambem já falsificada) que a execução da 

rezolução  dos de Assolona dependera da aprovação delle Arcebº. Onde se diz que a 

rezolução foi dos homens e só a permissão ou aprovação delle, o que hé couza distita de 

preceito. E o mesmo V. Rey na sua carta confessa que com a primeira carta e noticia 

que tivera deste cazo por via do general chegara logo a do Arcebº. e o Pe. Patriarcha, 

com a sua verdade costumada, diz que a carta do Arcebº. chegara depois de executada a 

prizão  do cabo, o que hé falso porque o cazo foi a 21 de Mayo e no mesmo dia 

escreveo o Arcebº. ao V. Rey e a 22 lhe foi entregue a carta junto com a do general, e as 

prizões forão a 26 ou a 27. 

  Notão ao Arcebº. de impaciente e soberbo por reparar nos sobrescritos do V. 

Rey A D. Ignacio etc. Mais hé que há pouco tempo tecebeo tambem do secretário de 

Estado huma com a mesma formalidade e o Arcebº. remeteu a carta sem a abrir dizendo 

que conforme o sobrescrito não era para elle. E que dirão agora desta acção? Pois imitou 

nella ao veneràvel D. Fr. Bertholomeu dos Martyres, ao qual mandando a rainha D. 

Catharina huma carta com o sobrescrito: Ao R. em Christo Pe. Arcebº. de Braga, lha 

remeteu sem a abrir, dizendo que faltava o título de Snor de Braga e Primaz das 

Espanhas. Note-se a diferença de huma rainha à de hum secretário de Estado. Mas as 

acções dos santos da Europa postas neste Primaz da India reputão-se princípios do 

diabo. Se elle fora tão soberbo como o querem fazer podera com razão queixar-se ao V. 

Rey de que Chegando a Mormugão nem neste dia nem naquele em que visitou a capella 

da Fortaleza, este o salvasse com a costumada salva de artelheria e só se contentasse 

com largar a bandeira. E de que em Rachol nem o general e soldados o esperassem e 

recebessem conforme o estilo e tambem a fortaleza quando visitou a sua capella o não 

salvasse e ainda para largar a bendeira fosse avizada e advertida pelos Pe.s quando 

havia pouco tempo que a 2 rendeiros das terras do Sunda confinantes às nossas, que por 

seu próprio motu e arbítrio e de nenhum modo enviados por aquelle rey nem por algum 

capitam seu, vierão a Rachol certificar ao nosso general que aquelle rey sem dúvida 

mandava embaixador, forão recebidos com o mesmo aparato de tropa e infantaria 
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formadas, salvas de artelheria da fortaleza, etc. com que receberão ao mesmo V. Rey, 

com nota e ludibrio dos gentios, os quais não só a qualquer botto seu mas aos nossos 

sacerdotes por este charater venerão com aquella reverência que manifesta o seguinte 

cazo.  

Nas terras de Bardez andavão alguns cónegos da Sé divertindo-se em huma 

cassada a tempo em que o botto principal do reino do Sunda vinha em hum andor a 

hombros de outros, precedidos de 500 cavallos e 38 homens de pé. Pararão os 

capitulares a ver este soberbo acompanhamento e Chegando o botto, reconhecendo 

pelos vestidos, ainda que de campo, serem clérigos, parou tambem e mandou fazer alto. 

E com grandes demonstrações de cortezia e reverência disse aos nossos sacerdotes que 

não reparassem em elle se não apear porque pella sua ley lhe era isto vedado quando 

vinha naquele andor mas que visto eles serem Pe.s dos christãos, elle ainda que era o 

maioral dos gentios, não havia de passar aiante sem que eles passassem primeiro. E 

tanto instou que não marchou emquanto os nossos sacerdotes de todo não passarão.  

Picão ao Arcebº. de que tem axiomas que sabem a molinismo e que para lá 

caminhão os jacobeos. Esta falsidade em que a 2ª. parte hé manifesta em Portugal, na 

India, como se não conhece praticamente que couza hé jacobisse ou profissão pública de 

virtude e não hé necessário cobrir o vício com a capa daquela pois deste se faz galla, 

não há que responder mais nem à primeira nem à segunda parte. Somente se adverte que 

semelhantes notas se impuzerão ao mesmo fundador da Companhia, o glorioso S. 

Inacio, fazendo-o suspeito não só de lutheranismo mas ainda dos erros dos alumbrados, 

muito próximos aos dos molinistas. E não hé muyto que ao Arcebº., com a participação 

do mesmo nome, o fizera a Divina Providência participante das mesmas censuras, com 

a circunstância agravante de serem impostas pellos filhos do mesmo patriarcha.  

Dizem que se divertia em danças deshonestas.  A esta objecção respondeo já o 

Pe. reytor do noviciado, Francisco Furtado, da mesma Companhia dizendo se são 

deshonestas são as mesmas que se fazem ao Pe. provincial que vai a vizitar, alem de que 

os Pe.s erão os que as tinhão prevenido e ensayado, conforme os seus uzos  (que por ser 

tão frequente têm em Rachol grande quantidade de vestidos feitos, com todos os mais 

aprestos para estes entertimentos) com grandes volumes destes autos scenicos e devião 

precaver o que houvesse de menos decência. E os mesmos Pe.s serão testemunhas 

oculares que reprezentando-se hum baile em Vernã, ainda que de rapazes, tanto que o 

Arcebº. ouvio nelle humas palavras amatórias, levantou-se e deixou o baile no princípio 

e reprehendeu o vigário, e não consentio dahy por diante mais festejo algum. Do que se 
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convence tambem a falsidade com que pertendem imputar ao Pe. Affonço, por cauza 

dellas, o excesso dos gastos, que dizem e aleivozamente se lhe levantão, pois na sua 

freguezia de Raya nem múzica houve. E hé certo que a advertência do provincial, no 

escrito que escreveo o  Pe. Reytor, foi por lhe constar que S. Illmª. gostava pouco destes 

divertimentos (são as formaes palavras, as quais participou o Pe. reitor ao Arcebº. ) o 

qual por não disgustar os Pe.s admittio este seu uzual e ordinário obzéquio, e muitas 

vezes instado com rogos como (além de outras) em Verná, pelo Pe. Caetano de Mello, 

grande sócio do Pe. Betancurt. 

  Dizem tambem: que o Snor D. Fr. Agostinho gastou na sua vizita hum mez e 

que se lhe não fazia mais que hum acto de doutrina christãm na igreja, etc. Como em 

espaço de hum mez se podia fazer a vizita como Deos quer e a Igreja manda em vinte e 

sinco freguezias? Digão os que têm notícia das suas obrigações. E consta que o dito 

Prellado foy mais a tomar posse das igrejas do que a vizitá-las. E se não houverão mais 

reprezentações foy porque não houve tempo. E  como tudo nos consta que em Curtary 

lhe fizerão alem daquela huma reprezentação sacra, como erão algumas, das que 

falamos, e tambem de doutrina como se vio em Margão  e em Mormugão, lhe 

aprezentou o Pe. Manoel Marquez, grande amigo do Pe. Sá, huma dança de bayladeiras, 

feita por rapazes, e outras em outras. E ao deam Henrique Bravo de Moraes, quando 

vizitou há quatro anos, lhe reprezentarão muytas  não sacras. O dizer que nada gastou 

das fábricas hé falso pois nos consta outra couza, excepto se estes Pe.s querem dizer que 

nada gastou com elles por não se hospedar nas cazas parrochiaes mas nas de alguns 

seculares onde os fabriqueiros lhes assistião n aldeã com o que era necessário. 

Emquanto ao que notão que o prezente Arcebº.  não dá esmolas já está satisfeito e por 

hora só digo que nenhuma obrigação tem de as dar, principalmente emquanto não 

satisfizer as suas dividas, como praticarão muytos prellados santos, e especialmente o 

venerável Fr. Pedro de Tapia, sendo os seus rendimentos de dízimos, o que não são os 

do prezente Arcebº. que são mera côngrua, dando por razão que em primeiro lugar 

estava a satisfação que era de justiça do que a que só era de charidade como se pode ver 

na sua vida e nas de outros.  

 Notão que nos sermões não falava mais que no sacramento da Chrisma, 

provando que era melhor que o do baptismo, e que sempre pregava o mesmo. Tudo hé 

falso, dito por este modo porque pelas três redempções que Christo executou na sua 

vizita: vizitavit et fecit redemptione, a saber a redempção dos peccados, a das almas dos 

santos que estavão no Limbo e a da mesma liberdade e potência de peccar, refreando-a 
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com novos auxílios, discorria sobre as três acções da vizita, a saber: a reformação dos 

costumes, a absolvição geral dos defuntos, a graça especial do sacramento da Chrisma 

que era confirmativa na fé e na graça e preservativa do pecado que por isso se 

compunha de óleo e bálsamo, etc. Persuadia tambem a frequência dos sacramentos, o 

fugir das occaziões, a pax e concórdia, a devoção de N. Snra, etc. Alem destas práticas 

ou sermões fez em Coccullym o que fica dito contra o vício da idolatria e em Margão o 

da oração mental, em Mormugão o do amor dos inimigos, diversos em tudo nos themas 

e matérias, as quais tambem se variavão conforme as noticias que tomava dos especiaes 

vícios e deffeitos de cada freguezia. E em Portugal bem se sabe a qualidade dos sermões 

do Arcebº., além de que as vozes daquelas duas trombetas (precursora evangelizadora 

dos dois Joães), sabemos que sempre pregavão o mesmo, o primeiro penitentiam agite, 

etc., o 2º. digite alterutam. E esta hé a praxe dos missionários nas Missões, pregarem o 

mesmo em diversos lugares. 

Dizem que forão pouco os occazionados que se cazarão pois só se faz menção de 

huma aldeã. O que se dizia na relação era e hé que só na freguezia de Santa Anna, em 

espaço de dous mezes ou menos, se receberão nove (hoje jà se contão quatorze) para 

que daqui se conjecturassem os que serião nas mais. Notão o dizer: que o Franciscano 

fora mandado muyto em segredo, tendo o VRey escrito ao Arcebº. que mandava hum 

correyo. Bem se pode manifestar que se manda hum correyo ou patamar e ocultar quem 

há de ser. Essa individuação se encobrio tanto que nem o seu prelado nem o seu 

companhéiro o soube senão na véspera ou no mesmo dia da partida pella manhã. E o 

mandarão da caza da pólvora para meter em hum ballão com goarda de hum ajudante ou 

dous que o foram embarcar em huma galveta que o esperava na ensiada de Chaporá 

para que não podesse receber mais carta alguma que as que na dita caza lhe entregarão. 

E consta que as duas cartas do Arcebº. forão primeiro abertas e o Pe. patriarcha, em 

algumas couzas que intromete na sua apologia, mostra estar inteirado do conteúdo 

nellas: principalmente no que diz dos dezejos do Arcebº. de dar a vida pella fé e que 

assim o affirmava por escripto, o que só podia saber da carta que elle escrevia ao seu 

religiozo onde dizia:  que os dezejos que tinha de dar a vida pella fé entendia que lhos 

havia Deos de commutar em a dar pella imunidade eccleziástica.  

Dizem e querem persuadir que os aggravos interpostos do Arcebº. forão sobre 

matéria das compozições. Hé falso. Dois recursos dos dois compadres dos sobreditos 

Pe.s forão por serem prezos pelo meirinho do eccleziastico sendo seculares, pelo crime 

de ambos entregarem suas molheres a várias pessoas. E ambos forão extrahidos do 



185 
 

aljube, hum por alguns soldados, outro por vinte e sinco xerafins que dizem dera o Pe. 

patriarcha ao aljubeiro, mandando cafres para o escoltarem (ainda que o prezo para 

fingir melhor a fuga traçada, puxou de huma faca para o aljubeiro) e recebendo-o na 

caza professa donde o tranferio para Rachol disfarçado com a veneràvel roupeta da 

Companhia. E nada disto e do que fica dito hé matéria de escrúpulo, nem de discrédito 

ou infâmia para a Companhia. Outro aggravo foy de outro homem do mesmo officio por 

lhe não conceder carta de seguro depois da cauza julgada. Dois forão dos 

excomungados de Margão. Outro foy da mulata tambem extrahida da prizão na matéria 

já referida e outros em outras diversas. E já alguns e seos embargos estão decedidos a 

favor do Arcebº. não obstante os empenhos e valimentos dos sobreditos Pe.s, para que 

se veja a justiça com que procede e ainda a mizericórdia pois ao aljubeiro não castigou 

como merecia por ser pobre e achacado, e contentou-se com privá-lo do officio.  

Notão que o Arcebº. quer que valha ao referido minorista o privilégio de foro 

para não ser soldado pago. Isto se não hé ignorância hé malicia ou confuzão caviloza 

para em tudo escurecer a verdade. Ainda que não gozasse do privilégio do foro, gozava 

de outro privilégio distinto daquelle e do canon que hé o da immunidade das exacções 

leigas como podem ver em Antonello, liv. 4, de privilégios clericor, Barb. lib. 1. de priv. 

clericor. cap. 39. Pignat. to 3. cap. 7 et allia. A verdadeira cauza porque este minorista 

se vê tão perseguido pelos ditos Pe.s não se revela por reverência. Se fallão do primeiro 

parecer que o Arcebº. impugnou, desfez e convenceo, tanto o não fez calar que antes o 

fez sahir a campo em defença da verdade com huma evidente demonstração della, 

demonstrando igualmente as falsidades e as ainda falsificações contrárias. Se fallão do 

2º. com que o dito A. pertende sustentar o primeiro foi tal e tão insuficiente esta 

apologia, que intentando o V. Rey (como quem não entende de letras) remetê-la ao 

Arcebº., foi impedido por certo ministro pella sua futilidade e inutilidade. Pois deixando 

a sustância e medulla do ponto (à maneira dos insectos dass árvores) toda se empregava 

no exterior das folhagens, notando com mordacidade que sendo [?] quellas 

demonstraçoes se lhe desse o título de demontração da verdade no singular) como se 

daquellas demonstrações particulares e differenciaes se não podesse extrahir huma razão 

commua que se lhe pozesse por titulo de todas. Assim como das diferentes disputadas 

de Deos e seos atributos de que a teologia trata, se abstrae huma razão commua que 

serve de titulo a todas pois Theologia vale o mesmo que disputatio Dei vel Divinitatis.E 

assim como das diferenças do [?] substancial, acidental, quanto qual [?] se abstrae outra 

razão commua que se dá por objecto à Metafizica e ainda por titulo aos tratados do ente. 
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E finalmente, debaixo do mesmo titulo de demonstratione tratão os lógicos de muitas 

diferenças de demonstração. 

Emprega-se mais em notas o sobredito título com o fundamento de que esta 

palavra demonstração, propriamente será só ao sologismo: como se fora outra couza na 

realidade aquella demonstração da verdade. Ou se não escrevesse tambem 

demonstrações matemáticas, cosmográficas, arithemeticas, architéticas, etc. Como se as 

palavras só se podessem uzurpar no rigor lógico ou dialético e não houvesse para ellas 

tambem accepção moral, gramatical, vulgar e hostórica, principalmente dirigindo-se 

aquella demonstração a hum V. Rey que ignorava as accepções lógicas e ainda as 

grammaticaes. 

Finalmente, por concluirmos ao convencimento da falsificação, entre outras, do 

privilégio de Jullio 3º. em que sendo as formaes palavras: si contigerit clericos aliqua 

crimina et delicta atrotia committere.  

Dizem aos exemplos dos parrochos e pessoas particulares, que na India por seu 

particular zello e rezolução, destruirão e queimarão alguns pagodes, que isto fora só nas 

nossas terras e não nas lhaeas. Alliás que se assigne exemplo algum fora do tempo da 

guerra, que não fosse castigado ou censurado, etc. Porém, isto se fugia do ponto da 

questão. O que se impugnava era o dizer-se que esta acção dos assolnistas fora hum 

cazo nunca visto nem sucedido no mundo todo. E em reconvenção se traziam os 

exemplos alegados. E agora contrariar isto, dizendo que não se asignara exemplo que 

não fosse castigado ou censurado, não hé mostrar que não houve exemplo, antes hé 

comprovar a semelhança pois este nosso cazo tambem foi censurado por eles e 

castigado, ainda que indevidamente, pelo V. Rey. Mas deixando isto e o que já se tocou 

de ser o tempo de guerra e não de paz e estar o pagode em terras do Estado, por ser o 

fundo próprio dos Pe.s e do seu senhorio de Assolná, mostraremos com todo o rigor da 

suppozição, exemplo e exemplos muito próprios, e algum muito moderno, e seja este o 

da destruição que os mesmos Pe.s da Companhia, sendo V.Rey Caetano de Mello, 

fizerão huma noite no pagode que estava na terra firme do mesmo rey do Sunda de 

fronte de Combarjuá, ilha dos Pe.s, derubando-o e arrazando-o totalmente por seu zello 

particular sem ordem nem consenso do governo (e ainda que a houvesse  não faz o cazo 

na sua opinião, pois erão em terra de domínio allheyo) e sem que houvesse castigo do 

V.Rey ainda que houverão várias queixas do dogue, que no pagode assistia, e dos 

gentios que o adoravão, dos quais tambem serião só as censuras, e dos seos fautores, 

como no nosso cazo. 
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Seja o 2º. exemplo o que tocamos do religiozo de S. Francisco no reyno do Pegú. 

Seja o 3º., o do mesmo Santo Xavier que derrubou e quebrou em reynos estranhos 

muitos pagodes e idolos e que aos meninos da doutrina mandava trazer os ídolos que os 

pais adoravão e à sua vista os fazia em pedaços, como se pode ver na sua vida, e isto em 

terras e reynos do domínio e senhorio alheyo, pois em muitas nem fortaleza tínhamos e 

em alguns ainda que tínhamos as fortalezas não tínhamos os senhorio das terras, o qual 

tinhão os reys que nos derão a permissão para as fortalezas meramente.  

Porém alegaremos o do Pe. Simão Gomes,  o qual em Dio por seu particular 

impulso derrubou hum pagode, se não tivera a circunstancia de lhe ser esta acção 

estranhada e reprehendida pelo seu prelado. Porém allegaremos o do Pe. Francisco de S. 

Hieronimo e mais dois religiozos de S. Augustinho, que nas terras de Bardez tirarão 

hum ídolo de hum pagode e o lançarão no rio, escapando milagrozamente às muitas 

espingardas com que os gentios lho querião impedir ou vingar, sem que tivessem 

repreensão nem do seu prelado nem do V. Rey.  

Ao que mais allegão notando as mesmas notas já está respondido, no que assima 

fica ditto e às muitas dezordens que intromete como a de que não sabem que bichos são 

inspirações e revelações, que o Arcebº. tinha seu espírito privado que nos sermões 

nunca dificultava o passo para esguichar o conceito, que ficaria canastra por se gabar 

com o cesto etc. A estes e semelhantes disparates não se responde porque eles mesmos 

são a sua própria e adequada resposta. Só a grande indecência que o Pe. patriarcha 

exajera de prezenciar o Arcebº.  dançarem os meninos em trage de bailadeiras, alem de 

ser isto ordenado e ensayado pelos mesmos Pe.s e de ter o Pe. Manoel Marquez, seu 

grande amigo,  reprezentado o mesmo baille ou dança, em Mormugão ao Arcebº. Fr. 

Augustinho, quizeramos fazer aqui huma pergunta a este infelix censurador, qual hé 

maior indecência? Prezenciar particularmente esta dança reprezentada por meninos 

innocentes em trage de bailadeiras ou prezenciar as danças das mesmas bailadeiras em 

carne publicamente à vista de toda a Goa? Hé sem duvida que dirá que a segunda 

prezença hé incomparavelmente muito mais indecente. Pois como com tanto despejo se 

alojou o Pe. patriarcha a prezenciar publicamente esta 2ª. dança no tempo de certo V. 

Rey, e ao seu lado pelo lizongear em suas festas publicas, com tanto escândalo e nota de 

todo o povo de Goa, que se vio precizado que o Pe. Manoel Roiz, provincial então da 

Companhia a dar-lhe hum exemplar castigo e desterrá-lo para Maccao, certificando a 

muitos seculares, que se o dito Pe. não fora professo de quarto voto, por esta só culpa o 
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despediria da Companhia. Em outros cazos de bailadeiras que são públicos em Goa, de 

que o dito Pe. tem pratico conhecimento não falamos  por modéstia. 

 Dizem que de cada termo levava 750  que é o mesmo que meio S. Thomé. O que 

hé falso, pois sendo tantos os soldados portuguezes que forão chamados e fizerão termo, 

não pagárão nem hum só bazaruco e a muitos que erão cumpleces na mesma culpa,, 

mandava o Arcebº. juntar em hum só termo para lhe ficar mais suave a satisfação das 

diligências do naique e [?] que todas se rezolvião em pardao e meio ou quando muito no 

sobredito meyo S. Thomé. E não são poucos os termos de emenda que se achão 

lançados no livro, huns asinados por seis outros por sete sogeitos. Pertendem tambem 

negar que os Pe.s dificultão aos mesmos sacerdotes canarins. O que hé tão verdade que 

ao mesmo promotor do Arcebº. que alem desta razão e de ser vigário como cada hum 

deles, tinha a de ser protonotário apostólico, duvidárão os mesmos Pe.s na mesma vizita 

pô-lo consigo à meza, e animarão-se a propor esta dúvida ao Arcebº., à qual elle satisfez 

dizendo que era seu ministro, que era parrocho e hum prothonotário apostólico e que 

bastava ser sacerdote para que os Pe.s não tivessem escrúpulo algum neste particular 

assim como o não tinha elle Arcebº. 

.. Dizem que em o Arcebº. querer defender o privilégio dos menoristas se houve com 

tanta ignorância que mostra o pouco que sabe nestas matérias e em outras. E que isto 

fora ventilado por parceres de homens doutos que se mandarão para o reyno, etc. Estes 

homens doutos forão estes dous, Pe. Sá e Betancurt e alem destes o Pe. Fr. Manoel da 

Natividade, em hum parecer tão difuzo como confuso que assima se insinuou, com que 

pertendeo impugnar a breve allegação que o Arcebº. fez sobre os três privilégios dos 

menoristas, a saber, foro, canon e immunidade das exacções leigas, o qual parecer 

refutou com eficácia o Pe. Mestre Frei Jorge da Conceipção, reitor do collegio de S. 

Augustinho, depois de o ter tambem impugnado e convencido com evidência o Arcebº., 

como testificarão as pessoas desentereçadas que tinhão voto na matéria sem que até 

agora a hum e outro desse resposta ou satisfação cabal. E consta que, remetendo o 

V.Rey a S. Mag.e os pareceres que lhe dezia tivera pella sua parte, não queria remeter o 

do Arcebº. até que sabendo ou presumindo que este o mandava ao reyno, acrescentou 

sua postada ou adição na mesma carta, dizendo remetia tambem este parecer. Exagerão 

a grande crueldade com que o Arcebº. se há nos castigos, dizendo o que deixara morrer 

no aljube huma molher que estava pejada de oito mezes. E que depois de morta estivera 

a criança movendo-se e saltando vizivelmente no ventre da  may, etc. O que ouvindo o 

principal medico de Goa  disce com grande rizada: milagre, pois sem elle, morta a may, 
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não podia a criança ter mais vida hum só instante, quando mais mover-se por tanto 

tempo. E na narração deste cazo, misturão de more outras muitas falsidades. E o peior 

hé que intentarão depois arguir ao Arcebº.  de ter incorrido em irregularidade e por 

meyo desta accuzação  ver se podião privar do governo, e Chegando a consultar letrados 

neste ponto. E dizem que de próximo têm sahido com hum papel que ainda não 

pudemos ver em que tudo isto pertendem provar  Mas com effeito do axioma: qui 

multum probat nihil probat.  Que tais são as suas muitas letras ou tal a cegueira e 

insânia dellas e da paixão que as perverte. Dezejaramos comtudo que nos apontassem 

ley ou texto pelo qual o Arcebº. estivesse obrigado a soltar huma molher tão má e tão 

perniciozsa como esta, que tinha sido o estrago e destroço de todos os soldados de 

Rachol, não só pella entrega pública de si mesma e de outras muitas. Ou a dar crédito à 

sua allegação de que estava pejada e que estava morrendo, sendo estas e semelhantes 

mentiras o ordinário aranzel das petições de semelhante gente, e ainda que vão 

confirmadas com certidões de barbeiros e sangradores canarins, tão falsos no 

testemunho como aquellas na allegação. 

E digão-nos tambem se por semelhantes petições no secular se soltão os prezos  

ainda a sobre fiança, ou se os ministros do Santo Officio, por deixarem morrer a tantos e 

a tantas nos carceres, têm incorrido tambem nesta ou semelhante irregularidade? 

Dizem com a costumada verdade que todas as compozições fazia com a 

palmatória à vista e que a condenação  annulla o contrato firmado com juramento, e que 

pellas muitas partes que reclamarão mandou o V.Rey lançar o bando, e o procurador da 

Coroa se vira obrigado a escrever ao Arcebº. e que hum homem fora declarado por não 

querer estar pella sentença dos ábitros, etc. Tudo isto são patentes falsidades porque este 

homem foi declarado por não obedecer às notificações e ao monitório que se lhe fez 

para aparecer perante o Arcebº. pelas culpas de uzura de que estava denunciado. O 

procurador da Coroa confessou ao Arcebispo que escrevera obrigado e violentado por 

eles e por outros, como tambem forão integrados por eles todos os que se queixarão 

depois do cazo de Margão (como no manifesto se mostrou). E de próximo têm deposto 

os que se têm reconciliado com a Igreja e com o seu Prelado, que estes Pe.s e outros da 

sua facção os enganarão, persuadindo-os e aconselhando-os por seos intentos 

particulares, que não obedecessem nem às notificações nem às censuras. 

Ao que dizem da dispozição da ordenação, já assima se respondeo que uma 

couza hé contrato firmado conjuntamente, outra dar juramento antecedentemente para 

se haverem de compor que hé o que o Arcebº. fazia e não impelia com ordenação. À 
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falsa violência que nisto querem de novo persuadir, pudéramos tambem de novo 

responder com o decreto que hum arcebº. tão santo como foi D. Fr. Francisco dos 

Martires, desta mesma diocese, deixou na vizita que nella fez, mandando que ninguém 

desse querela ou pozesse demanda sem licença do parrocho para examinar se era justa 

ou não. E que nenhuma testemunha pudesse jurar em demanda alguma sem prender a 

mesma licença. E que os que o contrário fizessem, fossem remetidos pelos mesmos 

parrochos ao aljube. Isto fez hum arcebispo santo (ainda que pellas differenças que 

tambem teve com a Companhia, o seu último escriptor o não queira elogiar mais que 

com o título de sogeito de virtude mais que mediana). E não houve quem notasse, 

censurasse ou motejasse de nulla, violenta e inválida esta sua dispozição. E muito 

menos que isto fez o prezente Arcebº. e com tudo se vê satirizado com tão torpes e 

sacrilegas notas e censuras. Mas isto nasce da diferença dos costumes dos mesmos 

censores: O tempore, o mores! 

Passão tambem a censurar e satirizar a seu mesmo irmão o Pe. Affonço da 

Costa, do qual dizem: que concordou tanto com o genio tenaz e inquieto de S. Illmª. que 

fora sempre o que o instigava a fazer vários despropósitos, etc. A qualidade das 

instigações deste Pe. se conhecerá das suas cartas, das quais reconhece tambem o seu 

zello, talento, verdade e eficácia, pelas quais virtudes teve do seu Geral na monção 

passada vários louvores e aplausos com grande enveja e duro sentimento destes dois 

satirizantes apologistas pelo mao affecto que lhe têm por ser elle e o Pe. M. Francisco 

Furtado as duas remoras do desenfreado curso das suas dezordens e obstáculo das suas 

secularidades. E para o infamar o notão falsamente de louco de pedras para que as 

queixas que prezumem fará ao seu Geral, deslustradas com estas infâmias, cheguem 

mais desprezíveis e menos eficazes,  sendo elle hum religiozo tão abalizado, não só em 

letras mas em virtude, quanto por boca de hum energúmeno confessou o mesmo 

demónio, protestanto de o perseguir quanto pudesse, como logo então começou a 

executar com perseguição vizível e sensível e agora vai continuando, (pois alem do 

primeiro desterro o têm de próximo novamente desterrado para Dio, depois de lhe 

darem huma áspera penitência). E quanto manifestão  os frutos que tem feito com os 

seos sermões nas conversões de muitos pecadores, principalmente quando pregou a 

quaresma em S. Paulo Velho desta cidade e quanto tambem mostrão o zello e eficácia 

com que teve quazi concluída a conversão total dos gentios de Goa sendo pay dos 

crhistãos de Goa pelas suas incansáveis diligencias que não  impedirão detesável e 

deploravelmente as do Pe. patriarcha por ser pay dos gentios, como eles lhe chamão. 
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  Da tenacidade do génio do Arcebº.  hé certo que se doem estes Pe.s mais que de 

outra alguma couza, pois nunca suppuzerão que elle tivesse a rezolução e constância 

que tem experimentado, e sempre entenderão que ao aparente  aruido de quererem 

largar as igrejas, o Arcebº. lhes pegaria da capa não asseitando a dezistencia, e 

entregando-lhes de novo com as condições que eles mais quizessem.  

E o mesmo Pe. Betancurt assim o discorreo diante de outros, dizendo que o Arcebº. 

havia de ceder e subordinar-se por temos da Companhia e do V, Rey. E ao depois, 

quando vio o effeito contrário à sua esperança, voltou tambem o conceito dizendo que o 

Arcebº. era frade e como tal não tinha vergonha.  

Ao que dizem do zelo do Pe. Affonço, comparando indignamente as suas acções 

com as aventuras de D. Quixote e que nesta matéria se fizerão papeis ridicolos, não há 

mais que dizer que os authores destes ridicolos papeis forão estes lamentáveis satiristas, 

Chegando a dizer isto de hum seo irmão filho da mesma may em hum e muitos papeis 

que se fizerão públicos na India e mandão tambem publicar na Europa. E para que se 

veja a qualidade do zelo e instigações deste religiozo para com o Arcebº., se junta aqui a 

seguinte carta feita estando para embarcar para o seu desterro e na occazião em que o 

Arcebº. fez a referida vizita politica ao V. Rey em obzequio da paz e concórdia, tendo-

se dado com effeito na rellação os capitolos que nella se dizem, sendo o V. Rey duas 

vezes o promotor fiscal deste libelo acuzatório. 

 

Carta do Pe. Affonço da Costa 

Illmº. e Revmº. Snor, 

Hontem já noite ouvi que a V. Illmª. Snria. se derão muitos pontos ou capitolos a 

responder. Hoje tive noticia que V. Illmª. Snria. hia amanha a Caza da Pólvora falar 

com S. Exª.. Cada nova destas para  mim hé huma balla ou huma seta que me atravessa 

a alma e o coração, porquanto se me reprezenta que tudo isto são traças ou para 

matarem a V. Illmª. Snria. ou que assim querem obrigar a V. Illmª. Snria. a sahir com 

algum excesso para terem os inimigos com razão em que pegar, porque não podem 

deixar de conhecer que tudo o que athé agora fingirão e discerão são chimeras e ficções 

que por si mesmas se desvanecem. 

O que suposto, Illmº.  Snor pelo muito que amo e venero a pessoa e prendas de 

V. Illmª. Snria. lhe peço e rogo pelas chagas de Jesus Christo e pelas purissimas 

entranhas de Sua Santissima Mãy, que por huma parte se não deixe penetrar de penas, 

esteja sempre com circunspecção sobre todas e cada huma das acções para que nem os 
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homens tenhão porque pegar, nem o inferno fique com o gosto de ficar este Oriente 

privado de V. Illmª. Snria. Bem vejo que tudo isto e as mais senrazoens antecedentes 

são muito para custar pois até os de fora as sentem quando as ouvem. Porém, sendo 

tanta a sciencia e virtude de V. Illmª. Snria, nesta occazião e em outras semelhantes  hé 

que a virtude e sciencia se prova. O bom soldado só se conhece que o hé no tempo da 

guerra; a fortaleza de huma nao prova-se em huma grande tempestade, quando mais 

combatida das ondas, fustigada dos ventos e metida entre penhascos e  e cachopos que a 

intentão descozer e não quando o vento hé favonio, o mar leite e nada se lhe oppoem. E 

se V. Illmª. Snria. esmorecer e desmayar no meyo destas perseguições, que se há de 

dizer? Que comceito se há de formar? Que ânimo terão as ovelhas, vendo desmayar o 

pastor? Que hão de fazer os soldados vendo que desmaya o capitão? Que rumo hão de 

seguir os navegantes vendo que o piloto perde o tino? Que lição hão de aprender os 

discípulos, se os mestres lha não ensinar. V. Illmª. Snria.  hé nosso mestre, nosso piloto, 

nosso capitão e nosso pastor. E por todas estas razões convem que o exemplo de 

pasciência em V. Illmª. Snria.  seja tão raro e singular que todos nós tenhamos muito 

que aprender. Lembre-se V. Illmª. Snria. daqueles santos prelados antigos metidos no 

meyo de igoaes perseguições e o exemplo com que eles se portarão, moverá a V. Illmª. 

Snrª.  a portar-se da mesma sorte nas prezentes. Traga V. Illmª. Snrª. à memória, a 

paciencia e trabalhos do maior pontifice Christo e logo se achará muito confortado 

porque segundo dice o outro santo Si passio Christi in memoriam revocatur, nihil ades 

durum est, quod non aequanimiter toleretur. Assim espero da prudência e virtude de V. 

Illmª. Snrª. e que me mande para consolação da minha pena dizer se está com este 

ânimo porque como amanhã me 

Alegar hum exemplo muito moderno do Pe. Simão Gomes, o qual em Dio, por seu 

particular impulso, derrubou hum pagode se não tivera a circunstância de lhe ser esta 

acção estranhada e reprehendida pelo seu prelado. Porém, alegaremos a do Pe. Fr. 

Francisco de S. Hierónimo, o qual ainda vive, e mais dous religiozos augustinhos, que 

nas terras de Bardez tirarão hum ídolo de hum pagode e o lançarão no rio escapando 

milagrozamente às muitas espingardas com que os gentios lho quizerão impedir ou 

vingar sem que tivessem repreensão nem do seu prelado nem do V. Rey. 

 Ao que mais allegão notando as mesmas notas já está respondido, no que 

assima fica ditto e às muitas dezordens que intromete como a de que não sabem que 

bichos são inspirações e revelações, que o Arcebº. tinha seu espírito privado que nos 

sermões nunca dificultava o passo para esguichar o conceito, que ficaria canastra por se 
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gabar com o cesto etc. A estes e semelhantes disparates não se responde porque eles 

mesmos são a sua própria e adequada resposta. Só a grande indecência que o Pe. 

patriarcha exajera de prezenciar o Arcebº.  dançarem os meninos em trage de 

bailadeiras, alem de ser isto ordenado e ensayado pelos mesmos Pe.s e de ter o Pe. 

Manoel Marquez, seu grande amigo,  reprezentado o mesmo baille ou dança, em 

Mormugão ao Arcebº. Fr. Augustinho, quizeramos aqui fazer huma pergunta a este 

infelix censurador, qual hé maior indecência?  Prezenciar particularmente esta dança 

reprezentada por meninos innocentes em trage de bailadeiras ou prezenciar as danças 

das mesmas bailadeiras em carne publicamente à vista de toda a Goa? Hé sem duvida 

que dirá que a segunda prezença hé incomparavelmente muito mais indecente. Pois 

como com tanto despejo se alojou o Pe. patriarcha a prezenciar publicamente esta 2ª. 

dança no tempo de certo V. Rey, e ao seu lado pelo lizongear em suas festas publicas, 

com tanto escândalo e nota de todo o povo de Goa, que se vio precizado que o Pe. 

Manoel Roiz, provincial então da Companhia a dar-lhe hum exemplar castigo e 

desterrá-lo para Maccao, certificando a muitos seculares, que se o dito Pe. não fora 

professo de quarto voto, por esta só culpa o despediria da Companhia. Em outros cazos 

de bailadeiras que são públicos em Goa, de que o dito Pe. tem pratico conhecimento não 

falamos  por modéstia. 

 Dizem que de cada termo levava 750 [?] que é o mesmo que meio S. Thomé. O 

que hé falso, pois sendo tantos os soldados portuguezes que forão chamados e fizerão 

termo, não pagárão nem hum só bazaruco e a muitos que erão cumpleces na mesma 

culpa,, mandava o Arcebº. juntar em hum só termo para lhe ficar mais suave a satisfação 

das diligências do naique e [?] todas se rezolvião em pardao e meio ou quando muito no 

sobredito meyo S. Thomé. E não são poucos os termos de emenda que se achão 

loançados no livro, huns sisnados por seis outros por sete sogeitos. Pertendem tambem 

negar que os Pe.s dificultão dar assento aos mesmos sacerdotes canarins. O que hé tão 

verdade que ao mesmo promotor do Arcebº. que alem desta razão e de ser vigário como 

cada hum deles, tinha a de ser protonotário apostólico, duvidárão os mesmos Pe.s na 

mesma vizita pô-lo consigo à meza, e animarão-se a propor esta dúvida ao Arcebº., à 

qual elle satisfez dizendo que era seu ministro, que era parrocho e hum prothonotário 

apostólico e que bastava ser sacerdote para que os Pe.s não tivessem escrúpulo algum 

neste particular assim como o não tinha elle Arcebº. 

.. Dizem que em o Arcebº. querer defender o privilégio dos menoristas se houve com 

tanta ignorância que mostra o pouco que sabe nestas matérias e em outras. E que isto 
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fora ventilado por parceres de homens doutos que se mandarão para o reyno, etc. Estes 

homens doutos forão estes dous, Pe. Sá e Betancurt e alem destes o Pe. Fr. Manoel da 

Natividade, em hum parecer tão difuzo como confuso que assima se insinuou, com que 

pertendeo impugnar a breve allegação que o Arcebº. fez sobre os três privilégios dos 

menoristas, a saber, foro, canon e immunidade das exacções leigas, o qual parecer 

refutou com eficácia o Pe. Mestre Frei Jorge da Conceipção, reitor do collegio de S. 

Augustinho, depois de o ter tambem impugnado e convencido com evidência o Arcebº., 

como testificarão as pessoas desentereçadas que tinhão voto na matéria sem que até 

agora a hum e outro desse resposta ou satisfação cabal. E consta que, remetendo o 

V.Rey a S. Mag.e os pareceres que lhe dizia tivera pella sua parte, não queria remeter o 

do Arcebº. até que sabendo ou presumindo que este o mandava ao reyno, acrescentou 

sua postada ou adição na mesma carta, dizendo remetia tambem este parecer. 

 Exagerão a grande crueldade que o Arcebº.  se há nos castigos, dizendo que 

deixara morrer no aljube huma molhert que estava pejada de oito mezes. E que depois 

de morta estivera a criança movendo-se e saltando vizivelmente no ventre da  may, etc. 

O que ouvindo o principal medico de Goa  disce com grande rizada: milagre, pois sem 

elle, morta a may, não podia a criança ter mais vida hum só instante, quando mais 

mover-se por tanto tempo. E na narração deste cazo, misturão de more outras muitas 

falsidades. E o peior hé que intentarão depois arguir ao Arcebº.  de ter incorrido em 

irregularidade e por meyo desta accuzação  ver se podião privar do governo, e 

Chegando a consultar letrados neste ponto. E dizem que de próximo têm sahido com 

hum papel que ainda não pudemos ver em que tudo isto pertendem provar  Mas com 

effeito do axioma: qui multum probat nihil probat.  Que tais são as suas muitas letras ou 

tal a cegueira e insânia dellas e da paixão que as perverte. Dezejaramos comtudo que 

nos apontassem ley ou texto pelo qual o Arcebº. estivesse obrigado a soltar huma 

molher tão má e tão perniciozsa como esta, que tinha sido o estrago e destroço de todos 

os soldados de Rachol, não só pella entrega pública de si mesma e de outras muitas. Ou 

a dar crédito à sua allegação de que estava pejada e que estava morrendo, sendo estas e 

semelhantes mentiras o ordinário aranzel das petições de semelhante gente, e ainda que 

vão confirmadas com certidões de barbeiros e sangradores canarins, tão falsos no 

testemunho como aquellas na allegação. 

E digão-nos tambem se por semelhantes petições no secular se soltão os prezos  

ainda a sobre fiança, ou se os ministros do Santo Officio, por deixarem morrer a tantos e 

a tantas nos carceres, têm incorrido tambem nesta ou semelhante irregularidade? 
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Dizem com a costumada verdade que todas as compozições fazia com a 

palmatória à vista e que a condenação  annulla o contrato firmado com juramento, e que 

pellas muitas partes que reclamarão mandou o V.Rey lançar o bando, e o procurador da 

Coroa se vira obrigado a escrever ao Arcebº. e que hum homem fora declarado por não 

querer estar pella sentença dos ábitros, etc. Tudo isto são patentes falsidades porque este 

homem foi declarado por não obedecer às notificações e ao monitório que se lhe fez 

para aparecer perante o Arcebº. pelas culpas de uzura de que estava denunciado. O 

procurador da Coroa confessou ao Arcebispo que escrevera obrigado e violentado por 

eles e por outros, como tambem forão integrados por eles todos os que se queixarão 

depois do cazo de Margão (como no manifesto se mostrou). E de próximo têm deposto 

os que se têm reconciliado com a Igreja e com o seu Prelado, que estes Pe.s e outros da 

sua facção os enganarão, persuadindo-os e aconselhando-os por seos intentos 

particulares, que não obedecessem nem às notificações nem às censuras. 

Ao que dizem da dispozição da ordenação, já assima se respondeo que uma 

couza hé contrato firmado conjuntamente, outra dar juramento antecedentemente para 

se haverem de compor que hé o que o Arcebº. fazia e não impelia com ordenação. À 

falsa violência que nisto querem de novo persuadir, pudéramos tambem de novo 

responder com o decreto que hum arcebº. tão santo como foi D. Fr. Francisco dos 

Martires, desta mesma diocese, deixou na vizita que nella fez, mandando que ninguém 

desse querela ou pozesse demanda sem licença do parrocho para examinar se era justa 

ou não. E que nenhuma testemunha pudesse jurar em demanda alguma sem prender a 

mesma licença. E que os que o contrário fizessem, fossem remetidos pelos mesmos 

parrochos ao aljube. Isto fez hum arcebispo santo (ainda que pellas differenças que 

tambem teve com a Companhia, o seu último escriptor o não queira elogiar mais que 

com o título de sogeito de virtude mais que mediana). E não houve quem notasse, 

censurasse ou motejasse de nulla, violenta e inválida esta sua dispozição. E muito 

menos que isto fez o prezente Arcebº. e com tudo se vê satirizado com tão torpes e 

sacrilegas notas e censuras. Mas isto nasce da diferença dos costumes dos mesmos 

censores: O tempore, o mores! 

Passão tambem a censurar e satirizar a seu mesmo irmão o Pe. Affonço da Costa, do 

qual dizem: que concordou tanto com o genio tenaz e inquieto de S. Illmª. que fora 

sempre o que o instigava a fazer vários despropósitos, etc. A qualidade das instigações 

deste Pe. se conhecerá das suas cartas, das quais reconhece tambem o seu zello, talento, 

verdade e eficácia, pelas quais virtudes teve do seu Geral na monção passada vários 
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louvores e aplausos com grande enveja e duro sentimento destes dois satirizantes 

apologistas pelo mao affecto que lhe têm por ser elle e o Pe. M. Francisco Furtado as 

duas remoras do desenfreado curso das suas dezordens e obstáculo das suas 

secularidades. E para o infamar o notão falsamente de louco de pedras para que as 

queixas que prezumem fará ao seu Geral, deslustradas com estas infâmias, cheguem 

mais desprezíveis e menos eficazes,  sendo elle hum religiozo tão abalizado, não só em 

letras mas em virtude, quanto por boca de hum energúmeno confessou o mesmo 

demónio, protestanto de o perseguir quanto pudesse, como logo então começou a 

executar com perseguição vizível e sensível e agora vai continuando, (pois alem do 

primeiro desterro o têm de próximo novamente desterrado para Dio, depois de lhe 

darem huma áspera penitência). E quanto manifestão  os frutos que tem feito com os 

seos sermões nas conversões de muitos pecadores, principalmente quando pregou a 

quaresma em S. Paulo Velho desta cidade e quanto tambem mostrão o zello e eficácia 

com que teve quazi concluída a conversão total dos gentios de Goa, pelas suas 

incansáveis diligências, sendo pay dos christãos, se a não impedirão detestável e 

deploravelmente as do Pe. patriarcha por ser pay dos gentios como eles lhe chamavam. 

Da tenacidade do génio do Arcebº.  hé certo que se doem estes Pe.s mais que de outra 

alguma couza, pois nunca suppuzerão que elle tivesse a rezolução e constância que tem 

experimentado, e sempre entenderão que ao aparente  aruido de quererem largar as 

igrejas, o Arcebº. lhes pegaria da capa não asseitando a dezistencia, e entregando-lhes 

de novo com as condições que eles mais quizessem.  

E o mesmo Pe. Betancurt assim o discorreo diante de outros, dizendo que o Arcebº. 

havia de ceder e subordinar-se por temos da Companhia e do V, Rey. E ao depois, 

quando vio o effeito contrário à sua esperança, voltou tambem o conceito dizendo que o 

Arcebº. era frade e como tal não tinha vergonha.  

Ao que dizem do zelo do Pe. Affonço, comparando indignamente as suas acções 

com as aventuras de D. Quixote e que nesta matéria se fizerão papeis ridicolos, não há 

mais que dizer que os authores destes ridicolos papeis forão estes lamentáveis satiristas, 

Chegando a dizer isto de hum seo irmão filho da mesma may em hum e muitos papeis 

que se fizerão públicos na India e mandão tambem publicar na Europa. E para que se 

veja a qualidade do zelo e instigações deste religiozo para com o Arcebº., se junta aqui a 

seguinte carta feita estando para embarcar para o seu desterro e na occazião em que o 

Arcebº. fez a referida vizita politica ao V. Rey em obzequio da paz e concórdia, tendo-
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se dado com effeito na rellação os capitolos que nella se dizem, sendo o V. Rey duas 

vezes o promotor fiscal deste libelo acuzatório. 

 

Carta do Pe. Affonço da Costa 

Illmº. e Revmº. Snor, 

Hontem já noite ouvi que a V. Illmª. Snria. se derão muitos pontos ou capitolos a 

responder. Hoje tive noticia que V. Illmª. Snria. hia amanha a Caza da Pólvora falar 

com S. Exª.. Cada nova destas para  mim hé huma balla ou huma seta que me atravessa 

a alma e o coração, porquanto se me reprezenta que tudo isto são traças ou para 

matarem a V. Illmª. Snria. ou que assim querem obrigar a V. Illmª. Snria. a sahir com 

algum excesso para terem os inimigos com razão em que pegar, porque não podem 

deixar de conhecer que tudo o que athé agora fingirão e discerão são chimeras e ficções 

que por si mesmas se desvanecem. O que suposto, Illmº.  Snor pelo muito que amo e 

venero a pessoa e prendas de V. Illmª. Snria. lhe peço e rogo pelas chagas de Jesus 

Christo e pelas purissimas entranhas de Sua Santissima Mãy, que por huma parte se não 

deixe penetrar de penas, esteja sempre com circunspecção sobre todas e cada huma das 

acções para que nem os homens tenhão porque pegar, nem o inferno fique com o gosto 

de ficar este Oriente privado de V. Illmª. Snria. Bem vejo que tudo isto e as mais 

senrazoens antecedentes são muito para custar pois até os de fora as sentem quando as 

ouvem. Porém, sendo tanta a sciencia e virtude de V. Illmª. Snria, nesta occazião e em 

outras semelhantes  hé que a virtude e sciencia se prova. O bom soldado só se conhece 

que o hé no tempo da guerra; a fortaleza de huma nao prova-se em huma grande 

tempestade, quando mais combatida das ondas, fustigada dos ventos e metida entre 

penhascos e  e cachopos que a intentão descozer e não quando o vento hé favonio, o mar 

leite e nada se lhe oppoem. E se V. Illmª. Snria. esmorecer e desmayar no meyo destas 

perseguições, que se há de dizer? Que comceito se há de formar? Que ânimo terão as 

ovelhas, vendo desmayar o pastor? Que hão de fazer os soldados vendo que desmaya o 

capitão? Que rumo hão de seguir os navegantes vendo que o piloto perde o tino? Que 

lição hão de aprender os discípulos, se os mestres lha não ensinar. V. Illmª. Snria.  hé 

nosso mestre, nosso piloto, nosso capitão e nosso pastor. E por todas estas razões 

convem que o exemplo de pasciência em V. Illmª. Snria.  seja tão raro e singular que 

todos nós tenhamos muito que aprender. Lembre-se V. Illmª. Snria. daqueles santos 

prelados antigos metidos no meyo de igoaes perseguições e o exemplo com que eles se 

portarão, moverá a V. Illmª. Snrª.  a portar-se da mesma sorte nas prezentes. Traga V. 
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Illmª. Snrª. à memória, a paciencia e trabalhos do maior pontifice Christo e logo se 

achará muito confortado porque segundo dice o outro santo Si passio Christi in 

memoriam revocatur, nihil ades durum est, quod non aequanimiter toleretur. Assim 

espero da prudência e virtude de V. Illmª. Snrª. e que me mande para consolação da 

minha pena izer se está com este ânimo porque como amanhã me vou embarcar, quero 

ao menos hir sem este susto. Se porém os trabalhos forem carregando V. Illmª. Snria, 

com algum bom pretexto que pode ser o da vizita, se retire para o Norte quamprimum 

para não estar em Goa levando estas marteladas a pé quedo com risco ou de perder a 

vida ou paciência. Nosso Snor guardee e conserve a pessoa de V. Illmª. Snria por 

dilatados annos para muitas emprezas de Sua Divina glória. Collegio de S. Paullo 38 de 

Setembro de 1722. Affonço da Costa.   

Estes pontos ou capítulos, que erão trinta e tantos, conforme ao depois se soube 

com certeza, aprezentarão os ditos Pe.s Sá e Betancurt na Relação com intento de que o 

Arcebº. fosse chamado a ella para dar rezão de si como reo. E instando o V. Rey, 

respondeo o chanceler que se averiguassem hum por hum. E como os dous primeiros 

erão as danças e os gastos, perguntou o dito ministro se o Arcebº. mandara aparelhar ou 

emsayar estas danças, ou seus Pe.s. Respondeo o V. Rey que os Pe.s. Perguntou mais se 

o dinheiro para os gastos se entregara ao Arcebº. ou a algum capelão seu ou distribuira 

por ordem sua? Respondeo da  mesma sorte que por ordem dos Pe.s. Visto isso 

(concluio o chanceler) os Pe.s são os que devem ser chamados e não o Arcebº. Não se 

prosseguio por então a demanda. Porém em outro dia tornou o V. Rey a tocar na 

rezolução que se havia de tomar acerca dos sobreditos capítolos e foi debatido da 

mesma sorte, preguntando o mesmo ministro que males erão estes que o Arcebº. tinha 

feito? E não houve valor para apontar e apoyar hum só e não se falou mais nesta 

matéria, e daqui se convencerão de novo as falsidades de tantas calumnias. 

Vão notando por diante a mesma carta do Pe. Affonço e querem negar  o que ao 

depois succedeo e já então estava traçado de avocarem o livro da vizita ao Tribunal do  

Santo Officio. E não podendo por via do Tribunal empenharem o braço do V. Rey e 

dizem que tal nunca lhes passou por pensamento, sendo público que o executaram por 

obra.  O calliditas ficta, O ineredulitas impia, O nequitia fraudulenta! Perguntão quem 

temia o Pe. Affonço que o crucificasse se as suas cartas erão escritas por zello de Deos? 

Responde-se que temia aquelles que agora a elle e a outros fizerão desterrar e aos que 

em outros tempos o capitularão com o seu Geral pelo seu zelo a que chamavão 

indiscreto e imprudente, e com S. Mag.e sendo pay dos christãos, por fazer a sua 
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obrigação como Deos manda e procurar e quasi conseguir com o favor dos alvarás reaes 

(cuja observância zelava e requeria) a universal redução do gentilismo de Goa. E 

finalmente temia o que se tem visto nestas partes muitas vezes na Companhia, como foi 

na morte apressada do Pe. Luiz de França por fazer as partes ao cardeal de Tornon, com 

tantos indícios de violenta, que se virão obrigados a pedir huma certidão ao cirurgião 

Jozeph dos Reys da naturalidade daquela morte, a qual elle não quiz passar, e nas outras 

que não referimos. 

Duvidão da fé do dito Pe. por dizer que duvidava seos prelados e santos antigos 

experimentarão tão cruel perseguição dos idolatras, etc. Hé certo que ainda que este 

ditto pudera passar por exageração, comtudo em algumas circunstancias tem sentido 

real em que se pode verificar, pois hé verdade que ainda que muitos santos e prelados 

antigos padecerão prizões, golpes, tormentos e a mesma morte, comtudo tantos enredos, 

tenta multiplicação de testumunhos, sátiras, calumnias, falsidades e falsificações de 

desp.ºs, letra, sinal e senete, tantas arguições, imposturas, aleivozias em tamtas e taes 

matérias. Comtudo o mais que se tem tecido e urdido e de algum modo fica insinuado, 

tudo se não achará junto com facilidade nas histórias em tão breve espaço de tempo. O 

Illmº. Palafoz padeceo neste século huma das mais crueis perseguições que muitos 

prelados têm padecido em muitas circunstâncias parecida com a prezente. Porém, 

exceptuado o V. Rey, os Pe.s Jesuitas, AA. daquela funesta tragédia, e alguns poucos 

que os seguião ou patrocinavam, todo o mais resto das Religiões, nobreza e povo e 

quasi todo o cabido estava declarado pelo seu Prellado, e os adversários a maior sátira 

com que sahirão contra elle foi o pasquim: Palafoz mirad por vos. Ao que lhe 

respondeo: Dios que me puzo aqui mirará por mi. E a ladainha com que em huma 

máscara sahirão cantando: 

   Oy com gallardo de nuedo 

   Se oppone la Compania 

   A la formal herezia 

 Concluindo no fim de cadea verso: Sed libera nos a Palafox. Mas nunca lhe 

tocarão no procedimento nem nos costumes nem na sciencia, nem lhe levantarão tantos 

e taes testemunhos com o excesso e indecência que têm feito contra Pontifical Romano 

e neste acto não devia nem podia sahir a receber o V. Rey, principalmente quando nem 

há nem havia obrigação alguma para este recebimento ainda que não estivera neste acto 

(e alguns exemplos que se allegão não forão mais que huma urbanidade facultativa e 

não obrigatória de alguns que quizerão por este modo agradar ou lezongear os V. Reys), 
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pois hé certo que esta obrigação de vir receber não só hum Arcebº. Primás mas ainda a 

qualquer Bispo à porta da sua igreja a algum principe só hé para aquelles príncipes 

soberanos que não reconhecem superior, como erão o Duque de Florença e o Duque de 

Saboya e outros semelhantes: Principes magnae potentiae, loci domini, superiorem non 

habentes. [Baulor] 2. p. c. 19 in fine. Vejão tambem Rino e os mais AA. que escreverão 

sobre o cerimonial e pontifical romano. Como o cerimonial dos Bispos habet vim legis, 

como dizem Panimolli decis. 7. Sperel decis. 179. Lother. Gratian. [Ostrins] in  c. 

consuluit d. serv. N. ordin. Não podia nem devia o Arcebº. praticar hum obzequio 

indevido, quebrantando huma ley expressa. 

Notão as mesmas notas feitas à primeira carta do V.Rey e dizem que são huma 

nota expressa de pouco talento do Arcebº.; e que se compadecem de as ver tão fora de 

prepósito; e negão que houvesse voz de que o Sunda queria acommetter por outra parte; 

e allegão que não havia outra parte por onde os inimigos podessem acometer mais que 

Coculym. Porém, isto hé negar o que o o Pe. Agostinho Machado, vigário de Coculym 

afirmou ao Arcebº. e aos mais Pe.s por nota do mesmo sargento-mor, o qual a elle e ao 

Pe. Affonço da Costa confessou não saber realmente o motivo da retirada dos soldados 

(o qual só fora prezente ao general que tinha pessoalmente vindo a Goa tratar este 

negócio com o V.Rey em segredo, porém que se dizia nos queria o inimigo acommetter 

pr outra parte. E do exórdio da mesma carta do V. Rey para o Arcebº. facilmente se 

colhe estar este alheyo assim da cauza do armistício como do motivo da invazão. 

Certamente que a estar o rcebº. inteirado della não deixarião de lhe fazer mais este cargo 

expressamente. Mas se não pode cometer Salcete senão por Assolná ou Coculym e 

dizem que o conceito contrário foi no Arcebº. grande ignorância e grande 

sciencia.Como foi não há muitos anos acommettido por Belem, Cortarim e Chandor, 

que fica tão distante e tão sogeito a estas invazões, que o Conde da Eryceira mandou na 

campina desta freguezia levantar huns portais com seos baluartes para as reprimir e até 

agora não se permittia pella mesma cauza conservar o Divinissimo na freguezia de 

Bellem? Como nestes nossos tempos entrarão tambem por Zapatim, que fica junto de 

Rachol, à borda do rio e pelas partes de S. Estevão e outras de Bardez, provincia 

separada da de Salcete? Como agora de próximo fizerão os mesmos Pe.s repartir as 

tropas e o terço por Combarjuá e outras terras de Bardez e nas de Salcete  por aldeas tão 

desviadas de Coculym como são as sobreditas de Curtarym, Rassahim e otras. Enfim, 

huma carta que o V.Rey escreveo ao Arcebº. em resposta daquela em que lhe persuadia 

acabar com o pagode de Chanderinato, a qual foi escrita a 23 de Mayo já depois do cazo 
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de Assolona mas antes de lhe chegar a nota ou ao menos a verificação delle, bem mostra 

que nem o Arcebº. tinha notícia do armistício, nem estava público, antes em segredo. 

Pedem ao Arcebº. que diga se nelles achou ou em palavra ou em escrito ou em acção, 

que tenhão ditto ou feito couza contra S. Illmª.? Aqui temos cumprido à risca o 

supercedit ignis et nom viderunt solem. Pois o fogo da paixão e ódio tem levantado nos 

seos ânimos tais lavaredas com tantas e tais fumassas de cegueira espiritual e ainda 

racional, que não podem ver as mesmas verdades ou as mesmas mentiras que têm entre 

mãos tão patentes como a luz do sol. E se não diga o Pe. patriarcha se porventura esta e 

as mais sátiras que se espalharão pella India e para Portugal, os trinta e tantos capítulos 

que se derão à Relação, o bando que se lançou por todo o Salcete, os arbítrios e 

persuazões que se suggerirão ao Governo, as cartas descortezes que deste se alcançarão, 

as massadas, as tramoyas, os enredos, as syladas, as treições, cavilações e conjurações 

que se fragoarão, os testemunhos que se levantarão, os prezos que se extrahirão do 

aljube e das mãos dos officiaes, as rondas que se fizerão, os preceitos que se 

multiplicarão e impedimentos que se pozerão para não passar para o reyno carta alguma 

do Arcebº., as diligências e ordens se passarão para se apanharem os despachos, 

portarias, editaes, letras, sinais e sinete que se falsificarão e viciarão e tudo o mais que 

fica insinuado e ainda se insinuará. Diga por vida sua se tudo isto não foi dizer ou fazer 

couza alguma contra S. Illmª.? Mas têm rezão pois nisto mais obrarão contra Deos a 

quem o Arcebº. reprezenta que contra o mesmo Arcebº. non te abjecerunt, sed me. E 

ainda a offensa imediata que contra elle dirigirão se deve reputar por matéria de glória e 

gozo espiritual pelas razões que aponta o Apóstolo: omne gaudium existimate frates mei 

cum intentationes varias incideritis, scientes quod probatis fidei vestrae patientiam 

operatur, patientia autem opus persutum habet. 

Desculpão a falsidade notada da carta do V.Rey em que dizia que os canarins forão ao 

pagode mais para fazer roubos que para trazer ídolos, alegando que a carta não dizia que 

furtarão mas que quizerão furtar, o que menos fundamento tinha S. Illmª. para o negar 

que S. Exª. para o affirmar, suposta a natural inclinação dos canarins, etc. (Incidit 

inforum quam fuit). Se notão que o Arcebº. tenha a todos os assolnistas por idólatras, (o 

que estes mesmos appollogistas várias vezes affirmão, chegando a publicar que deixarão 

ainda no pagode os ídolos próprios da sua veneração) como agora não receyão fazer a 

todos os canarins ladrões? Se quizerão furtar e a isso forão como não furtarão? Se havia 

gados por aquelle dezerto (como falsamente querem persuadir) como não trouxerão nem 

huma só cabeça? E se o querer e o não querer hé acto oculto da vontade, desculpão no 
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V.Rey o tê-los por ladrões, não no acto senão no intento? Como culpão no Arcebº. o 

chamar a isto testemunho e falsidade quando do mesmo acto e circunstâncias 

ponderadas se convence qual fosse o intento, não  de fazer os furtos que não fizerão 

tendo a occazião que estes dizem mas sim de trazer os ídolos que trouxerão com todos 

os mmais indícios da rectidão deste seu intento, principalmente sendo principio e regra 

de todos os direitos que bonum semper praesumitur e que malum non praesumitur nisi 

probetur? Nem basta a natural inclinação daquela gente para se poder afirmar destes 

homens determinados, aquelle dezejo absoluto porque a inclinação hé potência e o 

dezejo hé acto  e aquella bem se pode achar sem este. De fé sabemos que todos os 

homens são naturalmente propensus ao mal: Sensus et cogitatio humani cordis in 

malum prona sunt ab. Adolessentia sua. E  comtudo não podemos affirmar que todos os 

homens são maos, de má vontade e pensamentos. 

Querem arguir ao Arcebº. de incoherencia, notando que, tendo dito antes que era falso o 

dizer que entrarão os assolnistas a som de caixas, diga nesta nota acerca do imposto 

intento dos furtos: já aqui começão os testemunhos e falsidades. Na verdade que muito 

mao filozopho mostra ser nesta nota o Pe. patriarcha pois não distingue o que hé da 

essência  ou sustância da acção, do que hé do acidente ou circunstância della in genere 

moris. Os fins e os motivos são os que spcificão e essencializão as acções e não as 

circunstâncias do ingresso ou egresso do lugar. O exemplo: quem dissesse que hum 

religiozo se hia pôr na igreja em oração com o fim de namorar huma dama, sendo este 

meramente o de se encomendar a Deos, hé certo que nisto lhe levantaria hum falsíssimo 

testemunho. Porém quem dissesse que elle lhe dera huma esmola ao entrar na igreja 

tendo-lha dado ao sahir, este dito não se chamaria testemunho nem falsidade absoluta 

mas quando muito se reputava. Porque se não se conformava com a circustância da 

acção pella sahida ou entrada do lugar, se conformava com a sustância della pella real 

data da esmola, da mesma sorte. Por isso se não deo o título de falsidade absoluta ou de 

testemunho falso a affirmação de que os assolnistas a som de caixas e [se deo ao 

seguinte] entrarão pelo fim de roubarem porque aquella falsidade tocava só na 

circunstância da acção e esta na essência e sustância della. E já advertimos que falamos 

in genere moris e não no rigor lógico ou methafizico em que veritas consistit in 

indivisibili. 

Exagerão a grande injuria e offensa que se fez aos gentios em se lhe entrar em suas 

terras e trazer os ídolos, que não erão seos e que ainda que a ignorância do Arcebº. e o 

pouco que entende destas matérias o escuzassem de pacado, não o escuzão de ser 
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ouzado e absoluto porque se atrevera a fazer o que não podia e que fizera huma acção 

contra a fé pública e contra o direito das gentes. E que fora huma patente aleivozia e 

manifesta injustiça, etc. E mais abaixo tornão a repetir que se fez hum grande aggravo, 

violência e injustiça aos gentios, etc. Se nisto mostrão ou não mostrão estes Pe.s serem 

fautores dos gentios? Julgue o prudente leitor. No entanto, diga-nosso P. patriarcha se 

hé ou foi contra o direio omum da gentes a medição do tombo dos namechins que o dito 

Pe. Betancurt e o Pe. Bertholomeu forte fizerão com vara mais da marca, pella qual 

falsidade e uzurpação, por sentença desta Relação de Goa, o tombo foi annullado e o 

medidor açoutado pellas ruas públicas de Goa com huma infame sentença de ladrão? Ou 

se foi tambem contra a fé pública e direito das gentes a pólvora e bala que tantas vezes 

em danno nosso e dos Inglezes, venderão ao inimigo Angriá, principalmente quando o 

[Sedy] veyo sobre Bombaim, pella qual treição e infidelidade os Inglezes lhes tomarão 

as terras que tinhão naquela ilha, donde tiravão de rendimento 120 xerafins todos os 

anos? Ou os fios de pérolas finíssimas sustituidos por outras falsas na garganta de huma 

imagem de N. Snra em certa igreja da costa da pescaria, o que foi cauza da expulsão ou 

fuga do Pe.  Virgillio Manzi? Ou os testemunhos que levantarão aos religiozos de S. 

Augustinho para lhe uzusparem a missão de Bengalla, sendo hum dos principaes 

authores o Pe. patriarcha; e outras muitas couzas que por públicas poderamos referir 

sem escrupolo e por atrozes calamos por reverência. 

Mofão que o Arcebº. chegue a duvidar e querer fazer questão, se podia ou tinha 

jus para mandar tirar aquelles ídolos, em que as suas ovelhas tinhão a sua pedra de 

escândalo. E não reparão (ou não querem reparar tendo-o reconhecido) que os ídolos 

erão dos próprios conductores, que podião uzar deles a seu arbítrio sem injúria de 

alguém e que todo o reyno do Sunda e todos os mais que estão descobertos e por 

descobrir são da jurisdição espiritual do Arcebº. E que por este titulo e pello de serem 

aquelles ídolos pedra do escândalo das suas ovelhas, tinha elle como pastor jus e direito 

para mandar quando mandasse arrancá-los e executar o que se executou, principalmente 

sendo o fundo em que o pagode está edificado terras do Estado por serem dos mesmos 

Pe.s e pertencentes ao seu senhorio de Assoloná, as quais como ficão com alguma 

distância e intermediação de outras terras têm arrendado aquella do pagode a um deçay 

gentio, como hum religiozo da mesma Companhia certificou ao mesmo Arcebº. Agora 

se o P. Sá quer que as terras dos seos Pe.s, como tais, não sejão terras do Estado ou ao 

menos gozem de izençãao e prvilégio, que elle pretende e tanto encarece, de terra de 

gentios, lá se avenha com sua pertenção e pode recorrer ao tribunal onde com 
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semelhantes razões recorreo em outro tempo com o desperdicio e successo que toda a 

India ainda hoje lamenta e nunca assás eternamente lamentará. Mas porque no fim deste 

aditamento havemos de discutir ex professo o ponto deste jus, baste por hora o que fica 

insinuado. 

Intentão persuadir que o capitam do paseo fora prezo pelo roubo dos gados nas terras do 

inimigo, quando a prizão não foi por esta cauza como elle mesmo certificou. E a muitos 

dos mesmos Jezuítas ouvio notar o mesmo Arcebº. a impunidade daquela acção, a qual 

não teve outro castigo mais que o mandar-se-lhe restituir o gado. § Dizem que o Arcebº. 

não devia dizer as esmolas que dava porque nesta matéria não hade saber a mão 

esquerda o que faz a direita, etc. Se o dice seria em obzéquio da verdade para desfazer 

as suas mentiras que hé o que eles mais sentem e por ser huma couza publica que o 

mesmo Pe. Betancurt prezenteou. E saiba o Pe. patriarcha já que sem título o quiz ser ou 

se introduzir a se-lo no título) que o texto que alega do Evangelho não se deve praticar 

nos prelados porque como estão obrigados a ser exemplares in omnibus te ipsum 

bonorum operum praebe exemplum, podem e ainda devem não só dar publicamente as 

esmolas ms ainda a publicá-las a som de trombetas. Praelatus non solum licite potest 

dare eleemosinas in publico et ante aliorum, vel ut lucernas ardens super candelabrum 

ut omnibus luceat qui sunt in ecclesia, diz Gerson, citado por Barb. d. potest episc. 1.p. 

ttº. 1.gl.9.n.25. onde aos textos em contrário responde que se hão de entender da 

intenção  conforme a authoridade de S. Gregório: [?] fiat opus in publico, quatenus 

intentio maneat in oculto. Ao que acrescentão que deu raríssima vez esmola já está 

respondido. E os mesmos Pe.s Sá e Betancurt são testemunhas occullares das que lhe 

virão distribuir à porta da sua Caza Professa e do que ouvirão repetir ao seu arcebº. da 

Serra, D. Antº. Pimentel, que ouvira dizer por Goa que o Primaz tinha feito a muita 

gente pobre porque as muitas esmolas que dava serão cauza de que muitos ou não 

trabalhassem ou se fingissem pobres. E a huma das favorecidas viúvas do Pe. patriarcha 

só de huma vez deu o Arcebº. 50 xerafins de esmolla. 

Querem persuadir que o Olandez que se converteu vendo ao Arcebº. servir e ministrar 

por suas mãos o comer aos enfermos no hospital real, fora recolhido pelos Pe.s em 

Rachol por não querer o Arcebº. levá-lo para sua caza, etc. Este Olandez foi entregue ao 

Pai dos Christãos para ser instroido pouco antes de partir o Arcebº. para a vizita, no qual 

tempo se baptizou e foi depois de baptizado buscar o Arcebº. a Salcete ao qual 

acompanhou até se recolher ao collègio de Rachol  por cauza da sua doença, com o 

intento de que o Arcebº. lhe alcançasse do V.Rey (que então se achava tambem em 
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Rachol) huma praça no serviço da gente do mar, o que o Arcebº. recomendou ao reytor 

daquele collegio, pelas diferenças que já havia entre elle e o V.Rey.  E vendo o dito 

reytor a boa índole do estrangeiro, disse ao Arcebº. que o queria acomodar no collegio 

se S. Illma. conviesse nisso; no que o Arcebº, facilmente conveyo por ficar em tão boa 

companhia. Este hé o fundamento de toda aquella grande machina da exageração com 

que o Pe. patriarcha, com a exageração costumada narra e abate esta obra. 

Notão que o Arcebº. na relação de que o supõem autor, faça catálogo das suas acções de 

virtude quando no mesmo exemplo que eles apontão de S. Paulo lhe expõem o exemplar 

que nesta matéria podia imitar e seguir sem que obste a [critica] diferença de que o 

Arcebº ainda não subio ao 3º. Ceo. Pois sem terem subido nem ainda ao primeiro se 

virão obrigados os muitos prelados e varões insignes a fazer semelhantes cathalogos e 

relações e vários e dilatados manifestos, não só das suas esmolas, serviços e virtudes 

mas ainda dos mesmos applauzos, louvores e estimações que dellas e por ellas tiverão. 

Veja o manifesto ou memorial impresso do Illmº., doutíssimo e santissimo prelado D. 

João de Palafos (a quem esperamos brevemente ver beatificado apezar da inveja e 

calumnia adversa) que escreveo a Phelipe 2º., em  defensa da sua reputaço, o manifesto 

com que sahio a publico o Illmº. D. Fr. [Pº. Tapia] em defensa do seu crédito e a defeza 

que o grande Vieira deu ao Tribunal do Stº. Officio contra as calumnias, imposturas e 

falsificações que lhe accumullarão, tecidas e urdidas as principaes por seos mesmos 

irmãos e domésticos (porque inimico hominis domestici eius) mas não sem castigo 

evidente de alguns, como se vio na repentina morte do Pe. João Carvalho e em outros 

castigos de outros,  et eos notorios, ut ad illorum impunitatem evitandam , etc.,  o 

sobredito apologista calando a palavra atrocia, e desconcordando do seu próprio 

substantivo clericos, e adjectivo notórios e concordando-o com os substantivos crimina 

et delicta de diversíssimo género e terminação, afirmou que por força deste privilégio 

podião em Portugal os Snrs. Reys prender os menoristas por crimes notórios. A esta 

falsificação e adultério, arguido e convencido, o apologista sobredito responde que 

Philosophi non curant de verbis. Como se ella só nestas tocasse e não na sustância do 

ponto. Mas se non curant de verbis como cuida tanto dellas o dito apologista, em 

impugnar o título de demonstração por não ser nome collectivo que significa multidão, 

etc. De sorte que para impugnar injustamente e sem fundamento curant de verbis e para 

se defender arguido justamente non curant de verbis? Por certo que ainda a chegar esta 

apologia às mãos do Arcebº. a melhor resposta seria o não lhe responder pois a sua 

futilidade por si mesma se convencia e desta sorte hé que a ella e a todos faria calar e 
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tapar a boca. E hé certo que se o sobredito apologista tivesse resposta convincente ou 

ainda aparente contra a refutação do Arcebº. não se vingaria e disparataria em sahir com 

huma sátira em lugar de resposta, glozando indecentemente o seguinte motte: 

 

Si Aristotelis supiera 

Por cascos de nuestro cura 

Por certo que no dixera: 

Non datur vacum in rerum natura.  

 

Depois sahio com outra sátira de idioma latino em metyro vulgar que começa: 

Ignati mi Pastor boné; onde, depois de o notar de cruel pelos castigos e de molinista, 

mostra que o total motivo destas e semelhantes sátiras são os mesmos castigos de o 

chamar a exame aos regulares. 

 

Vindictae crudelioris       

Exerces tot instrumenta 

Carceres, vincula tormenta 

Pastor est sed Pastor malus  

 

Guia bella injusta facis 

Immo cadentes evertis 

Emendandos non convertis 

Non ad hoc te elegis Deus? 

Responde ergo, Jacobeus  

 

Predicatoribus cares 

Si cestent in predicando 

Quare ergo examinando 

Nos ad confecciones, 

Suas praedicationes, 

Non gratificas cessando. 

 

 No que lhe acho muita graça, sobretudo affirmando que os peccados que em 

outros são veniaes, no Arcebº. como prelado são mortaes,  não escrupulizasse que nelle 
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a graveza desta sátira, tão insolente e indecente, feita contra o mesmo Prelado, não 

induzisse gravidade de malicia. Como se esta mais se derivasse do príncipio que só terá 

o mais do sujeito que do objecto. Oução a formalidade do verso ainda que com um 

formal e crassíssimo erro entre outros dos muitos que nesta sátira se achão. 

 

    Et proximum seme edire 

    Pecatum committis irae 

    Semper praejudiciale 

    Et se forte veniale 

    In aliis in Pastore 

    In opere, vel in ore 

    Pecatum est sempre mortale. 

 

Notão que a rectidão e  justiça do Arcebº. seja conhecida só de dois sujeitos, o 

Pe. Mestre Fr. Paullo da Sylva e o Pe. Affonço da Costa. Já a reconheceu  o senado da 

Relação e a conhecem muitos; e tambem hé sinal da verdade o ser conhecida de poucos,  

porque Multorum [?] infinitus est numerus.Por dois homens somente foi defendida a 

verdade e justiça de Moyses. Por hum só, que foi Gammaliel, a dos apóstolos, e por 

outro que foi Jozeph a de Christo. Poucos forão os que derão crédito à verdade da vinda 

do Messias publicada pelos magos e pastores; poucos os que defendiam ser chegada na 

disputa dos doutores no templo: poucos os que crerão a sua divindade na sua vida e 

huma única sinagoga que foi de Toledo consultada, não aprovou a sua morte, 

aprovando-a todas as mais, ainda que para o crucificarem só contestassem dois homens 

ou duas testemunhas tão falsas como as prezentes. Nem nestas e semelhantes 

comparações pertendemos adequar os sujeitos e objectos como ordinariamente se não 

pertende alem da ressalva que tambem conheceo o poeta: si licet in parvis exemplis, 

grandibus uti, com o que se responde a grande exageração da blasfemia que o Pe. 

patriarcha pertende arguir do exemplo das profecias da Magnificat.  

Porque alem de que as folias que o Arcebº. prezenciava não erão desonestas, 

antes muitas erão reprezentações sacras, o que se dizia impugnando a [impli.ca] de 

profecias com folias ut sic era: que estas não desdizião daquelas com os exemplos ali 

declarados. 

Hé falso o que tambem dizem do gasto de quatro mil xerafins, como já com a 

mesma falsidade imputarão a mesma quantia ao Arcebº D. Fr. António Brandão, como 



208 
 

consta das relações manuescriptas daqelles tempos, os quaes sendo mais abundantes de 

tudo, e mais baratos que estes, não hé pouco de agradecer que o prezente Arcebº. não 

excedesse os  gastos daquele seu antecessor. E se o Pe. Betancurt tirou alguma lista 

destes gastos dos vigários  da sua facção, convença-se a sua falsidade, pois não estando 

o Arcebº. na igreja de Suranlym mais que dois dias, porque não chrismou nesta, o 

vigário lançou de gastos mais de duzentos pardaus que o de Chicalim em outros dois 

dias, por confissão sua gastaria couza de quarenta. E ainda o que o Arcebº. vizitou de 

Mormugão, comtudo as ceyas forão por conta da fábrica de Chicalim. Com a mesma 

falsidade dizem que o Arcebº. começara logo a inquirir dos Pe.s, pois quando assim 

fosse (serão verdadeiras as notícias que eles dizem lhes davão logo as testemunhas) 

romperião logo nos excessos em que romperão em Margão só por huma presumpção de 

uma denúncia implícita e indirecta. 

Dizem que o Arcebº vendia os livrinhos por hum preço excessivo, etc, e  que hé 

tão destro nisto que o Reyno lhe enviarão [50] livrinhos pra cá os vender. Todos sabem 

quem vendia estes livros aos que livremente os querião ou procuravão que era o author 

desta ultima impressão. E o fim dela foi o lucro de huma Confraria  de Nª. Srª.. Vamos 

ao preço. Este era o de quatro tangas que são 240. O mesmo por que alguns correrão em  

Lisboa e outros por pouco menos. E se o taxão de expressivo porque não declarão esta 

taxa? Na última parte não sei como estes Pe.s não tiverão pejo de tocar principalmente 

sendo o Pe. Patriarca, prelado da Caza Professa, onde tanto se compra e vende. Mas há 

homens que se lhes dá que não lhe tirem hum olho por verem se podem tirar dois ao 

inimigo, que não pode haver ódio mais refinado. Estes livrinhos, que erão da vida de 

Santa Quitéria, mandou do Porto ao Arcebº. o Pe. Antonio Garcia, varão apostólico da 

Companhia de Jesus, grande devoto da santa e grande amigo do Arcebº. (que estes são 

os seus amigos na Companhia), juntamente com huma imagem da mesma santa tudo em 

hum caixotinho pregado. Sem que isto bastasse e o vir debaixo  do nome do Arcebº. 

para que os Pe.s deixassem de  o abrir e mandarem só a santa e depois quererem mandar 

os livros. Os quais como por recomendação do dito Pe. vinhão para se vender para o 

aumento das esmollas da mesma santa, o Arcebº. não quiz que nenhuma pessoa de sua 

caza se encarregasse deles, e respondeo ao procurador que os Pe.s tinhão melhor 

intelligência para estas couzas. Combinem-se agora as circunstâncias e vejão (deixadas 

outras reconvenções com que lhes podíamos retorquir) se desacreditarão estes bons Pe.s 

a este tão santo irmão seu! Se vissem a carta desse santo varão que escreveo ao Arcebº. 

vião hum claro prognóstico de tudo o que estes Pe.s têm feito e machinado contra elle. 
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Perguntão porque razão o Arcebº. depoz ao fabriqueiro de Margão e não os mais 

fabriqueiros. Responde-se que porque só este foy denunciado na vizita pellos evidentes 

indícios e queixas de que as cazas que fizera fora com o dinheiro da fábrica e não pella 

razão que o Pe. patriarcha cuida de ser ou ter sido seu criado. Dizem que o Arcebº. toca 

sua viola e que esta hé a sua melhor alfaya. Não tem em sua caza instrumento algum e 

quando o tivesse e tocasse nem peccado venial seria, havendo a devida moderação.  

Talvez ouvirão que o bispo de Nankim trouxera huma de Portugal que levava para a 

China e maliciosamente para tambem neste ponto confundir a verdade, como costumão, 

confundirão o Bispo com o Arcebº. Dizem que não conhecem ou que lhes hé ignota que 

oração de Margão hé esta que o Arcebº. restituio. Não duvido que a não conheção. 

Porém mande o Pe. patriarcha alguns dos muytos compadres que tem em todo o Salcete 

àquella freguezia em algum dia santo de tarde e saberá pelo testemunho dos olhos o que 

talvez ignora pella praxe do entendimento. De ore tuo te judico. Elle sim o dá a entender 

na sua sátyra apologia quando diz que não sabe que bichos são inspirações, movimento 

e impulso. Porém como elle foy o que fez desterrar a mesma oração daquela igreja, não 

quer confessar da restituição o effeito por se não vir em conhecimento do author da 

cauza. 

Confessão o preceito do Pe. provincial para se não passarem certidões mas não 

falão no outro preceito para se não fazer parecer algum por parte da Igreja e da sua 

immunidade, permittindo tantos contra ella e contra o Prelado eccleziastico com tantas, 

tão descortezes e tão difamatórias sátyras quantas se tem espalhado por toda a India e 

para o reyno, das quais o Pe. provincial tem noticias certas. O V.Rey hé sem dúvida que 

assim como folgou com o segundo preceito, assim se não havia de queixar do primeiro 

que tambem em seu obzéquio se impunha. O mais hé que ao depois contou de outro 

terceiro preceito na mesma matéria, com que o dito provincial, dez ou doze dias antes 

da partida da nao, proibio de novo a todos os seus súbditos (já se entende ficarem 

exceptuados os Pe.s Sá e Betancurt e os seus poucos sequazes)  que nem hum 

escrevesse carta alguma para a Europa, ainda a religiozo da mesma Companhia, em que 

tocasse nas couzas de Salcete, do V. Rey e Arcebº. e que quem as tivesse escrito as 

largasse logo ou queimasse. A razão que dão para o preceito, que só confessão, que em 

similhantes occaziões não querem os Pe.s que appareção papeis em que infamem 

sujeitos de maior graduação. Mais os condena do que releva.  Pois o seu provincial 

permittio tantos libelos, sátiras e papeis difamatórios  contra o Arcebº.  (como lhe 

improperou o Pe. Furtado, Reytor de Chorão) e esta sátira e infame apologia, de que o 
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mesmo provincial prezenciou tirar na sua caza professa 7 cópias da primeira vez (couza 

que lamentava com lágrimas o sacristão da mesma caza, irmão leigo mas em saber 

sentir e deplorar esta infâmia da Companhia, mais letrado que os que a ordenarão e 

permittirão) as quaes se distribuirão  por vários ministros e religiozos (entregando 

tambem o mesmo V.Rey huma a certo religiozo dominicano) para tirarem outras que 

multiplicadas podessem mandar para Portugal. 

O que dizem dos muitos ódios que cauzou a visita,  hé certo falando  do que eles 

e todo o inferno conceberão contra ella, como se vê da cruel perseguição que nella e por 

ella se tem movido. Mas tambem a vizita do Filho de Deos foi cauza de outros muytos, 

e os ódios do mundo caleficão ser de Deos os odiados e suas couzas. Si ex mundo 

fuissetis, mundus quod suum esset, diligeret sed quia ex mundo non estis et ego elegi 

vos proterea odit vos mundus. Porém saibão (se hé que não sabem já pelas  espias que 

traziam, ainda estas não erão para saberem e aplaudirem o bem mas sim para notarem o 

male ou os males que eles affutadamente querião imputar ao Arcebº. ), saibão, digo, o 

que publicamemte disserão alguns gancares da freguezia de Verná: que esta vizita bem 

mostrava ser de [?] porque todos aquelles de quem havia escândalo e queixa tinhão sido 

chamados. Por sinal que o Pe. Betancurt e alguns dos seos sequezes sentirão na alma a 

comparência de alguns sujeitos desta freguezia. 

Notão que ao zelo do religiozo dominico, author do motim contra os judeos em 

Lisboa, se dê o título do zelo menos considerado, devendo-se-lhe chamar, como eles 

dizem, ignorantíssimo e insolentíssimo. Desta sorte e com esta liberdade censurão estes 

críticos censores as acções alheas e com aquella modéstia (como todos devem fazer) as 

refere o author da relação. Porque os tiros ou golpes das censuras políticas e ainda 

críticas hão de ser como os da pedra de David, limpíssimos que firão a cabeça mas não 

manchem a testa. E bem podem ser críticos sem serem satíricos. 

Aos que dizem que o Arcebº. calificava o desacerto da sua acção com a 

imprudencia deste religiozo  e que calava o castigo que ele teve. hé escuzado responder. 

Da matéria notada se convence que este exemplo não se trazia mais que para impugnar 

aquella asseveração tão absoluta que o cazo de Assolná fora nunca visto nem succedido 

em todo o mundo. 

Notão ao Arcebº. de que tratasse as denúncias de Assolná com tão pouco 

segredo que por via de alguns dos Pe.s que o acompanhavão se soube que era feiticeiro,  

etc. Ainda mal que as idolatrias dos de Assolona e de Coculym erão tão públicas como 

o mesmo Pe. patriarcha confessa e tão conhecidos os seos feiticeiros que ainda antes de 
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se tomarem as denuncias não necessitavão da publicação dos Pe.s quando fosse verdade 

para se conhecerem maior fundamento para esta nota havia em que sendo o Pe. 

Patriarca, deputado do Stº. Officio e como tal obrigado a mais inviolável segredo, 

faltasse tão claramente a esta obrigação que por sua via se soubesse e ainda publicasse 

muito antes da execução, o que na meza se tinha ajustado, a instâncias suas da carta 

avocatória que havião de mandar ao Arcebº. para com o pretexto de avocar as culpas do 

Pe. Betancurt apanharem o livro das vizitas e que avião de acompanhar o braço do V. 

Rey para a fazer executar como se pode ver da a carta do Pe. Affonço da Costa, escrita 

em 12 de Setembro antes de se escrever a primeira do Tribunal ao Arcebº., em 17 de 

Novembro, e que publicamente se andassem jactando e gloriando que havião de fazer-

lhe exhibir o livro, como testificarão algumas pessoas diante do mesmo Arcebº., 

revelando igualmente o dito Pe. patriarcha outras couzas que na meza se passarão sobre 

a admissão do Pe. Betancurt ao officio de comissário sempre impugnada e repugnada 

pela Religião e seos prelados. 

Acrescentão que estas idolatrias dos assolnistas estavão preventas pella 

Inquisição por huma petição que tinhão prezentado na meza, (e aqui torna a revelar o 

segredo do Tribunal) e que nestas circunstâncias não podia o Arcebº. tomar as 

apresentações, etc. Já aqui emenda em parte o erro voluntário ou involuntário em que 

cahira e mais outro ministro, dizendo absolutamente que estas denúncias só as podia 

tomar o comissário do Stº. Officio, o que agora limitão às prezentes circunstâncias de 

prevenção. Do que bem mostrão que as idolatrias ou feitiçarias dos assolnistas erão 

daquelas culpas de que os Ordinarios, ainda em Portugal, podem tambem conhecer 

porque erão meras feitiçarias a invocação do demónio por meyo dos feiticeiros para lhes 

não fazer mal aos gados, às vargens e outras couzas semelhantes, das que o demónio 

popde fazer. E não se achou algum que confessasse idolatria  formal mas só material, 

pois depunhão que não reconhecião divindade no demónio nem o adoravam como Deos. 

E ainda que fossem  dos cazos que primitivamente pertencem ao Stº. Officio hé certo 

que o Ordinário e qualquer vizitador seu podia tomar estas denúncias e remetê-las ao 

Tribunal, ainda neste nosso reyno, em que a herezia pertence privative aos Inquisidores, 

como o Pe. patriarcha pode ver em quazi todas as constituições que se achão impressas 

dos bispados de Portugal e ainda das suas comquistas, onde achará nos títulos das 

vizitas, postos por ordem nos seus editais, todos os cazos de que conhecem os 

Inquizidores para nas vizitas se inquirir deles  e o modo com que se hão-de haver em 

ordem à remessa, etc. Veja tambem o formulário de Andrade intitulado vizita geral, 
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impresso em Lisboa com aprobação do Stº. Officio no anno de 1673, onde a fls. 12 

achará o mesmo. Sendo este edital ordenado por três coripheos tão grandes como o são 

o exímio Soares Granatence, o Dr. B. Gaspar do Rego da Fonsaca, bispo do Porto, e o 

Dr. Bento Gil, lente da Universidade de Coimbra.  

Mas se esta matéria estava prezente pelo Stº. Officio, como não responderão isto 

à carta que o Arcebº. escreveo ao Tribunal, dando-lhe parte do que achara? E quem era 

o que primeiro prevenia a Inquizição pella petição dos assolnistas (se hé que hé 

verdadeira) ou o Arcebº. pella inquirição antes deles serem chamados ao Tribunal, e 

antes de ministro seu hir tomar depoimento algum ainda que a dita inquirição fosse 

depois da petição alegada? E se o Arcebº. foi de propósito a Assolná para livrar aquelles 

homems do Tribunal do S. Officio e sentenciar a sua cauza (como o Pe. Sá quer 

persuadir) como o não fez e os meteu nelle, escrevendo logo ao Tribunal e depois 

remetendo as denúncias? E para que querem arguir ao Pe. Affonço da Costa (para em 

tudo mostrarem o ódio que lhe têm) dizendo que traçara isto com o Arcebº. para o 

mesmo fim, quando confessão que o dito Pe. os tinha movido a se apresentarem no 

mesmo Tribunal. Daqui se conhecerá o conceito que se deve fazer em tudo da verdade e 

lizura destes satíricos apologistas.  

Dizem que o Arcebº. fizera huma grande descortezia ao V. Rey não o vindo 

receber à porta da Sé no dia da procissão de Corpus, tomando por pretexto que estava 

ouvindo a missa. Não hé muito que como do Pe. patriarcha com fundamento se duvida 

que o seja ainda no [?] ignore o que nesta matéria dispõem as rubricas eccleziasticas e 

os AA. que tratão das cerimónias pontificaes. O Arcebº. estava da sua cadeira, oficiando 

igualmente a missa com o presbítero na forma que dispõem o pontifical. 

Me como amanhã  me vou embarcar, quero ao menos hir sem este susto. Se 

porém os trabalhos forem carregando, V. Illmª. Snria., com algum bom pretexto, que 

pode ser o da vizita, se retire para o Norte, quam primum, para não estar em Goa 

levando estas marteladas a pé quedo, com risco ou de perder a vida ou paciência. Nosso 

Snor guarde e conserve a pessoa de V. Illmª. Snria. por dilatados annos para muitas 

emprezas de sua Divina Glória, Coll. de S. Paulo, 28 de Setembro de 1722. Affonço da 

Costa. 

Estes pontos ou capítulos, que erão trinta e tantos, conforme ao depois se soube 

com certeza, aprezentarão os ditos Pe.s Sá e Betancurt na Relação com intento de que o 

Arcebº. fosse chamado a ella para dar rezão de si como reo. E instando o V. Rey, 

respondeo o chanceler que se averiguassem hum por hum. E como os dous primeiros 
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erão as danças e os gastos, perguntou o dito ministro se o Arcebº. mandara aparelhar ou 

emsayar estas danças ou seus Pe.s. Respondeo o V. Rey que os Pe.s. Perguntou mais se 

o dinheiro para os gastos se entregara ao Arcebº. ou a algum capelão seu ou distribuira 

por ordem sua? Respondeo da  mesma sorte que por ordem dos Pe.s. Visto isso 

(concluio o chanceler) os Pe.s são os que devem ser chamados e não o Arcebº. Não se 

prosseguio por então a demanda. Porém em outro dia tornou o V. Rey a tocar na 

rezolução que se havia de tomar acerca dos sobreditos capítolos e foi debatido da 

mesma sorte, preguntando o mesmo ministro que males erão estes que o Arcebº. tinha 

feito? E não houve valor para apontar e apoyar hum só e não se falou mais nesta 

matéria, e daqui se convencerão de novo as falsidades de tantas calumnias. 

Vão notando por diante a mesma carta do Pe. Affonço e querem negar  o que ao 

depois succedeo e já então estava traçado de avocarem o livro da vizita ao Tribunal do  

Santo Officio. E não podendo por via do Tribunal empenharem o braço do V. Rey e 

dizem que tal nunca lhes passou por pensamento, sendo público que o executarão por 

obra.  O calliditas ficta, O ineredulitas impia, O nequitia fraudulenta! Perguntão quem 

temia o Pe. Affonço que o crucificasse se as suas cartas erão escritas por zello de Deos? 

Responde-se que temia aquelles que agora a elle e a outros fizerão desterrar e aos que 

em outros tempos o capitularão com o seu Geral pelo seu zelo a que chamavão 

indiscreto e imprudente, e com S. Mag.e sendo pay dos christãos, por fazer a sua 

obrigação como Deos manda e procurar e quasi conseguir com o favor dos alvarás reaes 

(cuja observância zelava e requeria) a universal redução do gentilismo de Goa. E 

finalmente temia o que se tem visto nestas partes muitas vezes na Companhia, como foi 

na morte apressada do Pe. Luiz de França por fazer as partes ao cardeal de Tornon, com 

tantos indícios de violenta, que se virão obrigados a pedir huma certidão ao cirurgião 

Jozeph dos Reys da naturalidade daquela morte, a qual elle não quiz passar, e nas outras 

que não referimos. 

Duvidão da fé do dito Pe. por dizer que duvidava seos prelados e santos antigos 

experimentarão tão cruel perseguição dos idolatras, etc. Hé certo que ainda que este 

ditto pudera passar por exageração, comtudo em algumas circunstâncias tem sentido 

real em que se pode verificar, pois hé verdade que ainda que muitos santos e prelados 

antigos padecerão prizões, golpes, tormentos e a mesma morte, comtudo tantos enredos, 

tenta multiplicação de testumunhos, sátiras, calumnias, falsidades e falsificações de 

desp.ºs, letra, sinal e senete, tantas arguições, imposturas, aleivozias em tantas e taes 

matérias. Comtudo o mais que se tem tecido e urdido e de algum modo fica insinuado, 
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tudo se não achará junto com facilidade nas histórias em tão breve espaço de tempo. O 

Illmº. Palafox padeceo neste século huma das mais crueis perseguições que muitos 

prelados têm padecido em muitas circunstâncias parecida com a prezente. Porém, 

exceptuado o V. Rey, os Pe.s Jezuitas, AA. daquela funesta tragédia, e alguns poucos 

que os seguião ou patrocinavão, todo o mais resto das Religiões, nobreza e povo e quasi 

todo o cabido estava declarado pelo seu Prellado, e os adversários a maior sátira com 

que sahirão contra elle foi o pasquim: Palafoz mirad por vos. Ao que lhe respondeo: 

Dios que me puzo aqui mirará por mi. E a ladainha com que em huma máscara sahirão 

cantando: 

   Oy com gallardo de nuedo 

   Se oppone la Compania 

   A la formal herezia 

Concluindo no fim de cada verso: Sed libera nos a Palafoz. Mas nunca lhe 

tocarão no procedimento nem nos costumes, nem na sciencia nem lhe levantarão tantos 

e taes testemunhos com o excesso e indecência que têm feito contra o prezente prellado 

e muito menos lhe falsificarão o sinal e sigilo e o mais que assima se declara. E nas 

queixas que contra elle derão a S. Mag.de nunca o taxarão mais que de ser demaziado o 

natural ardor do seu zello e génio. Porém de ladrão, de impio, de ignorante, blasfemo, 

molinista, falsário sem verdade, malévolo, cavilozo, tirano e outras couzas semelhantes, 

nunca jamais se atreverão a notá-lo. Para que se veja se se pode com razão duvidar se 

neste particular haveria perseguição maior que a prezente! 

Ao que dizem das circunstâncias da guerra do Culabo, como na Europa por via 

dos Inglezes e de outros se há de saber a sua verdade com individuação e clareza, se não 

responde neste papel. Somente não podemos deixar de advertir que tudo o que o P,e 

Affonço dizia, particularmente naquela carta ao Arcebº. nesta matéria, tinha dito 

publicamente o Pe. Betancurt, o que confirmarão outros Pe.s vindos do Norte. 

Querem persuadir que não largarão as igrejas por lhe coartar o Arcebº.  a livre 

administração das fábricas mas por se intrometer a vizitá-las, pertencendo ao Mestrado 

de Christo, etc. Muito deve na verdade o Arcebº. a estes Pe.s  em lhe deixarem vizitar 

não só as fábricas mas as mesmas igrejas, sendo, como dizem do Mestrado, à vista do 

que eles obrarão modernamente com dois prelados da sua Religião, a saber D. Francisco 

Laines, arcebispo de Meliapor, e D. João Ribeiro, bispo de Cochim, aos quais, querendo 

nas suas dioceses vizitar as igrejas seculares, que administravão os jezuítas seos irmãos, 

estes o repugnarão e lhes puzerão o docel à porta da igreja, dizendo que para vizitar as 
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ovelhas bastava aquelle lugar e que para vizitar as igrejas Suas Illmªs. o não podião 

fazer porque herão do Mestrado. À vista do que, como dizíamos, hé digno de admiração 

e de agradecimento que o prezente Arcebispo, não tendo parentesco algum com eles, 

lhes deixasse vizitar igrejas a fFábricas sem repugnância. Porém em Portugal, dos seos 

mesmos requerimentos e reprezentações constará qual foi a verdadeira cauza e motivo 

da dezistência. 

E se o motivo foi a affectada injuria de vizitar o Arcebº. as fábricas que herão do 

Mestrado porque lhe não protestarão logo que as começou a vizitar, mas lhas deixarão 

vizitar todas? E porque não lhe alegou esta cauza o Pe. reythor de Rachol e o seo 

mesmo provincial mas somente as que ficarão declaradas no Manifesto? E porque nem 

as reprezentarão no Concelho de Estado mais que as duas  do decreto dos gastos e vizita 

dos vigários? E porque as deixarão tambem vizitar todas ao Arcebº. D. Fr. Augusto 

pacificamente, e há quatro anos  ao Deam Henrique Bravo de Moraes, no tempo do 

Arcebº.  D. Sebastião de Andrade Pessanha?  E como houve sentença neste cazo a favor 

da Mitra, da qual e da vizita do sobredito prelado faz menção o seu mesmo  Pe. 

Francisco de Souza no Oriente conquistado , onde extende a certidão que o mesmo 

Arcebº.  em seo abono lhes passou, da qual consta haver vizitado as fábricas todas, e o 

mesmo consta dos livros dellas,  ainda da de Majordam que foi a do principal debate no 

tempo do arcebº. D. Fr. Antonio Brandão? Veja-se de que cor são as verdades destes 

falsos apologistas. As que seguem em tudo se conformarão com as antecedentes.  

 Mas se não querem as igrejas e não pertendem ir para ellas para que mandão 

para Portugal tantas colchas  de Andabã, tantas pipas de louça da China, oitenta mil 

pardaos em dinheiro e aquellas doze jarras celebradas de louça do Japão compradas há 

trinta annos por 80 xerafins e até agora encubertas e occultas ao apetite dos V.Reys para 

sahirem a campo na occazião de hum bom lanço, as quais com as tampas  e ramos de 

prata (de que são flores [?] e aljofar) que lhe acrescentarão, forão avaliadas por huns  

em quarenta mil e por outros em 50 mil xerafins? Para regeitar e dizer que não querem 

as igrejas, tantos gastos e tantas diligencias, principalmente havendo ordem e preceito 

do seu prelado superior para as largarem? Que mais podia fazer quem sem razão nem 

direito a solicitasse? Daqui conhecerão como nas cauzas destes Pe.s havemos de ir 

sempre com a cautela do critico Graciano, de entendermos as couzas ao revez e com a 

máxima do evangelho, de julgarmos mais pellas obras que pellas palavras: veniunt ad 

vos investimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces; ab operibus eorum 

cognoscitis eos. 
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 Notão e exagerão que o Pe. Affonço chamasse furor e insolência ao 

procedimento do V. Rey contra o Arcebº. em huma carta particular escrita a este 

Prelado para o consolar a qual alem de isto pedia se não manifestasse, quando ainda que 

se fizesse pública, suposta a publicidade do facto, era licita a nota desta censura porque 

estas licenças e privilégios tem a liberdade do zello. Assim o Illmº. e virtuozissimo 

Palafox, no memorial impresso que dirigio a Philipe 4º., contrariando outro da 

Companhia, declama deste modo: claus. 27. O pluma atrevida? Permitase al zello hablar 

desta suerte. E na clausula 28. o trata de coza ridícula y malicia vulpina. E na clausula 

27 (sic) veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt. O alegoria 

infelissicima e atrevidíssima. Ruego a Dios que no caiga la maldicion. Ap.ca en quien 

esto se atrebe a escrivir. Mas le valiera poder poco y bien que tanto y tan mal. Mas le 

valiera saber poco y mejor: non plus supere quam opostet sapere, sed sapere ad 

sobrietatem. Com mais liberdade na carta que escreveo à Santidade de Ignocencio 10, 

que anda impressa, diz assim nº. 6. Caco quazi furore perciti religiozi isti, etc. nº. 11: ad 

eos sacrílegos conatus iterum excitati populi, etc., nº. 16. Considerabam regulares 

Jesuitas ardenti furore agitatos in eos actus ade irregulares prosilire ideoque furorem 

istum persecutionis, etc., nº. 37. etc., nº. 44. Insolentissima carmina in credibiliter 

sacriliga et satírica spargebat Rara ruptis verecundiae et religiozae modestiae vincutis 

ad aliam atrociorem formam processere,. E em todo o discurso da carta repete muitas 

vezes estes termos insolenter, scandalose, turpiter, nefandiscime, etc. Se a hum prelado 

tão santo foi licito tratar por estes termos aos religiozos da Companhia em huma carta 

publica, que se havia de imprimir, por que não seria lícito o mesmo a hum religiozo pôr 

em huma carta oculta e que queria ficasse em segredo?  

A razão hé a que dá o mesmo Palafox nº. 5. Liceat mihi ita ennarrare cum ita eis 

fecine libuerit. Se eles o fizerão publicamente que muito hé que haja quem o conte ou 

note particularmente? 

Dizem que  hé grande despropozito o que o Pe. Affonço diz nas sua primeira 

carta ao Arcebº. que o demónio (permitindo-o assim Deos) por meyo dos seos sequezes 

dispunha estes combates ou para divertir ao Arcebº. do empenho ou para lhe acrescentar 

a coroa, etc. Estas são as formais palavras que o Pe. patriarcha vicia, gloza e moteja, 

inferindo dellas que o demónio hé o que há de dar a coroa ao Arcebº.  e ao Pe. Affonço, 

que della quer ser participante. E que só este endemoninhado sogeito podia dezejar ser 

participante  de tal coroa, etc., quando não há couza mais vulgar nos Stºs. Pe.s e 

expozitores que o dizer que o demónio e seos sequazes, por meyo das suas contradições, 
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tentações e perseguições nesta vida nos lavrão a coroa que havemos de conseguir na 

outra, pois hé certo que non coronabitur nisi qui legitime certavit, sem que por isso 

fiquemos endemoninhados. 

 Veja o Pe. Sá (já que se preza  e inculca de grande pregador) as exposições de S. 

Augustinho, de S. Ambrozio, de S. Hieronimo, de S. Anselmo e do seu mesmo Alipide 

sobre o texto Veni coronaveris de capite Amana, divertisse Sanir et Hérmon etc. Onde 

por Sanir entendem o mundo, por Amana a carne, por Hermon o diabo, os quais com as 

suas tentações e perseguições lavrão nesta vida a coroa  que a alma hade hir gozas na 

outra (para a qual hé  aqui convidada) por meyo da paciência e vitória dellas que hé o 

mesmo que dizia o Pe. Affonço e dizia tambem o Pe. Alapide: Anagogice significatur 

hu vocatio animae sa[n]ctae et periculis tentationibus et arumnis hujus vitae propter 

eius patientiam et victoria ad celestem coronam et gloriam. Sem que até agora ninguém 

inferisse daqui nem ainda os mesmos hereges, que o demónio, autor das tentações e 

perseguições com que aquella coroa se lavra  e acrescenta, seja o que a há de dar à alma 

santa. E assim conclue o mesmo Alapide com outra exposição de João Carmelita: 

coronaveris de capite Amana, etc., quasi dieret coronam de persecutione recipies. Sem 

que se possa entender nem construir que o perseguidor hé o que há de dar esta coroa. 

Tudo o mais que contra este bom Pe. levantão, fingem e accumulão não tem mais 

fundamento nem motivo que aquelle que tiverão aquelles impios que dicerão: venite 

circumveniamus virum justum, quoniam contrarius est operibus nostris: improperat 

nobis peccata legis. 

 A cauza da depozição do fabriqueiro de Margão já assima foi apontada. Tudo o 

mais que aqui finge e amontoa o Pe. patriarcha hé falso. Nem o fabriqueiro se escuzou 

do officio senão depois de lhe serem tomadas contas e se lhe fazer cargo do que estava 

contra elle denunciado e ainda isto foi por concelho do Pe. reytor de Rachol, que vendo 

as justas cauzas que o Arcebº. tinha para o depor (como elle mesmo confessou) disse ao 

vigário que lhe aconselhasse aquella antecipada dezistência por evitar ou moderar deste 

modo o grande nojo ou enojo que havia de ter o Pe. patriarcha de ver  privado desta 

honra e lucro aquelle seu mimozo criado. E como aqui este Pe. confessa que o 

fabriqueiro fizera todos aquelles gastos por ordem do parrocho e que todos estavão 

asinados por elle, confirma o mesmo que assima se disse: que aos parrochos e não ao 

Arcebº. se devia fazer cargo destes gastos. O mais que aqui vai tecendo e entremetendo 

hé da mesma laya e fio, com a mesma falsidade e futilidade. 
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O que dizem dos gastos de Seraulym já assima se tocou e nos consta que aquelle 

vigário que tambem o era de Benaulym, todo o gasto da cera, etc., da festa de S. João 

Bauptista, padroeiro daquela igreja, lançou no rol dos gastos da vizita e o que   hé mais 

que embolsou os 20 xerafins que os mordomos ou fábrica costumão dar para o jantar 

dos ministros do altar e pregador da festa e lhes fez pagar nova despeza no mesmo de 

que já estava embolçado. E consta que os vigários que erão da facção do Pe. Betancurt 

lançarão nas contas uma despeza excessiva como este fez na de Seraulym, lançando 

mais de duzentos pardaos dos gastos do Arcebº., não havendo cobrado este nella mais 

que dia e meyo, e como tambem fez o vigário de S. Thomé, lançando perto de 200 

pardaos no mesmo espaço de tempo de dia e meyo, quando o de Chicalym que não era 

daquela facção lançou em dois dias couza de 40. E saiba o leytor que a título da vizita 

do Ordinário se costumão prover as dispensas e cozinhas dos vigários jezuitas de adubo 

e outrs miudezas para todo o anno, conforme o que se averiguou pelas contas que se 

tomarão a alguns fabriqueiros. 

Querem negar que os prezos de Margão o não forão por terem denunciado e 

acrescentão que dado  que assim fosse fazião os Pe.s o que lhes era por direito 

permitido, que era castigar por legitimo juiz semelhantes denunciantes porque ninguém, 

fora de seos superiores, tinha poder para inquirir directe da sua vida, so[b] pena de ficar 

excomungado e que assim podião as testemunhas ser castigadas pelo seu juiz 

competente que hé o V. Rey, etc. (Com estes pés de lã e com esta pelle de ovelha 

pertendem introduzir-se na vinha do Senhor para a demolir esta rapoza ou a falsidade 

vulpina e malicia lupina deste falso profeta e falsíssimo patriarcha) como seo Arcebº. 

não fora legitimo superior dos vigários emquanto vigários, e não tivesse jus ou poder 

para inquirir deles como tais, não só no que toca ao munus parrochial mas ainda aos 

costumes. E como se os Ordinários não pudessem conhecer ainda dos religiozos que 

vivem extra claustra e hajão de ficar por isso excomungados e não o ficasse o V. Rey 

em mandar executar aquellas prizões tão absolutas como injustas e violentas contra as 

excomunhões da Bulla da Cea e outras de direito e a que no mesmo edital da vizita 

estava cominada e fulminada e ainda tivesse jus para o fazer, etc.? Quae nam doctrina  

hac nova? No fim deste papel se averiguarão estes pontos expresse. 

 A falsidade do motivo desta prizão, que eles allegão, fica convencida no 

manifesto. Somente não podemos deixar de fazer reflexão no que dizem que o 

menorista se mandou alistar por soldado porque não era justo introduzir este 

procedimento contra huma ordenação expressa. O que além de ser falso (pois a 
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ordenação não manda nem permite alistar menoristas por soldados pagos e para guerra 

ofensiva e fora dos seos próprios termos, como se fez a este) dezejáramos saber se era 

justo permitir este procedimento contra tantos dereittos e expresso dereito canónico dos 

privilégios dos menoristas, não só de immunidade das exauções leigas, pella qual não 

podia ser allistado para soldado (do que nenhum A. duvida mas ainda do privilégio de 

foro e canon dos quais todos gozava como se mostrou com evidência no referido 

parecer e ainda se mostrará no fim deste papel)  e os quais todos forão ofendidos, sendo 

violentamente prezo e metido em ferros o menorista, julgado e alistado e mandado 

militar para o Norte pelo V. Rey. 

 Impugnão os castigos que se dizia vierão sobre o Estado e sobre algumas 

pessoas particulartes por ofenderem a Igreja e perseguirem o Arcebº., fundando-se em 

que muitos destes perseguidores estão vivos e sãos. E perguntão porque rezão havia 

Deos de castigar alguns e a outros não? Responde-se que  (além de que dos porquês de 

Deos nos não compete dar rezão mas somente conjeturá-la) talvez será porque a huns 

quereria castigar logo e nesta vida, e a outros rezervará o castigo para depois e para o 

outro mundo, do que há não pequeno indicio a prosperidade prezente. Quare via 

impiorum prosperatur bene est omnibus qui prevaricantur et iniquae agunt, plantasti 

eos ed radicem miserunt, proficiunt e faciunt fructum prope est tu ori eorum et longe a 

rensbus eorum. Jerem. 12. 

Queira o mesm Snor que assim como estes impios, impugnadores da verdade, 

quadrão com tanta propriedade estas palavras do profeta Jeremias quando nelle se 

cumprirem as que se seguem: Congrega eos quasi igrejam ad victimam, se verifiquem 

tambem as últimas: et santifica eos nin die occiseonis. E se não cumprão as com que 

tambem Job concluiu semelhante allegação e pergunta: quare ergo impii vivunt , 

suvlevato sunt, confortatique devitiis, domus eorum securae sunt et pecatae et non est 

virga dei super illos, [ducunt] in bonos dies suo set inpuncto ad inferna decendunt. 

Dizem que sendo a entrada dos iInglezes em Bandorá a 14 ou 25 de Junho se diga na 

relação que isto foi castigo do bando do V. Rey, o qual foi a 8 de Julho. Porém advirtão 

que a primeira cauza a que se atribue este castigo são as violentas prizões de Margão a 

favor dos excomungados contra a Igreja e nesta note-se a correspondência. A 23 se 

passou a ordem para o cappitão Macedo. A 24, dia de S. João, se lhe entregou em 

Benaulim onde o Arcebº. estava vizitando e quazi na sua prezença. A 25 se começarão a 

executar as prizões  que hé o mesmo dia que eles assignão a esta primeira invazão. 

Depois desta fizerão os Inglezes mais algmas e continuarão com várias hostilidades 
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ainda no mês de Setembro e de Outubro, e vão ainda continuando. E não poderão ser 

castigo do bando as que lhe forão subsequentes? Ao menos a notícia hé certo que 

chegou depois do bando e esta bem podia ser castigo delle. 

 Além de que, como o pecado consiste no acto da vontade e desde o cazo de 

Assolná se começou a machinar logo contra o Arcebº., e com as prezumidas denúncias 

de Margão (cuja vizita se começou a 14 de Junho) se avivárão estas machinações, quem 

nos diz que não estivesse já altamente repostum, e ainda ajustado em conselho o decreto 

deste bando, pois de Margão para diante hé que começárão a ouvir-se os echos das 

queixas destas compozições. E que Deos em castigo do pecado consumado quanto ao 

interior, ainda que não executado quanto à operação externa, posto que já consultado, 

mandasse aquelle castigo exterior e vesível, pois este hé o modo de theologifar obras de 

Deos de facto, quando não temos texto ou authoridade, considerar as congruências de 

facto, suposta a não repugnância deponivel. E que dirão das sátiras, que de próximo têm 

sahido e vão sahindo contra os Pe.s. e algumas indecentíssimas? Serão porventura 

castigo das que eles antes espalharão contra o Arcebº.? E o cazo da rotura da porta da 

fortaleza, scissura do docel, fractura da cadeira do V. Rey, cortadura da alcatifa, pano, 

etc. que se fez na noite da vigilia do Natal, não seria porventura castigo de Deos da 

traçada e tratada abertura da porta do aljube e fuga de todos os prezos na noite da 

véspera de S. Thomé? Perquae peccat quis perhac de torquetur. 

 Acrescentão que o Arcebº., a quem supõem A. da relação, dizendo que os 

Inglezes bombearão e derubarão a igreja dos Pe.s, lhes galarão e assolarão as suas terras 

do Norte, dizia o que dezejava ter-lhes sucedido mas não o que na realidade succedera. 

E prosseguem com esta formalidade: não sey como S. Illma. não teve pejo nem 

vergonha em sahir com mentiras tão manifestas. Certamente quando as proferio olhou 

para si e não para a sua dignidade, etc. E para quem ou para que parte de si, olhou o Pe. 

patriarcha, quando falou com este não menor dezejo do que falsidade? As mentiras que 

neste particular se dizião só o serião pella diminuição pois as cartas do Norte e os 

mariantes que de lá vierão maiores couzas publicavão. E se não diga o Pe. patriarcha se 

a aldeã de Corlan hé ou não hé dos Pe.s  da Companhia e quantas cazas forão nella 

queimadas pelos Inglezes? E se na mesma illha de Bandorá se virão outras muitas 

arruinadas além do damno que eles confessão ainda que diminutamente? Se toda a 

colaria de Fanná, posto que não seja dos Pe.s, foi pelos mesmos Inglezes queimada e 

destruída, e se executarão mais outras destruições que eles callão? 
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Se se mudar a scena das suas conveniências, veremos tambem mudada a desta 

diminuição em exagerações exorbitantes pois hé certo que se no ajuste das pazes se 

mandarem satisfazer os damnos de parte a parte, veremos logo o que a exageração 

daqueles excede a diminuição prezente que ficará tão mentiroza aquella por curta de 

mais como esta o hé por curta de menos. Acrescentão mais que de 400 bombas que 

lançarão os Inglezes sobre a igreja de Bandorá fora mui pouco o destroço. E que o 

Arcebº. tem algum espírito de blasfêmia no corpo, pois chama castigo de Deos aquillo 

que foi misericórdia, como se os mesmos castigos da divina justiça não fossem obra ds 

divina misericórdia, Opus justitiae est opus misericordiae, não só pelo que no mesmo 

inferno castiga citta condignum, mas muito mais porque nesta vida, assim nos fins como 

nos meyos, cauzas e motivos, todos vão misturados com várias atenções da divina 

misericórdia, que esta hé a razão de se introduzir tantas vezes na sagrada escriptura 

unida, abraçada e dando-se as mãos, a misericordia e a justiça: Misericordia et veritas 

obviaverunt sibi, justitia et pax osculatae sunt. Erit opus justitiae, pax et cultus justitiae 

silentium. Cum  iratus fueris nisericordiae recordaberis. 

 Concluem, exclamando ou deprecando a Deos que todo o fiel christão do ódio 

deste Prelado e que se os gentios fizessem mal aos Pe.s da Companhia, o Arcebº. lhes 

daria liberdade para fazerem idolatrias na sua Sé, etc. Porém como concorda isto com 

quem mandou com bando e excomunhão e condenação peccuniaria tirar ouzada, 

absoluta e aleivosamente, como eles dizem, os pagodes das terras dos gentios ou das 

terras dos mesmos Pe.s da Companhia, fazendo aos gentios esta injustiça tão grande e 

manifesta e este aggravo tão patente e aleivozo como eles exagerão? Quem fez tanto 

mal aos gentios e tanto bem aos Pe.s da Companhia, limpando-lhes dos ídolos o seu 

fundo, não havia de dar licença aos gentios para fazerem idolatrias na sua Sé, só por 

fazer mal à Companhia? 

Queixão-se muitas vezes de que os notem por fautores dos gentios. Queixão-se 

nesta matéria das queixas de toda Goa e de toda a India, as quais são tão antigas e tão 

clamorozas que os echos dellas chegarão aos ouvidos do seu Geral nos que formarão as 

vozes de hum injusto parecer (reprovado e condenado em Roma pelo ditto Prelado) com 

o qual, no tempo de Vasco [?]  Cezar, impedio o Pe. patriarcha a conversão geral de 

todos os gentios de Goa (que estava já por instantes para se executar e muitos já com o 

pano comprado para cortarem os vestidos à portugueza) solicitada pello ardente zello do 

Pe. Affonço da Costa e entre todos os theologos, unicamente impugnada pello espírito 

novelheiro, inquieto e interceiro do Pe. patriarcha, comprado e assalariado pellas 



222 
 

douradas astúucias de seu grande amigo Ramã Synai, insigne mestre do gentilismo (que 

para o ser melhor e com maior  dano da propaganda da fé, o Pe. patriarcha tomou a 

devoção de lhe ensinar gramática e alguns rudimentos da filosophia) com o qual tem tão 

estreita amizade e correspondência ou respondência que hé vulgar em Goa, como ouvi a 

certo cavalheiro, que o Pe. patriarcha hé o profeta do Ramã e o Ramã o profeta do 

patriarcha. Porém donde hão de sahir as expensas dos multiplicados mimos que este Pe. 

todas as monções manda para Portugal? 

E absolutamente deste Pe. e do Pe. Betancur, dizem os gentios à boca cheya, que 

estes dois Pe.s são os seos pais, quando os canarins christãos lhe chamão os dois 

demónios de Salcete. (E ao Ramã não dá o Pe. patriarcha outro nome senão o de filho). 

E em todas as suas cauzas ainda a da religião, sempre acharão prompta e aparada para a 

sua defensa, assim a pena como os discursos deste seu Pater patratus. Vejão agora se 

tudo isto explica bem aquella faução e patrocinio do gentelismo e tambem se o 

maniffesta o mesmo maniffesto com que nas suas verdadeiramente falsidades 

convencidas se empenhão tanto em exagerar o cazo de Assolná e a fear a acção dos seos 

pagodes abastados? E se será mais apto o Pe. patriarcha para permitir que os gentios 

fação idolatrias na sua caza professa, sendo pay e tão amigo delles, do que o Arcebº. na 

sua Sé primacial,  sendo-lhes  tão contrário e inimigo quanto elle affirma e na verdade 

hé enquanto gentios. E quando o Pe. patriarcha lhes hé favorável e propicio na formal 

rezão de gentios, como se convence além dos insinuados, do seguinte cazo que ainda hé 

mais ponderàvel? Querendo o Tribunal do Stº. Officio impedir a venda de humas 

mittras e medalhas dos ídolos da terra firme, que os gentios della vinhão vender aos da 

nossa, como sinaes protestativos da sua  crenssa (e o peior era que tambem alguns 

canarins christãos  as compravão), só este pay e fautor infelix do gentilismo, por parte 

destes seos torpíssimos filhos, perorou  com tanta eficácia no mesmo Tribunal contra o 

unanime parecer de todos os mais juízes, que de todos foi reputado por indigno do cargo 

de deputado que nelle ocupava. E não se admire o leitor porque em Goa achão-se 

facilmente tais couzas e absurdos, quasi em outras partes com dificuldade  nem ainda se 

intentão. 

Perguntão: de que serão castigo as febres do Arcebº.? Responde-se que serão 

talvez por não os haver declarado incursos nas censuras da Bulla da Cea, contras muitas, 

juntamente com os de Margão, como fez o Arcebº. D. Fr. Antonio Brandão (do que o 

prezente se absteve em reverência da Companhia) e por não ter procedido nestas e 

noutras matérias como podia e talvez devia. Para notarem novamente de ignorante o 
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Arcebº. fingem que dicera hum seu familiar que a cauza de não absolver os de Margão 

era para que passado hum anno os castigasse o Santo Officio, do que se admirão muito 

exclamando: quem vio maior ignorância? Mas elles forão os que cahirão nesta para elles 

tão estranha  ignorância, fazendo o que os taes excomungados fizessem huma petição ao 

Tribunal, tomando este salvo conduto e aprezentando outra com a denegação desta 

absolvição, despachada pelo Arcebº., em que allegavão este mesmo receyo. Assim 

devemos entender serem eles os AA. pois os excomungados não dão hum só passo sem 

a sua instrucção e não havião de dar tantos de Salcete a Goa e daqui ao Tribunal sem 

passarem pella caza professa a tomarem o santo. Até aqui chegão as letras do Arcebº. 

ainda que não cheguem ao Concilio Tridentino (como o Pe. Betancurt dizia em huma 

carta que escreveo para o reyno a certo titular) e muito bem sabe o que o concelheiro de 

quem hé esta dispozição e os AA. dizem nesta matéria e a qualidade da insordecencia e 

das culpas e da missão que para isto se prerequer. E se o Pe. patriarcha quer ver estas 

circunstâncias e limitações em AA. modernos e não da lei velha, veja Ventrigl. to. 1. 

Antonet d. judic. crim. lib. 6. C. 20. Pettra to De Luca De [?] conc. d. 73; Pignatelli nto 

7. Cous. 18. Diga-nos de caminho o mesmo Pe. de quem foi a ignorância de requerer 

elle em outro tempo ao S. Officio a avocatória das suas culpas em que ficou denunciado 

na vizita da sua Religião e agora de próximo das do Pe. Betancurt, e da petição que lhe 

fez a sua comadre Roza Furtado, appellando nella da notificação para comparecer 

perante o Arcebº.  por culpas da vizita, agravando juntamente na mesma petição para o 

Juizo secular e pedindo nella ao mesmo Arcebº. lhe mandasse escrever o seu aggravo. 

 Emfim depois de tratarem muitas vezes ao Arcebº.  de ignorante, embosteiro, 

sem verdade alguma e que esta dominga nunca chegaria para elle por se não achar no 

seu kalendario; depois de o caluniarem repetidas vezes de ladrão, roubador do dinheiro 

das fábricas dos pobres e da Bulla da Cruzada, de symoniaco, ouzado, absoluto, 

imprudente, cruel, maligno, malévolo, blasfemo e outras indecências semelhantes 

naquella indecentíssima sátira, protestão que se abstiverão sempre de tocar no seu 

procedimento e outros pontos (como dando a entender que ainda tinhão muito mais que 

lhe improperar). Mas sem responder couza alguma a estes tão dezordenados 

impropérios, somente quizeramos que estes sanguinolentos satirizantes, ao menos nesta 

matéria de roubos, perguntassem aos moradores de Salcete quem lhes tem roubado as 

fábricas. E oução o que lhes dizem e de caminho observem se ouvem tambem (por não 

falar em outras couzas), os roubos, uzurpações, vexações de alguns pobres cristãos e 
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gentios, ruinas e abatimentos dos ricos e vinganças, as que ad internationem et usque ad 

tertiam et quartam generationem. 

Ultimamente  concluem esta sua satírica apologia com huma devota deprecação 

da divina clemencia a favor  da suma mizeria do Arcebº. nesta formalidade. Queira a 

Magestade Divina que vendo na clareza deste espelho a deformidade do seu ânimo e 

malévolo coração com que dezeja [?] o crédito a tantas pessoas innocentes, torne sobre 

si e peça, arrependido, perdão a Deos e restitua o crédito a quem o tem injustamente 

tirado, etc. Assim concluem elles a sua mentiroza sátira e nós concluiremos tambem 

esta verdadeira e evidente reconvenção daquelas já agora verdadeiramente falsidades 

convencidas, com as palavras do Apóstolo em nome do Arcebº.: Nos stulti propter 

Christum, vos autem prudentes in Christo, nos infirmi, vos autem fortes, vos nobiles, 

nos autem ignobilis, maledicimus et benedicimus persecutionem patimus et sustinemus, 

blasphemamu et obsecramus . 

Estas são por mayor as principaes falsidades daquela sátira, pelas quais se pode 

inferir facilmente a igual falência de outras muitas que por brevidade deixamos de tocar 

e convencer porque semel malus sempre praesumitur malus in eodem genere mali. 

Dellas será tambem que não só são hum vivo retrato do génio dos seos AA. Mas que a 

respeito dellas se acha verdadeiramente conforme a propriedade do seu mesmo título 

Falsidades convencidas. Se o leytor quizer ver outro espelho mais próprio e mais 

expresso do que este Prelado tem padecido e do que contra elle se tem machinado 

chegando-se a traçar um scisma nesta diocese, de que adinte se dará relação, leya a carta 

que o Illmº. Palafox escreveo à Santidade de Inocêncio X, e o memorial que escreveo 

Phelipe 4º. O que tudo anda impresso e achará muitas semelhanças e conformidades 

com o que tem sucedido e se tem publicado. E verá tambem como estes Pe.s, com estas 

suas sátiras, succedeo o mesmo que com as que naquele tempo publicárão contra o 

mesmo Illmº. Palafox como se pode ver no mesmo memorial, claus. 33, onde diz assim: 

 En el appendice deste injuriozo libelo se arojaron tan injuriosamente que se 

trataron peyor a si mismos que no a este Prelado. Como el que se hiere por herir y se 

mata por matar. Lastimaron de suerte a su madre la Compania y le dizen talles y tan 

graves injurias quales no se pudieran escrivir por la pluma mas inimiga y cruel. 

Tambem quem ler as memórias manuscriptas do que sucedeo na mesma vizita de 

Salcete com o Arcebº. D. Frey Antº. Brandão no anno de 1677 achará hum aranzel e 

debuxo de todos os projectos e machinações prezentes. Finalmente, às certidões ainda 

que falsas, que se acharem provadas e autenticadas em abono das referidas falsificações 
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e falsidades, responderemos com a carta de Stª. Thereza escrita a Pheélipe 2º., prudente 

(a qual o leytor não deixe de passar pelos olhos com as suas notas) onde entre outras diz 

estas palavras: Sy los contrários vem que se haze cazo de sus tistimonios, por quitar la 

vizita, levantaran a quien la haze que es hereje y donde no hay mucho temor de Dios 

será fácil probarlo. 

 

NOTA – Esta é a transcrição fiel do documento existente no Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo. Verifica-se, no entanto, que o mesmo, sendo ao que parece uma cópia, contem algumas 

imprecisões com origem no seu copista. Efectivamente, constatam-se várias repetições do 

mesmo texto em páginas diferentes, não havendo a devida sequência entre algumas delas.  

 

 

 

 

DOC. Nº. 40 

 [s.d.], Goa - Appendiz em que se expende o procedimento, que o Illmº. Arcebispo 

Primaz teve com os religiozos Franciscanos parochos da provincia de Bardês, 

pertendendo remove-los das igrejas, que nellas administrão, e do que eles obrárão em 

sua defeza, para effeito de nellas se conservarem, como com effeito se têm conservado 

athé o prezente.  

ANTT – Manuscritos da Livraria, nº. 437, pp. 127-137. 

 

Aos treze de Setembro de mil, settecentose vinte e oito, chegou à barra de Gôa a não de 

Portugal e logo no dia seguinte divulgou o Illmº. Arcebispo que tinha recebido hua carta 

real, expedida pelo Conselho Ultramarino,  para remover das igrejas da província de 

Bardês aos religiozos Franciscanos, e provê-las primeiro em clérigos e na falta deles em  

religiozos. E chegando esta noticia aos ouvidos do seu  Pe. provincial, se rezolveo este, 

para se inteirar da verdade, inquiri-la do  Illmº. Arcebispo: E com effeito hindo ao seu 

palácio, lhe leo Sua Illma não o que continha toda a  carta real, mas somente a parte em 

que dispunha que provese primeiro em padres as  ditas igrejas e, em falta deles, em os 

regulares que julgase idóneos para aquella ocupação. 

Em dezoito do mez expedio o Illmº. Arcebispo hua carta ao Pe. provincial da 

Observância, em que lhe ordenava mandase hum rol de todos os reytores actuaes de 

Bardês, com declaração dos anos de idade e da Religião; e outro da mesma forma dos 

que o tinhão sido no triennio passado. E no fim da dita carta acrescentou de sua própria 
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letra, que quando lhe remettese as listas, lhe avizase tambem quaes dos religiozos 

parochos julgava, em Deos e em sua consciência, serem os mais dignos para as 

parochias de Bardês. Respondeo o Pe. provincial, em carta de vinte, que os reytores 

prezentes erão quasi os mesmos do triennio passado, que Sua Illma tinha achado na 

vizita e que todos os providos em Bardês erão suficientes para aquella ocupação. 

Repetio S. Illma,  a vinte e dous, outra carta porque tornou a pedir ao Pe. 

provincial que dentro de três dias lhe remetese a lista dos religiozos, que tinha pedido, 

com a expressão dos anos de idade e da Religião, pois ele não podia ter lembrança dos 

religiozos que estavão por parochos e menos dos que o tinhão sido e que elle não pedia  

a informação dos suficientes mas sim dos mais dignos e que esta era a que pedia a Sua 

Paternidade. Deu o Padre provincial por resposta, devia Sua Illma participar-lhe as 

cauzas em que fundava estas suas ordens e que enquanto o não fizesse tinha respondido 

o que entendia.  

Aos vinte e cinco considerando o Pe. provincial a rigoroza condição de Sua 

Illma e fazendo reflexão na experiência que tinha do seu modo de proceder e inferindo 

de tudo que S. Illma romperia em algum procedimento violento de excomunhões e 

censuras contra elle e os religiozos parochos no que se não enganou, fazendo com seu 

Definitorio procurador geral para todos os requerimentos e procedimentos necessários 

ao bem da província. O dito procurador no mesmo dia interpôs hua appellação ante 

omnia, appellando ab omnia, et quoquemque futuro gravamine,  perante o provincial da 

Companhia de Jesus,  que lha aceitou em ambos os effeitos. 

Aos vinte e seis repettio Sua Illma terceira carta, dizendo nella que o fim porque pedia 

os nomes dos religiozos parochos, declaração dos anos de idade e habito e informe de 

quaes erão os mais dignos para aquella ocupação, era para executar hua carta real 

expedida pelo Conselho Ultramarino, com a data de sette de Abril, em a qual, por 

consulta de seis do mesmo mês, lhe ordenava Sua Magestade provesse em primeiro 

lugar as igrejas de Bardês em padres seculares e na falta deles as nomeasse em 

regulares. E porque dezejava executar a dita carta com todo o favor possível à Religião, 

repetia novamente a mesma diligência. E que queria saber delle, dito provincial, se tinha 

alguma dúvida a que a dita carta real se executasse em todo ou em parte ou a que 

ficando religiozos nas igrejas, fosse elle Arcebispo os que os nomeasse. A cópia da carta 

vai a fol. 31.   

Aos vinte e sette, às duas horas da tarde, enviou o Pe. provincial por dous notários a Sua 

Illma, a respeito da referida carta, outra em que lhe dizia, mandase Sua Illma a própria 
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carta de Sua Magestade, que dizia ser expedida pelo Conselho do Ultramar, para que 

vista em Definitório, se lhe desse o devido cumprimento. E os mesmos notários lhe 

intimàrão primeiro verbalmente a appellação, que já estava aceita pelo Pe. provincial da 

Companhia.  E querendo prosseguir com effeito a ler a dita appellação, Sua Illma o não 

quis consentir, pedindo lha entregassem, o que os notários não fizerão para que elle a 

não ocultase, como várias vezes tinha feito aos religiozos reformados e depois succedeo 

tambem a huns religiozos parochos de Bardês. E novamente appellárão os ditos notários 

de palavra por parte do procurador geral da Provincia, reprezentando a Sua Illma que a 

dita appellação já fora primeiro interposta coram viro probo e por elle aceita. 

Aos cinco de Outubro apparecerão fixadas pastoraes de Sua Illma com data de 

trez do mesmo, expedidas contra os religiozos parochos da provincia de Bardês, em as 

quaes lhe mandava, em virtude de obediência e sob pena de total suspensão e de 

interdicto pessoal, ipso facto, absque alia declaratione, para que dentro do termo precizo 

e peremptorio de vinte dias, assignados pelas três canónicas admoestações, largasem a 

administração das igrejas e as entregasem aos clérigos padres, a quem nomeava para 

parochos servintuarios dellas, emquanto as não provia. A cópia da pastoral vai fol, 27. 

No mesmo dia de cinco de Outubro, se fez petição a Sua Illma pedindo-lhe vista 

da pastoral para vir a ella com embargos e, na mesma petição, se lhe interpôs nova 

appellação de todo e qualquer procedimento que obrasse contra a posse dos parochos de 

Bardês. Deferio Sua Illma à petição, que autoada na Câmara, se desse vista da munitoria 

por traslado. Replicou-se-lhe que como, conforme Direito, as munitorias, pelo 

comparecimento da parte, se rezolvião em simples citação, devia Sua Illma expressar no 

seu despacho, que se desse vista da pastoral,  com suspenção do effeito  e que assim lhe 

requerião fizesse. E do contrário se lhe interpôs na mesma réplica nova appellação. 

Deferio a seis Sua Illma que se lhe dese, autuada com a petição, vista da pastoral, sem 

suspensão do seu effeito e levando-a ao escrivão ficou sopita. 

No mesmo dia cinco de Outubro fez o procurador geral petição a Sua Illma para que lhe 

desse vista da carta real que dizia ter do Conselho de Ultramar em nome de Sua 

Magestade, para remover das igrejas aos religiozos parochos de Bardês, porquanto 

queria vir a ella com embargos de obrepção e subrepção e que à dita vista se lhe. 

continuasse  suspenso o effeito da dita carta. Defferio S. Illma que o srocurador se 

asignase na petição  e juntáse a ella sua procuração. E dando-se logo cumprimento ao 

referido, deu Sua Illma por despacho, que autuada a petição na Câmara com a 

procuração, se lhe fizesse conclusa. Levou-se ao Escrivão e ficou sopita. 
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No mesmo dia cinco, por se ter noticia que Sua Illma, com o titulo de que hia 

vizitar, pertendia passar à provincia de Bardês e lá incitar novos motins com os canarins 

e forjar com eles novas calumnias e falsas imposturas contra os religiozos parochos, 

como já o tinha feito, aconselhando em seu palácio aos da Câmara Geral a que, pedindo 

a cópia da carta real, fossem requerer ao Exmº. Vice Rey tirase aos religiozos daquelas 

igrejas, como de facto fizerão doze ou quinze pessoas, pelo dito Illmº. Arcebispo 

industriadas, se forão intimar a Sua Illma suspeições em dez artigos. E porque não quis 

dar cópia de sua pessoa, se intimárão a dous criados seus e no dia seis se tornàrão a hir 

intimar a Sua Illma, o qual escuzando-se de dar audiência, as mandou pedir, e 

remettendo-se-lhe, ficou com ellas. 

Sem embargo de todos estes requerimentos referidos, a nove do dito mês sahio 

Sua Illma com nova pastoral pela qual,  declarando que nas igrejas desta India não tinha 

o Grão Mestre mais que o jus praesentandi  e que tudo o mais pertencia ao Ordinário 

porque depois da erecção do bispado do Funchal e arcebispado de Goa, ficára suprimida 

e extincta a jurisdição que tinha o Grão Prior de Thomar e que os regulares, suposto 

pelo breve de S. Pio V, pasado à instância de El Rey Fillippe II de Castella, podião ser 

parochos eleitos para isso pelos seus Definitórios. Contudo o dito breve os não  izentava 

da jurisdição ordinária  dos prelados diocezanos, dos quaes recebião não só a instituição 

e jurisdição para administrar os sacramentos mas ainda o pleno jus e titulo eccleziastico, 

ita ut que, sem isso, nem titulo colado tinhão para a administração das parochias e que a 

nomeação que athé agora tinhão os prelados, lhes estava tirada por carta de Sua 

Magestade. Munio finalmente ao Pe. provincial  e mais padres do seu Definitório, para 

que não  nomeasem mais religiozos para administrarem as igrejas, sem sua expressa 

aprovação e instituição,  sob pena de serem declarados  incursos nas censuras de direito 

e outras, e sob pena de suspensão e  interdito total, ipso facto, aos religiozos nomeados 

para parochos, se exercesem a  dita administração, sem sua expresa instituição e 

jurisdição, mandando às ovelhas não reconhecesem a os parochos da dita provincia de 

Bardês por taes, antes sim por nullos e intruzos, declarando por nullos todos os actos 

parochiaes e administrações dos sacramentos, que fizesem, ordenando na mesma 

pastoral, que tudo fizesem os curas, que tivesem sua provizão ou consenso seu. E que 

quando os religiozos parochos,  por si ou por outrem, os impedisem celebrá-los nas 

igrejas, concedia que os taes padres e por omissão sua qualquer clérigo, por elle 

approvado, exercitase o cuidado parochial e administrase os sacramentos nas ermidas. A 

cópia desta pastoral vai a fol. 32. 
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Notáveis forão as alterações e perturbações que com esta pastoral se originarão 

na província de Bardês, porque logo os clérigos começarão a revolver tudo induzindo os 

seus naturaes  não fossem às igrejas a ouvir missa dos religiozos, que nellas residião, 

pois fazendo-o assim não satisfarião ao preceito; resultando daqui que a maior parte 

deles não ouvião missa nos dias santos, alguns poucos hião às ermidas e alguns que hião 

às igrejas, se o religiozo parocho sahia a dizer missa, sahião para fora e se não aparecia 

clérigo para a dizer, se hião embora. Acabou-se o ensino da doutrina aos meninos e 

meninas, porque não apparecerão mais nas igrejas, nem mesmo em outras partes se lhes 

ensinava. Ratificavão-se os cazamentos, que erão feitos pelos religiozos parochos e 

cazamentos houve que, depois de feitos em prezença do religiozo parocho, se ratificou 

ainda duas vezes. Outros cazamentos  fazião os clérigos nas ermidas, sem constar da 

idade dos contraentes, achando-se os livros dos baptismos em poder dos religiozos 

parochos. Os banhos se corrião em dias feriaes, sem ser em  prezença do povo e outros 

se fizerão só com hum banho porque Sua Illma tinha concedido grandíssimas 

authoridades aos padres.  

Os clérigos curas se dezaforarão tanto e se ostentarão tão soberbos que já os 

mais clérigos a quem Sua Illma tinha ordenado servisem aos curas, se exasperavão e 

athé os mesmos naturaes que não tinhão filhos, nem parentes clérigos lamentavão 

aquellas dezordens. Os religiozos parochos erão ultrajados dos clérigos  e ainda de 

outros e de alguns canarins, com palavras afrontozas e de desprezo: E se veio a entender 

e a reconhecer que o mesmo Illmº. Arcebispo deu azas e incitou aos clérigos a assim o 

fazerem, para ver se os religiozos com o impulso da importância maltratavão aos 

clérigos e lhes davão pancadas, para assim fazer melhor o seu cazo e proceder contra 

eles com censuras, como de facto fez com alguns, sem ainda terem tal procedimento 

com os clérigos. Em fim só a humildade franciscana podia em similhante occazião fazer 

ostentação da paciência.  

No mesmo dia nove, aprezentou o Procurador geral nova apellação, coram viro 

probo, [a]o provincial da Companhia, o qual lha aceitou em ambos os effeitos e na tarde 

do mesmo dia  se foi intimar a Sua Illma que não querendo dar cópia de sua pessoa, se 

intimou na pessoa do Pe. Custádio, seu familiar. E no dia treze foi a dita appellação 

intimada novamente na audiência de Sua Illma e novamente appellou athê o dito 

procurador geral sendo intimada, lida e publicada na mesma audiência outra appellação 

dos religiozos parochos de Bardês, por elles todos asignada e outra do Pe. provincial. 
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E vendo o procurador geral, que o Illmº. Arcebispo não deferia as appellações, 

nem as suspeições e que pedido-lhe vista da pastoral de cinco de Outubro, com 

suspenção do effeito, lha mandara dar sem suspenção de seu effeito; que lhe tinha 

denegado a exhibição da carta real para vir a ella com embargos de obrepção, e que 

todos estes requerimentos tinhão ficado sopitos em seu poder  e do escrivão da Câmara 

e que o Illmº. Arcebispo, sem embargo de se ter delle appellado, expedira a primeira 

pastoral, publicada a nova e que no cazo de ter Sua Illma a carta, que dizia expedida 

pelo Conselho Ultramarino, não podia, para effeito de a executar, proceder com 

censuras, suspensões e interditos, como nas suas pastoraes comunicava, por ser 

delegado em tal cazo de hum Tribunal mere secular, se vio precizado a interpor contra 

elle recurso ao Tribunal da Coroa, como fez a quinze de Outubro, fundando-o em todas 

as referidas queixas, ou razões, aprezentando os documentos necessários para 

justificação do recurso.  

Proferio-se acordão no mesmo dia de que houvesse vista ao R.do Arcebispo. E 

como se temesse, que elle ocultasse alguns documentos que estavão juntos, se lhe 

tirarão e se lhe  aprezentou somente a simples petição do recurso com o despacho, 

porque se lhe mandava dar vista. Respondeo Sua Illma em vinte e dous, por via de 

excepção, requerendo que não fossem os religiozos Franciscanos ouvidos naquele 

recurso e se declarassem por não partes naquella cauza, porque a Religião Franciscana 

no Capítulo Geral celebrado em Tolledo, no tempo de Fellippe IV, fez dezistência de 

todo o direito que a Religião podia ter à administração das igrejas. E que somente se 

sujeitárão a conservá-las, emquanto Sua Magestade não ordenasse outra couza. E que 

por virtude dessa renúncia, não podião os ditos religiozos ser partes, como no Sennado 

das Indias de Castella se tinha julgado em outra cauza. E em segundo lugar requereo se 

não tomasse conhecimento do dito recurso, por não se achar instruído com os 

documentos necessários. 

Com esta resposta de S. Illma se fizerão os autos concluzos e se deo acordão aos 

26, que não deferião ao recurso por não hir instruído em forma. Pedio-se no mesmo dia 

vista para embargos e alegando-se nelles que, quando o recurso se interpôs, fora 

instruído com os documentos necessários e supposto na vista que se deu ao Illmº. 

Arcebispo fosse sem ella, a elle contudo lhe ficava comprovado o deduzido no dito 

recurso, pelas suspeições e appellações interpostas, requerimentos, que se lhe fizerão, e 

que com os mesmos documentos, que se tornavão a juntar, ficava instruída a petição de 
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aggravo, pelo que admitida a tal instrução, se devia deferir e conhecer da violência 

deduzida no recurso. 

Fizerão-se os autos concluzos a 27. E a 29 se proferio acordão que tornasse haver vista 

o R.do Arcebispo dos documentos, que se admittião em justificação do recurso e com 

sua resposta ou sem ella, se a não desse no termo, tornassem concluzos. Deu-se vista ao 

Illmº. Arcebispo, com a data de 4 de Novembro. Appareceo resposta nos autos de que 

ratificava os requerimentos e protestos feitos na sua primeira resposta, acrescentando de 

que não devia o recurrente prosseguir o meio do recurso, visto ser intentado tambem o 

da Fuitiva. Forão concluzos os autos e a 5 de Novembro se proferio acordão, de que se 

continuasse vista ao dezembargador procurador da Coroa.  

Deu este na sua resposta por justificado o dito recurso e o offereceo na mesma 

forma, afim de ser dezaggravado o recurrente procudor geral sem que obstasse o ter 

intentado o meio da Fuitiva; porque como ambos os meios se encaminhavão à defensa, 

não erão incompatíveis e conforme o direito = Nemo uti pluribus deffensionibus 

prohibebatur =. Nem tambem obstava a renúncia alegada pelo R.do Arcebispo, que 

tinhão feito os religiozos no Capitulo de Tolledo, celebrado em Castella, da 

administração das igrejas, porque, alem de ser o contrário notório de facto permanente 

de mais de cem anos, e de ser a renúncia alegada para as Indias de Castella, ainda no 

cazo negado que houvesse a tal renúncia,  e fossem compreendidas nella as igrejas deste 

Estado, pela falta de aceitação da renúncia, que se não mostrava, e pelo uzo em 

contrário e falta de aceitação da renúncia, principalmente quando esta involvia prejuízo 

de terceiro, a saber do Mestrado, termos em que careceria totalmente de effeito, sendo 

certo que facto ulterius nemo potest gravari =: E fizarão-se os autos concluzos pelo 

escrivão a 19 de Novembo. 

Aos 21 de de Novembro, dia em que no convento de S. Francisco se celebra a 

festa da milagroza imagem do Senhor dos Milagres, para que nem os religiozos nem o 

povo applaudissem com socêgo aquella solemnide, se fizarão pastoraes, hua na porta da 

igreja do dito convento e em outras partes, em as quaes levando Sua Illma quantas 

falsidades lhe ditou a paixão, não só contra alguns religiozos mas ainda contra algumas 

pessoas seculares, envolvendo tambem nella a pessoa do Exmo Vice Rey, com o titulo 

da pessoa da primeira distinção, comminando interdicto pessoal e local no dito 

convento, collegio de S. Boaventura e nas freguezias em que estavão sitos e nas capellas 

públicas e particulares, contheudas nos limites das ditas freguesias, e de o estender a 

toda a cidade e ilha de Goa e terras firmes. Revogou extrajudicialmente as licenças de 



232 
 

confessar e prégar ao Pe. provincial da Observância, ao Pe. immidiato Fr. Clemente de 

Santa Yria, ao Pe. Mestre procurador geral e  guardião de S. Boaventura e outros 

religiozos tambem, e de toda a jurisdição e instituição sua para poderem administrar 

sacramentos às suas ovelhas. E os notificou, para que,  em termo precizo e peremptorio 

de seis dias, allegassem as razões que os relevavão de serem declarados incursos nas 

penas e censuras de direito comum  e particular. E da mesma sorte munio e notificou 

tambem a vários officiaes da milicia, como tambem soldados, assim portuguezes, como 

naturaes, para a mesma allegação, com o termo peremptorio de doze dias.  

A 24 de Novembro se proferio acórdão em favor do procurador geral dos 

religiozos mandando se passasse carta para o R.do Arcebispo, por que se lhe rogasse, 

não perturbasse a jurisdição e posse, nem continuasse os referidos procedimentos, sem 

aprezentar a ordem que dizia ter, e ouvir ao recurrente com os embargos que pretendia 

allegar, assim à dita ordem como à pastoral munitória, que em virtude della se formara 

suspensa a execução de tudo athé final determinação, cuja cópia se oferece  fol. 48. 

 Nestes dias mandou Sua Illma intimar por escripto notificações a quatro 

religiozos parochos da dita Provincia, em as quaes dizendo lhe constava de huns que 

impedião a jurisdição dos clérigos curass, não lhes deixando publicar banhos, de outros 

que disserão palavras injuriosas contra a sua pessoa; e de que tinhão dado pancadas em 

os curas, pelo que tinhão incurrido em varias censuras de direito, os notificava tambem 

para que, dentro de três dias, allegassem as razões que os relevavão para não serem 

declarados incursos nellas.  

Por escrito responderão os religiozos a estas notificações, negando o facto que 

Sua Illma dizia, porque os clérigos erão os que impedião a eles a sua jurisdição 

parochial, que tinhão naquelas igrejas, com independência do Ordinario, pelo breve de 

S. Pio V. Que elles não tinhão posto nelles mãos violentas e  menos tinhão proferido 

contra o decoro de Sua Illma palavras injuriozas, que tudo erão falsidades levantadas 

dos canarins, a quem Sua Illma mesmo reconhecia e publicava que erão perjuros e 

falsários e que, salva a incompetência do juízo de Sua Illma, no cazo que Sua Illma 

quizesse proceder a declaratória, appellavão, ante omnia, para o juiz competente como 

já tinhão appellado.  

Forão à prezença de Sua Illma as respostas e appellações dos ditos religiozos 

parochos. Sem embargo de tudo, sahio a 23 com pastoraes públicas em que declarou ao 

povo por excomungado. Não se derão eles por taes, antes forão continuando em fazer 

nas parochias suas obrigações e interpozerão recurso à Coroa, juntamente com os mais 
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religiozos a quem, por outra pastoral que fica referida, tinha privado de confesar e 

pregar. 

Da sentença do outro recurso pedio o Illmº. Arcebispo vista para embargos e 

concedendo-se-lhe, veio com nove artigos de que se lhe não tinha passado carta para a 

remessa dos autos como era estilo. E fazendo-se concluzos os autos a 29 de Novembro, 

a 4 de Dezembro se proferio acórdão que visto o embargante fazer menção de três 

processos, que dizia haver no seu Juizo, formados sobre a matéria do recurso, sem 

embargo de que nelle se não fizesse deles menção, nem por parte do recorrente nem do 

R.do Arcebispo, em duas vistas que teve dos autos, contra os quaes o R.do Arcebispo 

não oppozera nem allegara cauza alguma, o que só bastava para, conforme o direito, se 

entender os tinha aprovado, mandavão que ainda nos referidos termos se passasse carta 

para que o dito R.do Arcebispo remettese todos os autos que tivesse processado, 

atinentes à matéria daquele recurso. 

Passou-se a carta e, compulsados os autos, se mostrou com toda a evidência 

justificado o recurso interposto pelo procurador geral porque deles constou rejeitar a 

appellação por frívola e rejeitar tambem por frívolas as suspeições e mandar dar a cópia 

da pastoral sem suspenção do effeito. E tambem sem suspensão de effeito a cópia da 

carta real expedida pelo Conselho Ultramarino, a qual mandou dar mutillada, omitindo-

se totalmente a narrativa pela qual se continha o informe que o dito Illmº. Arcebispo 

tinha mandado ao dito Conselho. E com estes autos mandou tambem huma prolixa 

papellada, a maior parte della trasladada de outra que se achava na livraria pontificia do 

tempo dos Illmºs.  arcebispos Dom Manoel de Souza Menezes e Dom Fr. Agostinho da 

Annunciação. E fazendo-se concluzos os autos a 1 de Dezembro, aos 15 se proferio 

acórdão que, sem embargo dos embargos, que não recebião por sua matéria e autos, se 

cumprisse o acórdão embargado e pagasse o embargante as custas dos embargos. 

Expedio-se a primeira carta de rogo. Respondeo a ella Sua Illma o que lhe pareceo, 

requerendo se juntasse à sua resposta a papelada referida que juntara aos autos que se 

compulsarão do seu Juizo. E dando-se vista ao procurador da Coroa, por acórdão de 24 

de Dezembro, a 29 do mesmo se deu acórdão: que visto o R.do Arcebispo não cumprir a 

primeira carta de rogo, que se lhe mandou, nem dar razão suficiente para o não fazer, se 

passasse segunda carta na forma do estilo. 

Expedio-se segunda carta a 4 de Janeiro de 1729. Respondeo a ella Sua Illma 

sem dar cumprimento ao que nella se lhe rogava e a 10 do mez se deo acórdão que visto 

o R.do Arcebispo não cumprir as cartas que lhe forão passadas nem dar razão suficiente 
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para o não fazer, se passasse certidão à parte para com ella requerer a Sua Magestade. 

Passou-se a certidão e requerendo com ella à Meza do Paço a 14, no mesmo dia se 

determinou que o guarda-mor da Relação desse recado ao R.do Arcebispo para que aos 

19 se achasse naquele Tribunal para dar a razão que teve para não cumprir as cartas que 

lhe forão passadas pelo Juízo da Coroa. 

Aos 19 de Janeiro, como Sua Illma, nem por si nem por outrem apparecesse na 

dita Meza a dar a razão porque não tinha cumprido as cartas, se tomou nella assento, 

ouvidos os dezembargadores,  juiz dos feitos da Coroa e promottor della, de que as 

cartas do Juizo da Coroa tinhão sido bem passadas e se devião cumprir.  No mesmo dia 

se foi intimar ao Illmº. Arcebispo o dito assento e, segundo a certidão do escrivão, 

respondeo o queria cumprir com protestação de que lhe não prejudicàse nunca à sua 

jurisdição, posse e regalia real. 

  Aos vinte fez o procurador geral petição ao Illmº. Arcebispo para que lhe desse 

vista da pastoral e real carta, na forma do acórdão do Juizo da Coroa,  e hindo-se a 

despachar se não conseguio por não dar audiência e como tambem por dizer o seu 

criado não era dia de despacho. E tornando no dia seguinte os notários à mesma 

diligência, pelas oito horas da manhaâ tambem não conseguirão despacho, dizendo-lhes 

o criado que Sua Illma não podia despachar por ser aquelle dia o em que lhe havia de vir 

o quartaâ. 

Aos 22 tornarão os notários à mesma diligência e conseguirão despachar-se a 

petição que, autuada na Câmara, tornasse. E hindo-se à Camara com a petição para se 

autuar na forma do despacho, o não quizerão os escrivães fazer, dizendo tinhão muito 

que fazer e não se podia divertir a fazer outra couza. Passou emfim aquelle dia e o 

seguinte e aos 24 tornarão os notários à Camara Pontificia e dando-se autuada a petição, 

querendo eles fazer a deligência, de que se despachase o seu requerimento, o não 

puderão conseguir porque os criados de Sua Illma não quizerão dar recado a Sua Illma, 

antes o dezenganárão de que Sua Illma nem lhes havia de falar, por estar ocupado, nem 

despachar porque tinha dado férias athé à partida da no para Portugal e que a audiência 

em que se havia de publicar despacho da petição já não havia de ser senão depois da 

dita nao fazer viagem. 

Partio emfim  a nao para Portugal a 29 de Janeiro e a 5 de Fevereiro despachou o 

Illmº. Arcebispo que se desse vista da carta real e mónitoria, com suspensão na 

conformidade das cartas rogativas. Porém, tendo-se-lhe requerido na mesma petição 

passasse as ordens necessárias para os religiozos parochos gozarem do effeito pleno do 
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exercício da sua administração parochial, mandando nellas que os clérigos estivessem 

na forma em que antes estavão, a beneplácito dos mesmos religiozos parochos, excluida 

toda a innovação que Sua Illma tinha feito, quanto a esta parte do requerimento nada 

diferio. E forão continuando os clérigos nas parochias com a mesma perturbação, 

violando-se e não dando o Arcebispo cumprimento à sentença do Juizo da Coroa e 

assento tomado na Meza do Paço, resultando daqui que o procurador geral divertio-se 

em procurar o socego dos religiozos parochos, que o Arcebispo, por meio dos clérigos 

intitulados curas, não cessava de inquietar. Não só não teve notícia do despacho referido 

mas do mais que no Juizo Eccleziastico se foi obrando na Câmara athé 17 de Fevereiro. 

E desta diversão do procurador geral, que era o mesmo que o Illmº. Arcebispo 

pertendia, e a esse respeito hé que não quiz passar as ordens requeridas para os 

religiozos parochos gozarem do effeito pleno do exercício da sua administração 

parochial, para que, ocupado o procurador geral em outros requerimentos, tocantes ao 

soccego dos religiozos parochos, se descuidasse de tomar a vista da carta real e 

monitoria. Rezultou que o Illmº. Arcebispo no seu Juizo foi abreviando a cauza tudo o 

que pôde, sem o procurador geral ter noticia de couza alguma. E assim, fazendo-se-lhes 

os autos concluzos com o despacho referido, deferio que o procurador geral juntasse  

procuração aos autos para vir com os embargos requeridos, no termo de huma 

audiência, pena de lançamento. 

Publicou-se este despacho na audiência sem que o procurador geral tivesse 

noticia alguma. E pelo assistente della foi requerido ficasse assignado termo na forma 

que mandava o despacho. E como o procurador geral não apparecesse, por não ter 

noticia alguma, na audiência seguinte, a requerimento do procurador da Mitra, se 

assignou outro termo por via de restituição, para o procurador geral juntar a sua 

procuração e alegar embargos.  

Porém, como o procurador geral andava divertido em requerimentos que fazia ao 

Illmº. Arcebispo para effeito de que os clérigos não perturbassem aos religiozos 

parochos na administração das christandades, como estavão fazendo em desprezo da 

sentença do Juizo da Coroa, cartas rogatórias e assento da Meza do Paço, sem ser 

possível conseguir do Illmº. Arcebispo passasse ordem  para que os clérigos não 

impedissem nem perturbassem a jurisdição dos religiozos parochos, não teve tambem 

noticia alguma do requerimento referido, feito na audiência pelo  procurador das Mitra. 

E assim  veio a resultar que em outra audiência feita a 16 de Fevereiro, foi requerido 
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pelo promottor que o procurador geral fosse lançado do termo que se lhe tinha 

assignado por via de restituição. 

A dezaseis teve noticia o procurador geral destes lançamentos e reprezentando, 

por petição, ao Illmº. Arcebispo, a notícia havida de ter sido lançado na audiência à sua 

rebelia, requereo-se-lhe mandasse dar vista para vir com embargos aos lançamentos, por 

nenhum deles estar em termos de se fazer. Mandou o Illmº. Arcebispo, por seu 

despacho, informar ao escrivão. E informando este, que tendo sido assignado termo ao 

procurador geral,  para vir com embargos à província e monitória, e não o fazendo 

sendo-lhe assignado outro termo por via de restituição e não allegando dentro delle, fora 

finalmente lançado em audiência de 16 de Fevereiro. Supplicando-se ao Illmº. 

Arcebispo com este informe, differio que se desse vista por seu procurador para vir com 

embargos ao lançamento, no termo de huma audiência, (sob) pena de ser lançado, cujo 

despacho foi proferido a 22 de Fevereiro. E sendo publicado o dito despacho na 

audiência de 9 de Março, na mesma deu vista ao advogado para vir com embargos ao 

lançamento. 

Aos 11 de Março se intimáarão ao Illmº. Arcebispo novos artigos de suspeições, 

não se desistindo das já averbadas a 5 de Outubro. E forão os artigos assignados pelo 

procurador geral porque o seu advogado não os quiz assignar, por medo do Illmº. 

Arcebispo. E a 12 se entregarão no Cartório os embargos ao lançamento, fundados em 

que o Illmº. Arcebispo não tinha ainda posto aos religiozos parochos na posse pacifica 

em que antes estávão, como se tinha determinado na sentença do Juízo da Coroa e que 

emquanto assim  não estivesse feito não havia lugar para se proceder ao mais, e outros 

fundamentos que constão dos mesmos embargos cuja cópia se apresenta a fol. 50. E 

para que não sucedesse haver mais lançamentos, juntamente se oferecerão tambem os 

embargos à munitória, cuja cópia vai a fol. 52, e tambem os embagos à carta real, cuja 

cópia vai de fol. 7 athé fol. 9. 

Aos doze de Março, tendo o recurso interposto pelos religiozos declarados por 

excomungados pelo Illmº. Arcebispo e pelos mais a que Sua lllma tinha suspendido as 

licenças de confessar e pregar, corrido seus termos,  havida resposta do Illmº. Arcebispo 

e compulsados os autos, foi visto o deffeito do procedimento do Illmº. Arebispo porque 

nem appareceo o summário de testemunhas tiradas pra a prova da imposição de mãos 

violentas  nos clérigos nem appareceo a sentença declaratória do crime, que devia 

preceder à declaratória das censuras. E somente apparecerão nos autos compulsados as 

notificações  feitas aos ditos religiozos. E autuadas estas sem que se ajuntassem as 
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appellações interpostas pelos religiozos, mandou o Illmº. Arcebispo dar vista ao seu 

promotor e com sua resposta, fazendo-se concluzos os autos, mandou o Illmº. Arcebispo 

passar carta declaratória. E finalmente se sentenciou o recurso a favor dos religiozos, 

que o interpozerão como consta da cópia da sentença fol. 54. 

A  15 deferio o Illmº. Arcebispo às suspeições, rejeitando-as por frívolas, 

calumniozas, dilatórias e frustatórias. E aos 21 deferio o Illmº. Arcebispo aos embargos, 

não admitindo os que se offerecerão à monitória e carta real, com fundamento de que 

não tinha concedido vista para ellas. Regeitou os embargos postos ao lançamento por 

sua matéria e serem manifestamente frívolos, falsos, calumniozos, dilatórios e 

frustratórios e outros deffeitos que lhe assignou. E sentenciou que se cumprisse o 

lançamento embargado. E isto sem embargo de o Illmº. Arcebispo não ter cumprido a 

sentença do Juizo da Coroa, pela qual em primeiro lugar se lhe rogava não perturbasse a 

jurisdição e pose dos religiozos parochos, pois athé então continuavão os clérigos em 

perturbar e impedir aos religiozos parochos o exercício da sua jurisdição parochial, 

tanto que no mesmo dia 21 de Março em que o Illmº. Arcebispo sentenciou os ditos 

embargos, sem disso haver ainda notificação alguma, se queixou o procurador geral à 

Meza do Paço de que o Arcebispo não tinha cumprido a sentença do Juízo da Coroa, 

cartas rogatórias e assento tomado naquela Meza pois as pastorais por que tinha 

mandado aos clérigos administrassem nas ermidas as obrigações parochiaes se achavão 

ainda fixadas e os clérigos continuavão ainda no mesmo exercício parochial de que 

aprezentou constos (sic). E se defferio que o dito procurador geral requeresse ao doutor 

Juiz dos Feitos.    

E requerendo-se-lhe, com effeito despachou que o Illmº. Arcebispo fosse 

novamente notificado para reduzir tudo ao estado antigo, na forma do assento, que 

dissera queria cumprir, deferindo ao procurador geral, no termo de três dias, com 

comunicação de que, não o fazendo, se procederia contra elle na forma de direito e 

estilo. E sendo com effeito notificado, respondeo à notificação, entre outras couzas, que 

a sentença da Coroa e assento da Meza do Paço não fazião comemoração alguma dos 

clérigos curas.. 

Aos 23 de Março se publicarão na audiência os referidos despachos do Illmº. 

Arcebispo porque rejeitou as suspeições e embargos do lançamento e não admittio os 

que se offerecerão à munitória e carta real. E aos 26 do mesmo mez se intimárão ao 

Illmº. Arcebispo duas appellações, hua porque se appellou da sentença dada na regeição 

das suspeições e outra porque se appellou da sentença da regeição dos embargos ao 
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lançamento. E na audiência de 30  se publicárão os despachos nellas dados pelo Illmº. 

Arcebispo aos 28, pelos quaes despachos constou que não deferia às appellações por 

serem manifestamente frívolas, calumniozas, nullas, dilatórias e frustratórias e conterem 

outros deffeitos que as fazião inatendíveis, vistos huns e outros autos, a formalidade da 

carta real e o seu procedimento. 

Aos 29 de Março, mandou o Illmº. Arcebispo, por hum clérigo negro, seu criado  

e  notário, por nome Custódio Gonçalves, notificar ao Pe. provincial  e padres do 

Definitório para que não celebrassem  capitulo intermédio nem procedessem  à eleição 

de novos parochos sob pena de os não instituir, nem aprovar, nem reconhecer por taes  e 

de proceder contra todos, revogando-lhes as licenças de confessar e pregar e administrar 

os sacramentos e de lhes embargar e sequestrar os quarteis, como tudo melhor consta da 

cópia da dita notificação que tambem mandou o Illmº. Arcebispo fixar na Sé primacial e 

algumas igrejas de Bardês, cuja cópia vai a fol. 56. 

No mesmo dia e logo que foi intimada ao Pe. provincial a dita notificação, ao pé 

della mesmo, reprezentando vários fundamentos, porque o Illmº. Arcebispo não podia 

proceder à dita notificação, appellou juntamente della com outros padres do Definitório, 

como melhor consta da cópia da dita appellação fol. 58.  Porém, sem embargo della, 

logo ao dia seguinte, que se contàrão trinta de Março,  apparecerão fixadas na Sé 

primacial e várias igrejas de Bardês, novas pastorais do Illmº. Arcebispo, em que, com 

cominação de suspenção e interdicto e de embargar e sequestrar os quarteis, ordenava 

aos religiozos parochos de Bardês que, no termo de dez dias, largassem  as Igrejas e as 

entregassem  aos clérigos curas, como melhor consta da cópia da dita pastoral fol. 60. 

Vendo o procurador geral, que o Illmº. Arcebispo excitava nova contenda, sem 

embargo das appellações interpostas das sentenças da regeição das suspensões e da 

regeição dos embargos ao lançamento e da appellaçãp interposta pelo Pe. provincial e 

padres do Definitório, por estes e outros fundamentos,  interpôs aos 6 de Abril recurso 

contra elle, que com effeito se despachou com vista ao Illmº. Arcebispo. E no mesmo 

dia lhe intimou a appellação assim da notificação feita ao Definitório para não celebrar 

o capitulo intermédio, como da pastoral novamente expedida contra os religiozos 

parochos, para largarem as igrejas, na qual appellação, expondo vários fundamentos 

porque se mostrava ser violento o dito procedimento, juntamente se lhe allegavão as 

bullas pontificias, pelas quaes não podia Sua Illma proceder contra os ditos religiozos 

com suspeições e interdictos. E que se com effeito as promulgasse, erão irritas e nullas, 
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como nas mesmas bullas se declarava, como melhor consta da cópia da dita appllação a 

fol. 62 athé fol. 65.  

Sem embargo, porém, da dita appellação, aos dezoito de Abril, apparecerão 

fixadas novas pastoraes na Sé primacial nas quaes  sobre as mesmas penas de suspenção 

e interdito e de embargar e sequestrar os quarteis, mandou novamente o Illmº. 

Arcebispo aos religiozos parochos de Bardês, que dentro do termo de seis dias 

largassem as igrejas e as entregassem  ao clérigos curas, como melhor consta da cópia 

da dita pastoral fol. 67. E della, aos 21 de Abril, interpoz o procurador geral nova 

appellação, com os fundamentos que se deixão ver na sua cópia, fol. 69. E juntamente 

fez novo recurso, requerendo se mande juntar aos autos do recurso interposto a 6 de 

Abril, como com effeito se defirio assim por acórdão da Relação, mandando-se 

continuar vista ao Illº. Arcebispo. 

  Porém, sem embargo de tantas appellações interpostas e dos recursos pendentes 

no Juizo do Coroa, aos seis de Mayo, apparecerão ultimamente fixadas novas pastoraes 

na Sé primacial e outras igrejas, pelas quaes o Illmº. Arcebispo com effeito declarou por 

suspensos e interdictos todos os religiozos parochos do distrito de Bardês como se vê da 

cópia da pastoral fol. 71, da qual tambem o procurador geral interpoz tambem nova 

appellação, como consta da sua cópia fol. 72. 

Foi o recurso continuando seus termos e finalmente se deferio ter o Illmº. 

Arcebispo excedido o modo nos seus procedimentos e que se lhe passasse carta para 

receber em ambos os effeitos todas as appellações interpostas pelo procurador geral e 

com especialidade as appellações interpostas das sentenças  da regeição das suspeições 

e dos embargos ao lançamento e mandar recolher todas as pastoraes, como melhor 

consta da cópia da dita sentença fol. 74, em virtude da qual se passarão  as cartas de 

rogo do estilo e se tomou finalmente assento. E  intimado ao Illmº. Arcebispo disse o 

queria cumprir debaixo dos protestos feitos. E com effeito sendo-lhe requerido pelo 

procurador geral a trez de Outubro recebesse em ambos os effeitos as ditas appellações, 

de que novamente se lhe aprezentarão as cópias, as recebeo aos 5. E requerendo-se-lhe 

tambem mandasse passar contra pastoral, para que os clérigos nomeados curas, por Sua 

Illma deixassem livremente aos religiozos parochos exercer a sua jurisdição parochial, .  

defferio daria as providências necessárias. E com effeito se achão os religiozos parochos 

administrando nas igrejas de Bardês [n]o exercício do seu ministério parochial. 
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DOC. Nº. 41 

[s.d.], Goa – Cópia das condições apresentadas pelas freiras rebeldes de Stª. 

Mónica para regressarem ao convento.  

ANTT-TSO-CG, liv. 286; ARSI, Roma.  

 

Copia das Condiçoens 

    Goa 

 

Com condição que se nos restitua a administração da ordem como a Constituição ordena 

e os breves da administração e confirmação dos nossos estatutos.  

Com condição que nos dey o governo emtre os dous Sor.es inquisidores, hum o Rº. Pe. 

Deão Antonio de Amaral Couttinho ou Rvº. Pe. Conigo Sebastião Marques de Proemça. 

Com condição que nos restetua a irmã porteira laica. 

Com condição que não havemos de observar o decreto do Snr. Primás mas que as 

couzas que ordena a nossa sagrada Constituição.  

Com condição de lançar hoje mesmo ao Lobão de nossa procuratura e tomarmos outro 

secular em seu lugar.  

Com condição de conservar todas as oficinas nos seus oficios da sorte como estavão 

quando sahimos da clauzura.  

Com condição de restituir-nos hum livro que se intitula apendix da Constituição que 

está nas mãos do Snr Primás. 

Com condição de mandar recolher as guardas.  

Com condição de não castigar a nenhuma de nós porque todas juntas somos a mesma 

couza.  

Com condição de não nos perturbar nem inquietar com caria nenhuma thé que venha 

decidido de Portugal a nossa cauza como temos suplicado a S. Mag.de que Deos guarde 

como nos deixou o Snr João de Saldanha.  

Protestamos que confirmados tudo isto com os assinados dos dous Snrs. Governadores 

logo recolhemos na nossa clauzura.  
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 Dom Christóvão de Mello                                              Thomé Gomes Moreira 

   Antonio do Amaral Coutto 

 

 

 

 

DOC. Nº. 42 

[s.d.], Faro - Promulgando o Arcebispo Bispo do Algarve a Pastoral do Sigilo, em 

que se ridiculariza o seu passado e a sua actuação na diocese do Algarve.  

BPE, Cod. CV/1-2.  

 

Decimaz 

 

Emfim já sahio à luz 

A do Algarve Pastoral  

Se merece nome tal 

O que contra a ley deduz: 

Bispo que tal faz tem juz 

De dar leys ao infiel 

Se vê ser a vez primeira 

Que tem no Algarve a cadeyra 

O Pontifice de Argel. 

2ª.  

    Alto serviço a Mafoma 

    Tinha na India já feyto 

    E achou por dourado effeyto, 

    Por castigo o prémio em Roma 

    Que depois que só a soma 

    Do ouro na Curia faz vulto 

    Nam se atalha algum insulto 

    Pois se vê com tristez bullaz 

    Trocar-se os pobrez por mullaz, 

    E por momicez oculto.  
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           3º. 

    À India de Frey Gaspar 

    Levou da seyta a semente 

    Porque athé no Oriente 

    Poz tributo ao Confessor 

    E despoiz de cá deyxar 

    O que lhe tinhão mandado, 

    E ser de herege acuzado; 

     Da seyta o frade inventor 

     O fez do Algarve Pastor 

     Para tello mais chegado. 

           4º.  

     Chegou logo e mostrou 

     A ley de Deoz nam amar; 

     Poiz sem pecar quis cazar, 

     E por pecar Baptizou: 

     A amiga santificou 

     Já herege declarado 

Se o não virmos castigado 

Por ter o frade o Governo  

Lá nos sigillos do Inferno 

Hum e outro será queimado.  

 

 


