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Capítulo 5

Na Sala de Audiências do Santo ofício de Lisboa, o Inquisidor e o Notário do alto de  
seus tronos ouvem o réu sentado humildemente no banco.
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QUATRo MANDIGUEIRoS Do SERTão 
DE JACoBINA NAS GARRAS  

DA INQUISIção1

A Santa Inquisição

Entre 1536 e 1821 – os lúgubres quase três séculos que per-
durou o Tribunal do Santo ofício da Inquisição em Portugal e suas 
colônias, mais de 300 moradores da Bahia tiveram seus nomes ano-
tados em diferentes livros de denúncia e confissões nos Cárceres 
Secretos do Tribunal de Lisboa, suspeitos de serem culpados, sobre-
tudo nos crimes de heresia, judaísmo, feitiçaria, homossexualidade 
e bigamia. Como antecipamos, até agora, localizamos 235 baianos, 
portugueses e alguns poucos africanos, todos residentes nesta Ca-
pitania, que chegaram de fato a ser sentenciados, metade dos quais 
foram encarcerados em Lisboa, ouvindo sua setença-crime no Auto 
de Fé: oito morreram queimados na fogueira – seis cristãos-novos 
acusados de continuarem a praticar a religião judaica e dois sacer-
dote tidos como herejes.2 

No rol dos “baianenses” condenados pelo Santo ofício, encon-
tramos um episódio a um só tempo curioso e trágico, onde quatro 
negros com idade entre dezesseis e trinta anos, todos moradores 
em Jacobina, foram transportados para os cárceres inquisitoriais de 
Lisboa, acusados de um patético crime: usar diabólicas “bolsas de 
mandinga”, os famosos patuás baianos, vendidos hoje aos milhares 
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no Mercado Modelo e nas barracas de souvenir ao lado da igreja 
do Bomfim. Salvo erro, foi esta a única ocasião em que Jacobina 
se fez presente no Santo Tribunal de Lisboa, uma página inédita e 
dramática, reflexo de um tempo onde a intolerância e o arbítrio ti-
nham foros de legitimidade e sob o abominável pretexto de manter 
a cristandade unida, o alto clero luso-brasileiro não hesitava de, em 
nome de Jesus, lançar mão do chicote e da fogueira a fim de recon-
duzir as “ovelhas desgarradas” ao rebanho do Bom Pastor.

A Vila de Santo Antônio de Jacobina

Jacobina, vila considerável, a residência ordinária do ouvidor da Comar-
ca, situada junto à margem esquerda do Itapicuru meridional, três mi-
lhas abaixo de uma lagoa, onde engrossa, foi criada em 1723, reinando 
El Rei D. João V. Consta duma grande e vistosa rua, e outras pequenas, 
todas de casas chãs, quase geralmente de pedras e alveadas com tabatin-
ga, que há na sua vizinhança. é atravessada por uma ribeira, denomina-
da rio do ouro, que se passa por uma ponte. Além da igreja paroquial, 
cujo padroeiro é Santo Antônio, tem duas ermidas dedicadas uma a Bom 
Jesus, outra a Nossa Senhora do Rosário. Dista oitenta léguas da cidade 
da Bahia e vinte e tantas do rio São Francisco.3

Tal era a situação de Jacobina quando Aires de Casal escreveu 
sua informativa Corografia Brasílica, em 1817. Remontemos, po-
rém, várias décadas anteriores, precisamente em 1745, o ano em 
que tem início o processo contra quatro afro-brasileiros residentes 
nesta freguesia situada na boca do sertão. A vila mal completara 
três anos que em El Rei nomeara seu primeiro ouvidor, o Dr. Ma-
noel da Fonseca Brandão, fazendo de Jacobina a sede da comarca 
responsável por todo o Norte da Capitania da Bahia. Era vigário 
da freguesia de Santo Antônio o padre João Mendes, o pivô deste 
qüiproquó e principal responsável pela prisão dos mandingueiros.
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Tudo começou, portanto, em 1745, quando chegou ao conheci-
mento do Senhor Vigário que “alguns negros usavam bolsa com a sa-
grada partícula, pedacinho da pedra d’ara e do círio pascal, e alguns 
escritos com palavras destoantes contra nossa santa fé católica”. 

o uso supersticioso de “patuás” ou “bolsas de mandinga”, dois 
termos de origem africana encontrados na documentação inqui-
sitorial desde o século XVIII, é documentado de norte a sul da 
Colônia. Naqueles tempos de religiosidade acrítica, todo cristão só 
se sentia protegido se trouxesse em volta do pescoço algum tipo de 
talismã – os mais ortodoxos carregavam rosário, escapulário, benti-
nhos, medalhas milagrosas, agnus-dei e relíquias variadas4, enquan-
to os mais aficionados ao sincretismo, misturavam a estas devoções 
de tradição católica, elementos alienígenas os mais diversos, do rei-
no animal, vegetal ou mineral, aos quais os ameríndios, africanos 
ou mesmo europeus herdeiros das tradições de feitiçaria medieval, 
atribuíam poderes mágicos.5 Aos olhos sempre desconfiados dos 
reverendos inquisidores, os réus portadores de tais amuletos sincré-
ticos eram suspeitos de dois graves crimes: ou ter feito pacto com 
o demônio e através dos patuás exercitar artes diabólicas, ou mais 
grave ainda, ter o suspeito cometido abominável sacrilégio, rou-
bando uma hóstia consagrada e dela fazendo um dos ingredientes 
das famigeradas bolsinhas de mandinga.

Foi exatamente para averiguar a autenticidade da acusação de 
que negros em Jacobina carregavam suspeitos talismãs6 é que o 
Vigário da Freguesia de Santo Antônio de Jacobina, Padre João 
Mendes, inicia um sumário de culpas aos 21 de novembro de 1745, 
no qual são ouvidas 34 testemunhas, entre moradores da vila e 
circun vizinhanças, saindo acusados quatro suspeitos: três escravos, 
dos quais um natural do Reino de Angola, e um negro forro, os 
quais perderão dez anos de sua juventude atrás das grades de infec-
tas e gélidas pri sões, sofrendo nos cárceres secretos da Inquisição de 
Lisboa horripi lantes torturas e açoites, findando este calvário com 
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a ignomínia de terem suas sentenças lidas publicamente num Auto 
de Fé, antes de irem amargar anos de degredo. Tanto sofrimento 
simplesmente por terem praticado uma forma de piedade equivo-
cada aos olhos da Igreja: acreditaram no poder dos patuás.

Prisão e confissão em Jacobina

o primeiro dos acusados a ser preso foi o preto livre José Mar-
tins: 25 anos, era natural e morador de Riachão da Jacobina, casa-
do com a parda Luiza. Declarou que seus pais, já defuntos, também 
eram forros, o que nos permite confirmar a ilação de outros histo-
riadores, de que já nos meados do século XVIII, existia no Nor-
deste brasileiro significativo contingente de crioulos livres de duas 
ou mais gera ções. Ao ser inquirido pelo vigário, contou a seguinte 
história: que certo dia chegou à sua casa um escravo, de nome Luiz, 
“e com muito empenho pediu que guardasse uma bolsinha de cou-
ro, sem dizer o que continha, dizendo que era boa e útil para tudo 
o que quisesse”. Passados cinco dias, retornou para pedir a bolsa de 
volta, informando então que continha no seu interior uma hóstia 
consagrada e que fora outro escravo, de nome Mateus, quem lhe 
dera tal preciosidade.

os depoimentos dos demais envolvidos com este caso demons-
trarão que José Martins mentiu ao reconstruir sua participação nes-
te imbróglio cabalístico, pois através de seu processo, ele próprio 
dirá mais tarde que seu finado pai já era “devoto” das bolsinhas de 
mandinga, tanto que lha dera “para ser valente e para não poder 
ser ferido”. Tudo faz crer, portanto, tomando como referência mais 
de uma dezena de processos inquisitoriais contra os portadores des-
tes patuás, que eram sobretudo os boiadeiros, militares, capitães do 
mato, viandantes e traba  lhadores nômades, os principais devotos 
de tais amuletos, posto acreditarem representar poderoso e infalí-
vel preventivo contra tiros, flechadas, cutiladas e demais agressões 
de terceiros, tão comuns de ocorrerem nos caminhos desérticos e 
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sertões do Brasil colonial, onde muitos indivíduos carregavam na 
cintura, além da espada e cutelo, algu ma arma de fogo. Lembre-
mos também do perigo representado pelos “selvagens” com suas 
flechas certeiras, ainda presentes, aqui e acolá, nesta área de “cam-
po aberto”, tradução do topônimo indígena “jacobina”. De seu 
próprio pai, ouvira o forro José a revelação do conteúdo de seu 
patuá: “continha umas orações do Santo Nome de Jesus e muitas 
outras maganagens, e que fora feito com todos os trezentos, que 
era o mesmo que dizer que tinha sido feito com todos os demônios, 
e que o usara em sua mocidade nas suas valentias”.

Mateus Pereira Machado foi o segundo mandingueiro a ser 
preso e inquirido pelo padre João Mendes: dezesseis anos, era es-
cravo de um tal Verís simo Pereira, do qual apropriou-se de parte 
do sobrenome. Disse ser natural de São José da Pororoca, atual 
distrito de Feira de San tana, na época, pertencente ao distrito da 
Vila de Cachoeira. Ambos os pais viviam em Jacuípe, igualmen-
te escravos. Apresentou-se como “mineiro” de profissão. Em seu 
processo há pequena descrição de sua aparência: “mediana esta-
tura, gordo, rabixado” (ou “rabiscado”, isto é, com rabiscos ou 
tatuagens faciais à moda africana?). Ao ser perquirido, confessou 
que, de fato, tendo-se mudado para Jacobina, acom panhando seu 
senhor, conheceu na casa do escravo Luiz ao citado preto forro José 
Martins, do qual comprara uma bolsa de mandinga no valor de 
quatro mil réis, dando-lhe como início de pagamento seu cachorro 
de estimação, avaliado em “quatro cruzados novos”, valor mone-
tário utilizado portanto já no século XVIII e re-introduzido con-
temporaneamente. Disse que o tal vende dor garantiu-lhe que o 
conteúdo do patuá consistia de uma oração de São Cipriano e dos 
Santos Nomes de Jesus, “tendo a virtude de livrar a quem a trazia 
de ser ferido”. Informou mais: que o escravo Ma teus usou a dita 
bolsinha por um mês seguido, deixando-a junto com sua camisa 
em casa do escravo Luiz, quando o filho de seu ex -amo levou-a 
ao pai e este ao vigário, ao abri-la encontrou em seu interior um 
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pedaço de pedra d’ara, sangüíneo e orações manuscritas. Ainda 
mais: feita uma busca nos pertences do dito escravo, acharam uma 
segunda bolsa de seda vermelha, que segundo explicou, fora-lhe 
presenteada por Mariana, sobrinha de seu senhor, dizendo que 
continha uma relíquia, mas que ao ser aberta, encontrou-se em 
seu interior uma hóstia consagrada. Para evitar que sua benfeitora 
fos se inculpada no crime de sacrilégio, posto ser proibido aos fiéis, 
sob pena de excomunhão maior, tocar ou apossar-se da Sagrada 
Eucaristia, em gratidão à donzela “por tratá-lo com muito agra-
do”, assumiu Mateus o dito roubo da partícula consagrada, mui-
to embora tenha posterior mente declarado que não só Mariana, 
como uma outra sua irmã, tinham sido as autoras do sacrilégio, 
trazendo elas próprias, escondidas em suas roupas íntimas, idênti-
ca “relíquia”. Como se vê, a situação destes rapazes se complicava 
cada vez mais!

o terceiro negro a ser citado no sumário chamava-se Luiz 
Perei ra de Almeida: vinte anos, natural e morador também no Ria-
chão da Jacobina, escravo de D. Antônio Pereira de Almeida. Disse 
que o pai era natural do Reino do Congo e a mãe, forra. Consta que 
há anos passados ele próprio já fora açoitado pelas ruas públicas da 
Vila de Cachoeira, por ordem da justiça secular, sendo executor do 
castigo o sargento-mor Jerônimo Sodré, acusado de trazer diabó-
lica bolsa de mandinga co berta com baeta encarnada. A principal 
acusação que agora pesava contra si, era ter sido em sua casa que 
se efetuou a transação destes man dingueiros, ocultando a bolsinha 
do escravo Mateus, certamente por temer um “baculejo” por parte 
de seu senhor. 

o último escravo a cair nas malhas do zeloso vigário foi João 
da Silva, apelidado “o Curto”: trinta anos, solteiro, natural da cos-
ta de Luan da, no reino de Angola, morador na fazenda olho do 
Peixe, no sertão de Jacobina. Declarou não ter lembranças de seus 
pais; “por ter ido para o Brasil de muito pouca idade”. é acusado 
de trazer um patuá onde se encontrou uma partícula da hóstia, dois 
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grãos de chumbo, uma pedra quadrada, várias orações suspeitosas 
e figuras desenha das, “que disse trazer para suas valentias há mais 
de um ano”. Informou que fora outro preto, de nome Mamirno, 
escravo do padre Luiz da Rocha, fugido, morador do rio dos Cága-
dos, na Cachoeira, quem lhe dera o tal patuá. Segundo denúncia de 
Tereza Maria, “o Curto” dissera certa feita que “tinha uma relíquia 
melhor que ninguém” e que a portava “para se livrar do gentio” – 
certamente os remanescentes dos valorosos Tupinambá e Quiriri, 
já a essa época bastante dizimados pelos colonizadores. Mais tarde, 
completou sua confissão acrescentando que fora outro preto, Ma-
noel de Barros, que vinha fugido das Minas para a Bahia, quem, 
por mimo, lhe presenteara a dita bolsinha, dizendo que continha 
uma partícula consagrada e que 

aquela relíquia sagrada era boa para livrar do gentio da terra e para que 
não lhe fizessem mal. E mandou que fizesse escrever por algum menino 
o nome dele e o metesse dentro da bolsinha, e que pagasse a algum acó-
lito para a pôr debaixo da pedra d’ara de um altar para que um padre 
celebras se missa sobre ela e ficasse benta de novo, e que a estimasse mui-
to. Disse mais, que trazia a dita bolsinha consigo há muitos anos e nunca 
lhe sucedera mal algum, e após usá-la alguns dias, perguntou a um con-
tratador de gados o que continha e disse ser a oração de São Marcos, mas 
que não conseguia entender bem porque era letra de estudante. Que só 
usava a bolsinha quando ia em viagem ou a serviço fora da fazenda, e foi 
numa destas ocasiões que o vigário e os oficiais da justiça vieram à fazen-
da onde assistia e abrindo-lhe o patuá encontraram uma pedrinha, um 
dente de alho, um grão de chumbo, a oração de São Marcos e a partícula, 
levando-o preso para a cadeia de Jacobina.

Apesar da união da cruz e da espada na prisão dos quatro man-
dingueiros, após poucos meses na cadeia, todos conseguem evadir-
 se, permanecendo mais de um ano fugitivos. Era o tempo que o 
vi gário Montes teve de concluir o sumário de culpas, remetê-lo 
ao Tribunal da Inquisição de Lisboa e esperar a resposta de como 
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devia proceder perante tais delinqüentes, posto ser da alçada do 
Santo ofício a punição destas condutas heterodoxas e sacrílegas. 
Pelo visto, nem em Jacobina, nem em seus arredores, havia os te-
midos familiares e comissários do Santo ofício, as pontas de lança 
do ter rível Tribunal do Rocio, encarregados de delatar, inquirir e 
remeter para Lisboa os convencidos em crimes do conhecimento 
da Inquisição, daí ter sido o próprio vigário paroquial a autoridade 
eclesiástica a tomar tal iniciativa.

Nos cárceres do Santo Ofício de Lisboa

Desde os finais do século XVII que os inquisidores vinham rece-
bendo repetidas denúncias e prendendo réus acusados de trazerem ta-
lismãs suspei tos de conterem, quer a sagrada eucaristia, quer orações 
ou poções cabalísticas, muitos deles e cada vez mais, provenientes da 
América Portuguesa. Tanto que no despacho emitido pelo promotor 
do Santo ofício, datado de 21 de janeiro de 1750, determinando ao 
vigário de Jacobina que mandasse presos os citados quatro mandin-
gueiros, salientava-se que “dada a inclinação dos nacionais do Brasil 
para o trato e amizade com o demônio”, era mister atalhar pernicioso 
mal castigando-se exemplarmente os culpados.

Novas diligências são feitas: os acusados, recapturados e 
guarda dos com grilhões e troncos reforçados, pois agora de presos 
comuns, tinham o agravo de serem réus do Santo ofício, a mais 
temida esfera jurídico-carcerária daqueles tempos selvagens. A or-
dem de prisão traz a data de 4 de setembro de 1750. Se contarmos 
dois ou três meses gastos com a travessia do Atlântico, podemos 
conjecturar que em inícios de 1751 deve ter chegado às mãos do 
vigário de Jacobina a ordem para que enviasse os réus para o Tribu-
nal de Lisboa. Entre sua transferência desta comarca sertaneja, para 
Salvador – certamente transportados debaixo de grossos grilhões, 
caminhando a pé, escoltados por militares montados – e a perma-
nência dos infelizes mandingueiros no aljube da cidade da Bahia, 
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sito debaixo da atual Câmara Municipal, passam-se mais alguns 
meses, até que embarcados com algemas, sofrendo o desconforto 
inerente a estas longas travessias transoceânicas, finalmente arri-
bam nos cárceres secretos da lnqui sição aos 8 de janeiro de 1752, 
em pleno inverno lisboeta, cujo frio era ainda mais cortante nas lú-
gubres “casinhas” onde três ou quatro réus, sempre desconhecidos 
entre si, mofavam anos seguidos, à espera da conclusão de seus jul-
gamentos. Para evitar comunicação e consolo emocional, os recém-
chegados de Jacobina foram colocados em celas separadas, sendo o 
escravo Luiz Pereira de Almeida o pri meiro a ser ouvido, aos 12 de 
junho de 1752. Transmite ao inquisidor e seu notário uma imagem 
de inocência e piedade, confessando tão somente ter guardado em 
sua casa o patuá do escravo Mateus, oferecendo a Deus as penas 
que tem sofrido nas três prisões por onde passou: em Jacobina, na 
cidade da Bahia e agora na Casa Negra do Rocio.

Zelosos em desvendar o recôndito das consciências, cuidado-
sos em evitar injustiças e maquinações caluniosas, determinam os 
inquisido res que novo sumário seja realizado no local de residência 
dos réus, o que ocorre a 18 de janeiro de 1753. Novas acusações 
acrescem-se ao rol anterior, inclusive a própria senhora do escravo 
Luiz, conta que num dia de São João, o forro José Martins e seu 
primo, foram fazer mandingas numa estrada retirada da vila, e que 
ambos fizeram pacto com o demônio, arrenegando Deus e Nossa 
Senhora, e “por bocas de pretos ouviu dizer que provocaram grande 
terremoto”. Neste novo sumário, algumas testemunhas confirmam 
que os dela tos eram mesmo “mandingueiros”, enquanto outras ne-
gam que fossem “feiticei ros”, divulgando que a oração forte que 
traziam no patuá tinha o poder de protegê-los contra a maleita. 
Assina este segundo inquérito o comissário do Santo ofício, padre 
Bernardo Germano de Almeida, cuja carta de habilitação a este 
cargo fora passada em 1743.

Provavelmente, os inquisidores esperaram a chegada desta ra-
tificação de testemunhas para dar prosseguimento à inquirição dos 
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réus, tanto que o segundo a ser ouvido no tribunal lisboeta é o 
escravo Mateus, aos 11 de maio de 1753. Nega ter feito pacto com 
o demônio, colocando inclusi ve dúvidas sobre eventuais efeitos do 
patuá que comprara em troca de seu cachorro caçador. Apesar das 
ressalvas, declarou que “sendo bolsa de mandinga, não podia Deus 
intervir para seus efeitos, e não sabe se intervinha o Demônio”. 
Matreiro, diz que a pedrinha encontrada em seu interior não era 
lasca de pedra d’ara, “mas de um rio, que adi vinhou um feiticeiro 
ser boa para mandinga e por isso a tinha curado”, chamando-se 
José Ribeiro o preto cativo autor do feitiço, morador no Timbó, 
distrito da Jacobina. Declarou não ter conhecimento que era peca-
do trazer a bolsa com a hóstia consagrada, “pois como era de Deus, 
imaginou ser bom trazê-la”. Disse ainda que “no cárcere esteve 
meio louco, por isto meteram-lhe grilhões e algemas” – pobre ne-
grinho, vítima de tão severos castigos quando ainda nem atingi ra a 
maturidade, cujo crime foi ter acreditado no poder do sincretismo 
afro- católico.

Aos 6 de março de 1754 é a vez do escravo angolano confessar 
suas culpas: conta como adquirira de um negro minerador fugido o 
seu patuá, declarando todavia que “embora tenha ouvido falar em 
bol sas de mandinga, nunca creu nelas, sabendo que tais bolsas se 
fazem com o demônio, livrando quem as usa do ferro e facas, sendo a 
que trazia boa para livrar do gentio”. Negou ter consciência que re-
presentava tão grande desacato a Nosso Senhor usar tais bolsinhas.

Dos quatro moradores de Jacobina, o mais inculpado era José 
Martins, pois além de provir de família já comprometida com 
tais feitiçarias, enquadrava-se na categoria de “traficante”, posto 
ter vendido um patuá que dizia ser de seu velho pai, amuleto que 
numa hora disse ter recebido de presente, noutra, que furtara de 
seu pro genitor. os inquisidores devem ter torcido o nariz ao ler o 
conteúdo da oração encontrada dentro de seu patuá, posto conter 
várias proposições heréticas, palavras malsoantes e desacatos sacrí-
legos. Eis seu conteúdo:
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Digo eu que o mar me dê as suas forças e Jesus Cristo o seu poder. Ó mi-
nha pedra d’ara, que no mar fostes criada e em terra achada e em Roma 
con firmada, peço-vos e rogo-vos pelas 7 donzelas e pelas 7 comadres, e 
por 7 casadas, e por 7 religiosas, e por 7 bispos e pelos 7 arcebispos e su-
mos pon tífices, que não podem celebrar missas sem ti. Peço-te e rogo-te 
pelos 7 enfor cados, pelos 7 arrostados, e por 7 mortos a tiro de valente, 
que é Barrabás e Satanás e Caifás e Lucifel, que é meu Rei, meu duque, 
príncipes de minhas batalhas, vencedor do exército, estes todos se achem 
ao meu favor, a socorro de meu intento e a mim me tragam inventas 
como soldado de campanha.

Como os demais réus da Inquisição, também nossos jacobi-
nenses tiveram que comprovar perante os inquisidores que conhe-
ciam mi nimamente os deveres cristãos, sendo-lhes solicitado que 
rezassem o Padre Nosso, Ave Maria, Credo e Salve Rainha, além de 
recitar os Mandamentos da Lei de Deus e os da Igreja. Todos res-
ponderam a contento ao exame de doutrina, com exceção do forro 
José Martins, que não lembrou-se dos mandamentos. Perguntado 
pelos inquisidores se sentira algum poder sobrenatural com o uso 
do patuá – que o trazia na algibeira junto com o tabaco! –, respon-
deu que “não houvera ocasião para isso”, o que sugere que Jacobina 
vivia em relativa paz naquela quadra, sem ameaças de tiros, facas e 
flechas inimigas. Perguntado se fizera pacto com o demônio, “res-
pondeu que vindo embarcado no mar para esta Inquisição, sendo 
a horas da ma nhã, lhe aparecera o demônio em figura de mestiço, 
bastantemente gordo da cintura para cima, cabeça grande, muito 
cabeludo e com a boca da largura de um palmo, e da cintura para 
baixo muito delgado, com as pernas muito finas e as mais feições 
como homem. E “que suposto o viu clara e distintamente, lhe não 
disse palavra alguma e somente observou que ele sorria [...]”.

Saiba o leitor que não foi esta a primeira vez que negros do 
Brasil declararam no Santo ofício terem sido visitados pelo Prínci-
pe das Trevas quando da travessia oceânica: o escravo José Francis-
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co Pereira, 25 anos, natural da Costa de Uidá, no Daomé, disse que 
ao passar seu navio pela ilha de Cabo Verde, quando a caminho do 
Santo ofício, viu o Rabudo em forma de homem feito, com o qual 
manteve diver sas cópulas carnais, algumas vezes como íncubo, ou-
tras como súcubo7. Coisas de “diabo fodichão”, como dizia nosso 
poeta Boca do Inferno...

Certamente para dobrar as resistências do mandingueiro, dei-
xam-no os inquisidores por mais de um ano em seu cárcere, sem dar 
andamento a seu processo, até que aos 20 de agosto de 1755, cha-
mam José Martins para um segundo exame, onde apesar de ratificar 
nunca ter tido nada com Satanás, “usava a bolsa de mandinga na 
inteligência de que quem a trazia não podia ser ferido por operação e 
virtude do demônio, sendo defendido por pacto e intervenção dele”.

Testemunhas do terremoto

A rotina inquisitorial continuava sem alteração: após a audi-
ência do forro mandingueiro, é a vez do negro Mateus, que de 
“gordo e me diana estatura”, aos dezesseis anos, quando foi preso, 
certamente mostrava-se agora magro, quiçá espigado, pois já lá 
iam quase dez anos que o vigário de Jacobina o mandara aprisionar 
pela primeira vez. é ouvido aos 11 de setembro de 1755, acrescen-
tando lembrar- se que ouvira dois negros dizer dentro da senzala 
de seu amo que “se ele havia tirado a partícula e o negava, não 
havia de ser bem sucedido”, provavelmente referindo-se ao risco 
que poderia correr caso notassem contradição entre sua confissão 
e o testemunho de seus cúmplices. o último a ser ouvido foi João 
da Silva, “o Curto”: analisando seus depoimentos, concluem os re-
verendos juízes que havia indícios claros que o réu era culpado de 
apostasia – abandono da verdadeira religião –, havendo presunção 
de ter feito pacto com o demônio. Esta seção tem lugar aos 8 de 
outubro de 1755.
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Nem um mês se passa, quando Lisboa e seus arredores vão 
sofrer a pior tragédia em toda sua milenar história: na manhã de 1º 
de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, um pavoroso terre-
moto com a duração de aproximadamente cinco minutos, destrói 
e arruína a maior parte da Capital do Reino, derrubando igrejas, 
palácios e logradouros pú blicos, estraçalhando as embarcações que 
numerosas achavam-se atracadas no Tejo. Quarenta mil mortes!  
o que não ruiu, ardeu num  infernal incêndio que destruiu o pouco 
que ficara em pé. Lisboa parecia o apocalipse!

Por infelicidade do destino, lá estavam trancafiados nos cár-
ceres secretos da Inquisição, ao lado de centenas de outros réus, 
nossos apavorados mandingueiros de Jacobina, que no escuro de 
suas celas, ouvindo o ronco pavoroso do tremor da terra, a gritaria 
dos lisboetas esmagados debaixo dos escombros, o fétido do enxo-
fre que saiu das profundezas subterrâneas, além das vagas gigan-
tescas do rio-mar que invadiram a parte baixa de Lisboa, alheios a 
tudo, não imaginavam nossos desafortunados crioulos que a bela 
capital do Reino tornara-se um monte de ruínas. Parte dos estaus 
e cárceres do Santo ofício ruiu, provocando mortes e a fuga não só 
dos guardas e demais funcionários encarregados da vigilância des-
ta negra prisão, como também dos presos que tiveram a sorte de 
escapar dos escombros. o pânico dentro das celas devia ser atroz, 
pois certamente julgavam os detentos que chegara o momento do 
temido Juízo Final: “Dia de ira, aquele dia, de calamidade e misé-
ria!”, diz a oração de Finados.

é o escravo Mateus quem nos fornece preciosa crônica do que 
sucedeu a ele próprio e aos demais negros réus do Santo ofício. 
Diz que no dia do terremoto ficou desesperado na cela até a hora 
das Ave Marias, conseguindo arrombar o ferrolho da porta da “ca-
sinha” onde estava trancafiado Luiz Pereira e a de outro preto que 
estava no mesmo corredor. Aí se encontraram e se reuniram com 
outros negros que vagavam pelos corredores do presídio, e estive-
ram juntos até que na noite seguinte foram chamados pelo alcaide 
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da Inquisição, que armara uma barraca na praça do Rocio, defronte 
do Santo ofí cio, onde assinaram termo de que não fugiriam en-
quanto a Inquisição estivesse desativada. Notável o tino adminis-
trativo dos funcionários inquisitoriais, que mesmo em condições 
apocalípticas, encontraram um capcioso artifício para manter sob 
controle os escapados do cárcere arruinado: foram obrigados a jurar 
não se evadir até que restaurada a prisão. 

Contam que entre estes negros havia um africano que não fala-
va português, triste pagão penando nas garras do Monstro Sagrado. 
A solidariedade dos presidiários de cor, reunindo-se e incorporando 
negros provenientes de diversos estratos culturais, num momento 
dramático em que prevalece geralmente o salve-se quem puder, 
da -nos emocionante lição de quão maravilhosos são os sentimentos 
humanitários e de coalescência entre os que estão mais perto do 
estilo de vida tribal.

Diz Mateus que permaneceu “livre”, trabalhando nos desen-
tulhos das ruínas para ganhar alguns vinténs até o dia 12 de maio 
de 1756 – portanto, quase duzentos dias, “passando, muitas vezes, 
diante da barraca do despacho da Inquisição para saber se queriam 
alguma coisa dele”. Pobre ingênuo, em não ter aproveitado o caos 
em que se encontrava a Capital e todo o Reino, para fugir para bem 
longe daquele monstro que rapidamente se soergueu das cinzas, re-
tomando sua triste sina de juiz das consciências e executor de cruéis 
castigos contra seus réus.

Tortura, Auto de Fé e degredo

Aos 12 de maio deve ter sido a data que não só Mateus, como 
os demais réus em liberdade condicional foram outra vez tranca-
fiados nos cárceres inquisitoriais. Mal passa uma semana, o jovem 
Mateus Pereira Machado é submetido ao segundo exame de suas 
culpas, onde declara que antes do terremoto, vivia aflito e esqueci-
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do da me mória, daí algumas contradições que deviam ser notadas 
em seu processo. Concluem os inquisidores que o melhor antídoto 
contra tais esquecimentos era enviar o mandingueiro para a câmara 
de tormentos. A insensibilidade destas velhas raposas inquisitoriais 
choca mesmo os mais empedernidos corações, pois o pior dos cris-
tãos certamente haveria de levar em conta que este pobre diabo 
podia facilmente ter-se evadido para sempre, mudado de cidade 
ou mesmo de país, sem que a Inquisição jamais o recuperasse e, 
no entanto, pagavam-lhe a honestidade e fiel obediência com do-
lorosa sessão de torturas. Coincidentemente, tanto Mateus, quan-
to o ango lano “o Curto”, sofreram o tormento no mesmo dia, 31 
de maio de 1756. Foram sentenciados ao “potro”, uma espécie de 
banco ou estrado de pau onde os réus eram deitados, sem rou-
pa, tendo seus braços e pernas atados em oito partes com correias 
de couro, que com um torniquete eram apertadas vigorosamente, 
provocando hema tomas e dores atrozes nos infelizes. No processo 
de Mateus, lemos que o coitado, como sofria de uma moléstia num 
dos braços, foi atado apenas em seis partes, e “com grandes gritos, 
bradou pelas Chagas de Cristo que lhe valessem, e a coroa do Se-
nhor Rei D. José lhe salvasse”, e após meia hora de suplício, pediu 
para ser novamente ouvido em audiência. Como não acrescentas-
se nada de novo, voltou ao potro para nova sessão de torturas.  
Ao preto José Martins, igualmente torturado no potro, sentenciou-
se que recebesse “um trato esperto”, e foi admoestado, como era de 
praxe, que no caso de se lhe quebrassem os membros, ou viesse a 
morrer em decorrência do castigo, a culpa era toda sua, posto ocul-
tar culpas que os inquisidores julgavam ainda não ter confessado. 
“Começando a apertar com os arrochos as 8 partes, com uns ais 
pedia à Virgem da Conceição que lhe valesse”, suportando o tor-
mento das 9h35 às 9h50, sendo levado em seguida para sua cela, 
para ser curado.

Triste época em que os mensageiros do Mestre do Divino 
Amor usavam dos tormentos, açoites e fogueira para reconduzir ao 
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aprisco as ovelhas desgarradas! Só o mandingueiro Luiz Pereira de 
Almeida escapou da câmara de torturas.

A sentença dos réus pouco variou uma das outras: novamente, 
com exceção do escravo Luiz, os outros três foram açoitados publi-
camente citra sanguinis effusionem, isto é, parando-se as chicotadas 
pouco antes de começar a sair sangue das costas. Em seguida, todos 
os quatros tiveram de ser transportados até a cidade de évora, me-
nos atingida pelo terremoto, onde realizou-se o primeiro auto de 
fé no Reino depois da catástrofe. Foi no dia 20 de junho de 1756, 
na igreja de São Francisco, saindo condenados 64 réus, dos quais 
apenas um infeliz chegou à pena máxima da fogueira. A cerimônia 
inquisitorial teve ter durado o dia todo, pois cada sentença tomava 
por volta de um quarto de hora para sua leitura, comportando o 
auto de fé, alem de pregação solene e missa, a leitura da “abju-
ração de leve” ou “de veemente”, através das quais os réus sus-
peitos de heresia, pacto com o demônio e de outras heterodoxias, 
comprometiam-se a seguir, doravante, à risca, os sagrados ensina-
mentos da Santa Madre Igreja, abjurando todos e quaisquer erros 
cometidos. Já que suas culpas não foram consideradas tão graves, 
tiveram a sorte de ser condenados a degredos curtos e em locais 
relativamente privilegiados: Luiz a dois anos para Lamego, no Trás-
os-Montes; João, “o Curto”, a quatro anos para Silves, e Mateus, 
também quatro anos para Castro Mearim, ambas localidades no 
Algarve; o forro José Martins foi para Miranda do Douro, conde-
nado a quatro anos de exílio.

o que sucedeu a estes desafortunados mandingueiros de Jaco-
bina após a partida para o degredo, infelizmente, a documentação 
não informa. Apenas para Mateus Pereira Machado constava em 
seu processo alguns detalhes sobre como se trajava ao aportar em 
Castro Mearim para cumprir seu exílio: “vestia calção de mitre pre-
to com botões cobertos de seda, meias brancas, capote de saragaço 
furado, sapatos de bezerra, chapéu preto”. Não chegava a parecer 
um príncipe, mas trazia significativo distintivo: seus pés calçados o 
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identificavam com o mundo dos libertos, pois aos escravos era ve-
tado usar sapatos. E, de fato, não apenas Mateus, como os demais 
escravos provenientes de Jacobina devem ter se beneficiado com 
o decreto de 1761 que tornava forros e libertos todos os escravos 
resi dentes no Reino de Portugal. Provavelmente, jamais retorna-
ram ao Brasil. o que lhes sucedeu após o degredo? Dificílimo se-
ria encon trar registro informando sobre estes ex-penitenciados do 
Santo ofí cio. 

Que este resgate de suas histórias, 246 anos após suas prisões, 
represente nossa homenagem a estas quatro vítimas da Inquisição 
que tiveram suas biografias abortadas e existências torturadas pela 
intolerância do mais cruel monstro sagrado de nossa história. 
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