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JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS (1815-1891) 

 TESTEMUNHA EM PROCESSO DE INQUIRIÇÃO DE GENERE 

João Gonçalves dos Santos (1815-1891) foi selecionado como testemunha em um processo de 

Inquirição de Genere. Estes eram processos movidos pela Inquisição lusitana, nos quais um inquiridor 

conduzia um tipo de “devassa” na vida da pessoa, buscando saber se a pessoa tinha “sangue impuro”, 

(especialmente sangue judeu), se era “cristão velho”, se cometera crimes ou se sustentara alguma heresia. 

Dentre os muitos aspectos da vida quotidiana em que a Inquisição se fez sentir em Portugal, 

encontra-se a atribuição de cargos religiosos. Para evitar a atribuição de cargos religiosos a cristãos-novos 

(judeus “convertidos”), foram instituídas as Inquirições de Genere. Inquirição, como o próprio nome indica, 

pressupõe inquérito, interrogatório, averiguação e investigação. Genere, palavra latina, significa 

nascimento, raça e pressupõe um “nascimento nobre” ou “puro”. Assim, as Inquirições de Genere 

consistiam de inquéritos à ascendência, e tinham por finalidade provar a limpeza de sangue dos 

candidatos à vida clerical. Assim, elas davam origem a processos organizados para prova de determinada 

ascendência dos interessados, com vista ao ingresso em determinado cargo. Ninguém, nem mesmo 

apresentado pelo bispo ou pelo Papa, poderia tomar posse de um benefício dentro da diocese, sem se 

tornar previamente “habilitado”, ou seja, sem ter-se submetido a rigoroso inquérito cuja conclusão 

provasse ser cristão-velho, sem mistura de judeu ou outra raça. Este inquérito estendia-se aos pais e avós.1 

Para proceder às respetivas diligências, era eleito pelos capitulares e por voto secreto, um juiz 

comissário que, com o seu secretário, se deslocava ordinariamente às freguesias de naturalidade dos 

inquiridos, assim como de seus pais e avós, com a finalidade de proceder ao inquérito. O comissário 

começava por abordar os párocos das freguesias dos inquiridos, encarregando-os de nela escolherem as 

testemunhas. A seguir, ele oferecia orientações quanto a todos os vícios que pudessem debilitar os 

depoimentos das mesmas e o modo de os prevenir. 

O interrogatório era então feito às testemunhas escolhidas pelo pároco das freguesias idôneas e 

bem informadas, em número de oito ou mais. Os depoimentos eram feitos sobre “juramento dos Santos 

Evangelhos” e com declaração de pena de excomunhão contra os transgressores. Uma das normas 

impostas consistia em guardar segredo sobre as declarações prestadas. Os inquéritos obedeciam a seis 

quesitos. Destes, os cinco primeiros diziam respeito ao conhecimento dos indivíduos em causa e dos seus 

ascendentes – pais e avós paternos e maternos. No sexto, perguntava-se se eles foram sempre cristãos e 

limpos de sangue. Inquiria-se ainda se alguma dessas pessoas fora alguma vez penitenciada pelo Santo 

Ofício (Tribunal da Inquisição), se pagara algum tributo de obrigação de gente hebraica, se cometera 

crime de heresia, se incorrera em infâmias e coisas semelhantes. 

                                                           
1 Confira online aqui: https://genealogiafb.blogspot.com/2015/03/o-que-sao-as-inquiricoes-de-genere.html 
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Inquiridas as testemunhas, as diligências eram dadas por findas, das quais era lavrado um termo. 

Só depois de confirmada a origem de todas as pessoas em causa, é que o candidato era considerado 

habilitado para o exercício do cargo religioso para o qual estava indicado.  

João Gonçalves dos Santos foi selecionado como uma das testemunhas de um inquérito em Santa 

Maria de Aboadela de Ovelha do Marão, em 1859, a favor do habilitando Joaquim Ribeiro Alves de 

Miranda, filho de José Ribeiro Alves e Maria Clemente de Miranda. Os avós paternos do habilitando eram 

José Ribeiro Alves e Quitéria de Miranda, daquela mesma freguesia de Aboadela; os avós maternos eram 

Agostinho Clemente de Miranda, natural de Aboadela, e Eva da Fonseca, da freguesia de São João Batista 

de Gestaçô. O tio do habilitando era o clérigo Manoel Clemente de Miranda, que, à época, estava no 

Brasil.  

O referido processo de inquirição foi ordenado por D. José Joaquim D’Azevedo e Moura (1794-

1876), arcebispo primaz da diocese de Braga, em 30 de julho de 1859, “com todo possível segredo”. Nele 

se requeria ao pároco da freguesia que arrolasse as testemunhas para se apresentarem ao comissário, 

José Joaquim da Costa Pinheiro, e ao seu secretário. As testemunhas deveriam possuir as seguintes 

qualificações: “...no distrito da sua freguesia com pessoas que mais antigas houverem, fidedignas, e Cristãs 

velhas, acerca da naturalidade, nascimento, limpeza e geração de sangue” do referido habilitando. Os 

testemunhos foram colhidos em Aboadela, em 8 de agosto de 1859. 

 

João Gonçalves dos Santos foi a décima e última dentre as testemunhas arroladas pelo reitor da 

freguesia, José Vilella2, a prestar depoimento acerca do habilitando e seus ancestrais. O processo da 

Inquisição informa que João Santos era casado, lavrador, morador no Lugar da Rua, em Aboadela, 

“ajuramentado aos Santos Evangelhos”, com a idade declarada de quarenta e quatro anos e “aos costumes 

nada”. Indagado pelo “reverendo comissário”, João Gonçalves dos Santos respondeu às seis questões 

apresentadas. Nelas informou que “conhecia perfeitamente por ser vizinho” ao habilitante, assim como 

conhecer os pais e a reputação deles. Que, também, como vizinho, “muito bem conhecia” os avós 

paternos, “lavradores antigos e honrados”. Quanto aos avós maternos, também os conhecia, que “ainda 

eram vivos”, residentes na freguesia de Gestaçô, “lavradores antigos”, e “uns e outros de limpa geração, 

que têm até tido clérigos nas suas gerações” (sic). Declarou, na quinta pergunta, que o justificante “nunca 

                                                           
2 O pároco José Villela sucedeu a José de Lemos e Mello em maio de 1834, e tornou-se reitor na freguesia de Aboadela. José Villela era 

natural da vizinha freguesia de São João de Várzea. Faleceu às quinze horas de 18 de novembro de 1880, na residência paroquial da 

freguesia de Aboadela, aos setenta e oito anos de idade. 
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foi e nem é herege da nossa santa fé”. Por fim, na sexta pergunta, declarou que “nem os pais, nem os 

avós e nem seus antepassados cometeram jamais crime de Lesa Majestade, divina ou humana, nem que 

por tais motivos foram sentenciados ou condenados com as penas estabelecidas em as leis do Reino”.  

Vários documentos do justificante e de seus parentes foram anexados ao processo. As diligências 

também aconteceram na freguesia de São João Batista de Gestaçô, onde nascera a avó materna do 

habilitando. O processo foi encerrado em 25 de agosto de 1859.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicado online em 15/06/2020. Gilson Santos coordena um Projeto de Genealogia e História Familiar do qual fazem parte 

também outros da família. Para contatos, clique aqui. 

                                                           
3 Confira o processo original aqui: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G98M-49JS?cc=2125025 
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