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PROCESSO CONTRA ANTÓNIO ACHIS, CRIADO DE ANTÓNIO RIBEIRO, 
SOLICITADOR DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA (1577)

Transcrição de Miguel Rodrigues Lourenço
 CHAM – Centro de Humanidades, NOVA – FCSH ; Centro de Estudos de História 

Religiosa (UCP) ; Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste (FLUL)

Resumo

1577, Lisboa, julho, 29 a agosto, 7

Processo (suspendido) da Inquisição de Lisboa 
contra António Achis, de origem chinesa, criado 
de António Ribeiro, solicitador da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa em 1577. 

Abstract 

1577, Lisbon, 29 July to 7 August

Discontinued proceedings by the Inquisition of 
Lisbon against António Achis, of Chinese de-
scent, servant of António Ribeiro, solicitor to the 
Santa Casa da Misericórdia, in Lisbon, in 1577.

Lisboa, Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, Cadernos do Promotor, Liv. 192, f. 489-494.
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1Documento

[f. 489] 

Antonio indio

Denunciacam Contra Antonjo Jndio [morador] nesta Cidade Criado de Antonjo [Ribeiro] solecitador da 
misericordia

  <lixboa    an. 67 [sic2]3>

os senhores inquisidores mandarão soltar a este [...]
não auer culpa contra elle bastante [...]

grande suspeita contra o testemunho de pedro d almeida

/ [f. 489v]

Aos vinte noue dias do mes de Julho de mil qujnhentos setenta sete annos em lisboa nos Estaos 
na casa do despacho da santa Jnquisicam Estando ali os senhores Jnquisidores mandaram vir perante sj 
gregorio ferreira Alccaide do carcer deste santo officio E lhe entregaram preso Antonjo Jndio contheudo 
nestes autos E porque lho entregaram e elle se ouue por entregue delle assignou aquj comigo Junta-
mente no dito dia Joam Canpello notario apostolico o Escreuj

a) greguorio ferreira    a) Joham Canpello

/ [f. 490]

Aos vinte noue dias do mes de [Julho] de mil qujnhentos setenta s[ete] annos em Lisboa nos 
Estaos n[a] casa do despacho da santa Jnquisica[m] Estando ahi os senhores Jnquisidores peran[te] elles 
pareceo Pero d almejda esc[riuão] das Justificacois da fazenda d el [Rey] nosso senhor de Jdade que disse 
ser d[e] cinquoenta annos pouco mais ou [menos] natural da Cidade de Bra[...] E morador nesta Cidade 
n[...] de sam Miguel d alfama ao q[ual] foi dado Juramento dos santos hevamgelhos en que pos sua mão 
e prometteo dizer verdade E disse que Estando elle en sua casa veo ter a ella hum Jndio que se chama 
chilis criado de Antonjo ribeiro solecitad[or] da Misericordia o qual Jndio costum[aua] uir algũas uezes 
a casa delle testemunha acompanhando a molher de Antonjo ribeiro a qual he conhecjda en casa delle 
testemunha E preguntando elle testemunha ao Jndio que se chama Chilis co[mo] Estaua se lhe fazia seu 
senhor boma [sic] / [f. 490v] [con]panhia o dito Jndio lhe disse que [...] estaua bem nem lhe fazia [s]eu 
senhor boma [sic] conpanhia porque comettia com elle o ppecado [sic] nefando quaixando se de seu 
senhor que lhe daua muito ma vida e trabalho quando comettia o tal peccado com Elle por o nan poder 
sofrer E o mesmo Indio lhe disse entam que a mesma comversacam E pecado nefando comettia o dito 
Antonjo ribeiro com outro moco que tinha en casa que se chama duarte moco de Jdade segundo parecer 
delle testemunha de dezojto the vinte annos o qual moco elle testemunha nam sabe donde he natural 
E cuida que sete ou oito annos que Esta en casa do dito Antonjo ribeiro posto que neste tenpo fizesse 
algũas uezes interpolacois de nam Estar en casa he emcomcontrando [sic] elle testemunha auera seis ou 
sete dias o moco que se chama duarte a porta de francisco goncalluez Escriuão que foi das aucois nouas 
e pello que tinha Sabido elle testemunha do Jndio comecou a peleijar com Duarte dizendo lhe porque 
nam tinha vergonha de sofrer que seu senhor vsase mal / [f. 491] delle e com elle cometese o pecca[do 

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987
2 Na realidade, o caso refere-se ao ano de 1577.
3 Inscrito pelo punho de Bartolomeu da Fonseca, Inquisidor de Lisboa a partir de 1583.
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ne]fando E posto que no principio o dito duarte ficasse co [sic] medo por uer que [...] tinha Sabido algũa 
enformacam [do] que passaua com seu senhor dizendo lh[e] que aquillo saberia do Chilis Jndi[o] de seu 
senhor logo na mesma pratica lh[e] confessou que hera uerdade que [o] dito Antonjo ribeiro seu senhor 
usaua [mal] delle cometendo com elle o pec[ado] nefando e que aueria tres annos po[uco] mais ou 
menos que com elle tinha Esta torpe comuersacam o d[ito] Antonjo ribeiro E lhe disse que se [...] tinha 
algum desar no andar que lho causara a comuersacam desones[t]a que com elle tinha Antonjo ribeiro seu 
senhor o qual Moco aJnda Estaua oJe en casa do dito Antonjo ribeiro [o] qual pousa detras da Misericor-
dia entre huns barbeiros em hum beco que nam tem saida e na pratica que elle testemunha teue com o 
dito duarte lhe disse que nam Estaria mais nesta terra Ja que elle testemunha sabia desta comversacam e 
que se deteria nella entretanto que o dito Antonjo Ribeir[o] / [f. 491v] [...] lhe desse hum vistido que lhe 
[tin]ha promettido E declarou que o Jndio [Chi]lis sera de Jdade de dezoito pera [vin]te annos E nam sabe 
nenhũas desauencas que Estes mocos tenham com seu senhor nem elles lhe fizeram queixume delle E do 
custume nada E assignou aquj com elles senhores Jnquisidores [E] lhe foi mandado ter segredo no caso 
[...] Antonjo pirez notario ho Escreuj −

A qual denunciacam acima Eu Joam Canpello bem he fielmente tresladej da propria E ambas 
comcordam he por verdade a concertej con o notario abaixo e ambos assignamos en lixboa aos tres dias 
do mes de Agosto de setenta sete Annos –

Concertada Comiguo notajro   a) Joham Canpello

a) Antonio pirez

/ [f. 492]

Antonio Jndio

aos dous dias do mes daguosto de m[il quinhen]tos setenta e sete annos em lisboa nos [Estaos] 
na casa do despacho da santa inquisicão est[an]do ahi os senhores inquisidores mandaram uir perante si 
<Antonio> achis Jndio preso nestes [car]ceres de idade que parecia ser de dozoit[o annos] pouquo mais 
ou menos segundo seu asp[ecto] ao qual foi dado Juramento dos san[tos] euangelhos em que elle pos sua 
mão pro[me]teo dizer uerdade. perguntado se sabe o[u] suspeita a causa por que foi mandado traz[er] aos 
caceres [sic] deste Santo officio diss[e] que nam sabe a causa por que o prende[r]am foi lhe dito que neste 
santo officio nam se custuma prender pessoa algũa senam por fazer ou dizer algũa cousa contra nossa fee 
catolica ou auer cometido algum delicto que pertenca a este santo officio portanto lhe amoestam da parte 
de nosso senhor Jesu cristo que cuide bem em suas culpas e faca uerdadeira confissão pera que Sua causa 
se despache com breuidade / [f. 492v] [...] [J]ustica, disse que não auia cometido nenhua [co]usa E foi man-
dado a seu carcere e asinej por elle a seu rroguo com os ditos senhores Antonio pirez ho escreuj

a) Antonio pirez

a) pedro Nunez

a) Dom Migel de Castro
a) Jorge gonçalluez Rybeiro

aos seis dias do mes d aguosto de mil e quinhentos setenta e sete annos em lisboa nos estaos na 
casa do despacho da santa inquisicão estando ahi os senhores inquisidores mandaram uir perante si a 
Antonio Jndio conteudo em estes autos ao qual foi dado Juramento dos santos euangelhos em que elle 
pos sua mão prometeo dizer uerdade / [f. 493] 

Perguntado Se ha cuidado em [suas] culpas e que he o que lhe [lembra] dellas disse que lhe nam 
le[mbra] nada. perguntado se sabe a[lgũa] pessoa que cometesse a dormir co[m] outra por detras contra 
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natura disse qu[e] nam no sabe. perguntado se diss[e] elle a algũa pessoa que hum certo [...] dormia com 
elle por detras e com o[utra] pessoa disse que nam sabe nada. 

perg[un]tado se estando de noite4 na ca[...] se aleuantaua hũa certa pessoa E dor[mia] com elle 
por detras ou com outra pesso[a] de casa disse que nam no sabe nem nunqua tal uio e lhe foram feita[s] 
as perguntas gerais disse que se chama achis Jndio da china e que nam sabe quem he seu pai nem sua 
mai nem seus avoos e que elle he cristão bautizado e nam sabe as orações da igreiJa e que se confessa 
quando amanda a igreJa E foi amoestad[o] em forma e mandado ao seu carcer[e] e asinej por elle com os 
ditos senhores Antonio pirez ho escreuj

a) Antonio pirez

a) pedro Nunez

/ [f. 493v]

Aos sete dias do mes d aguosto de [m]il e quinhentos setenta e sete annos em lisboa nos estaos 
na casa do despacho da santa inquisicão estando ahi os senhores inquisidores mandarão uir perante si 
achis Jndio conteudo nestes autos ao qual foi dado Juramento dos santos euangelhos em que pos sua 
mão prometeo dizer uerdade perguntado se ha cuidado em suas culpas como lhe foi mandado e que he 
o que lhe lembra dellas disse que nam lembra nada Perguntado se algũa pessoa asim em sua casa como 
fora della o cometeo que queria dormir com elle por detras disse que não perguntado se lhe perguntou 
hum certo homem se seu senhor lhe daua boa uida E elle se queixou dizendo que seu senhor dormia com 
elle por detras e que o trataua mal [di]sse que nam sabe nada E asim pareceo a elles senhores inquisi-
dores / [f. 494] que no seu modo e manejra q[ue res]pondia parecia homem sem [...] e seu Juizo E que 
pelo seu t[estemunho nam] se podia culpar ningem e foi amoestado em forma e mandado ao seu carcere 
e asinej a seu roguo com os ditos senhores Antonio pirez ho [escreuj]

a) Antonio pir[ez]

a) Dom Migel de Castro
a) pedro Nunez

4 Riscado: “aleua”.




