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Abstract 

1642, [Macau], 17-31 January

Certificate by Sebastião Godinho Gonçalves re-
garding the events that occurred aboard Manuel 
Ferreira Beltrão’s ship on 12 January 1642.

CERTIDÃO DE SEBASTIÃO GODINHO GONÇALVES
SOBRE O QUE SE PASSARA A BORDO DO NAVIO QUE IA PARA MACAÇAR 

(1642)



Certidão de Sebastião Godinho Gonçalves sobre o que se passara
a bordo do navio que ia para Macaçar (1642)
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1Documento

<Macao2>
Certidão, e Confissão. Fr. Jgnacio Munhós mandou hum scrito ao Padre Frey Bento de cristo
<depois de estar no nauio>
2ª via <2 de marco de 643>

Aos 12 de Janeiro de mil e seiscentos, e quarenta e dous, Eu Sebastião Godinho Gonçalluez abaxo 
asinado, estando no nauio de meu cunhado Manoel ferreira beltrão, que estaua de partida pera o ma-
cassar, chegou o Reuerendo Padre Comissario do sancto officio Gaspar Luys as dez pera onze horas ao 
dito nauio E trouxe consigo Paulo teixeira E o padre frey Jgnacio munhos, E neste tempo que chegarão 
estes dous Padres asima nomeados, vi a gente toda do nauio amedrontada com grandissimo pauor e 
medo fundado na excomunhão, E pena de dous mil pardaos, que tinha o Padre frey Bento de cristo 
Jntimado ao dito Capitão do nauio Manoel ferreira beltrão pera que não leuace aos ditos Padres ou a 
paullo teixeira pera o macassar, E estando eu em pratica asim com o Padre Frey Jgnacio munhos, como 
com os mais homens do dito nauio me entregou hum chito o dito Padre E me dice em muito segredo 
leuace Eu ao Padre frey Bento de cristo o que fis uindo em hum balão de Pedro de Aguiar E Vinha na 
mesma Companhia outro balão de miguel gomes, ouuindo que me chamaua hũas tanqas que estauão no 
mesmo nauio, E por entender que o contrario prejudicaria a meu cunhado E ao dito nauio, E por enten-
der tãobem não seria este chito contra o mandado e ordem do dito Reuerendo Padre Comissario Gaspar 
Luyz, Leuey a sam Domingos Entreguey ao Padre frey Bento de cristo da minha mão a sua, E tendo meu 
pay noticia que eu leuaua o dito Chito foy3 em minha busca pera que não dece eu o dito chito, E eu ja 
tinha dado ao dito Padre frey Bento de cristo E isto juro pellos sanctos Euangelhos que fiz, sey, uy, e ouuy, 
sem animo de ir contra o Mandado do Reuerendo Padre Comissario Gaspar Luiz nem fazer couza contra 
esse sancto tribunal de que me asino aqui neste papel commo tudo isto passa na Verdade oje dozacete 
de janeiro de mil e seyscentos e quarenta E dous annos. Sebastiam Godinho Gonçalluez. 

Certifico ser este sinal de sebastiam Godinho, pello que me consta Em fè do que fiz este termo 
em que me asiney. oje em 30 de janeiro de 1642. Eu o padre João marquez notario do sancto officio que 
o escreuy –

o Padre João marquez notario do sancto officio Gaspar luyz Comissario do sancto officio

Esta conforme com o original e não tem cousa que duuida faça. Eu o padre João marquez notario 
do santo officio que o escreui em 31 de Janeiro de 1642.

a) Gaspar Luyz Commissario do santo officio

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 Palavras entre < > inscritas por mão distinta.
3 Palavras corrigidas a partir de “leito que (?)”.




