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Tribunal do Santo Ofício: 
estado actual da descrição 

arquivística



    

Principais aspectos :
 Breve apresentação

 Estrutura 

 Documentação descrita

 Principais “frentes” de descrição e critérios

 Condições de acesso e utilização

 Planos de tratamento arquivístico 

 Instrumentos de descrição privilegiados
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Breve apresentação do fundo documental

 Tribunal simultaneamente régio e eclesiástico, criado em 1536 e 

extinto em 1821

 Procurava identificar, julgar e condenar todos os culpados no crime 

de heresia 

 Primeiro surgiram os tribunais de Évora e Lisboa. O Brasil, as ilhas 

do Atlântico e territórios portugueses da costa ocidental de África 

dependiam do tribunal de Lisboa.
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Breve apresentação do fundo documental

 O primeiro instrumento normativo, designado por 

“Regimento”, surgiu em 1552, embora as primeiras instruções 

datem de 1541. Nos primeiros anos o tribunal em Portugal 

regeu-se pelas normas inquisitoriais espanholas. Apesar da 

influência deste modelo, as leis portuguesas adaptaram-se às 

características políticas, sociais e religiosas do país.
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Breve apresentação do fundo documental

 Em 1541 foi estabelecida a Inquisição em Coimbra, Lamego, 

Tomar e Porto. Estes três últimos foram extintos em 1547. Os 

processos de Lamego e Tomar foram arquivados no tribunal de 

Lisboa. Os processos do Porto foram arquivados no tribunal de 

Coimbra.

52014 |27 de Março|               Tribunal  do Santo Ofício:  estado actual da descrição arquivística                  |Teresa Tremoceiro| 



    

Breve apresentação do fundo documental

 O tribunal de Goa foi criado em 1560 e definitivamente 

extinto em 1812. Dele dependiam os territórios portugueses da 

costa oriental africana. Na Torre do Tombo, apenas existem 

documentos relativos a este cartório no Conselho Geral  

(correspondência, listas dos Autos da Fé e de ministros e 

oficiais), e nos processos da Inquisição de Lisboa.
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Breve apresentação do fundo documental

Conselho Geral do Santo Ofício foi criado em 1569, pelo Cardeal 

D. Henrique. Genericamente, além das visitas aos tribunais dos 

distritos inquisitoriais, competia-lhe a apreciação e despacho às 

diligências de habilitação dos ministros e familiares do Santo 

Ofício.
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Estrutura na base de dados

 tura na base de dados
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Estrutura na base de dados
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Estrutura e dimensão



    

 Subfundos: 8

 Subsecções: 8 

 Ministros e Familiares - CG

 Documentos particulares do inquisidor-geral D. Francisco de Castro - CG

 Ministros e Oficiais – IL, IC, IE 

 Juízo do Fisco – IL, IC, IE 

 Séries: 198

 Unidades de instalação: c. 82 mil
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Dimensão do fundo documental
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 Total livros
Total livros 

descritos Total de maços Total de maços descritos

Tribunal do Santo Ofício (F)   71 + 32 71

Conselho Geral (SF) 523 119 67 + 50 0 

Inquisição de Lisboa (SF) 1061 1061 101 101

Inquisição de Coimbra (SF) 822 + 7 cx. c. 486 188 + 18  0

Inquisição de Évora (SF) 691 c. 302 59 + 20  0

Inquisição de Lamego (SF) 1 1   

Inquisição do Porto (SF) 2 2 11 11

Inquisição de Tomar (SF) 1 1   

Documentação descrita
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Total livros por 

descrever Total de maços por descrever

Tribunal do Santo Ofício (F)  32

Conselho Geral (SF) 404
c. 117 (mç. 35  microfilmado; registo 
criado do mç. 31 - Inquisição de Goa)

Inquisição de Lisboa (SF) 0 0

Inquisição de Coimbra (SF) c. 336
c. 206 (mç. 1 e 2 microfilmados; mç. 5 

com 3 doc. descritos)

Inquisição de Évora (SF) c. 388 79

Inquisição de Lamego (SF) 0  

Inquisição do Porto (SF) 0 0

Inquisição de Tomar (SF) 0  

Documentação por descrever



    

Documentação descrita

 Tribunal do Santo Ofício (F)

71 maços de um total de 103 (69%) 
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Documentação descrita

Tribunal do Santo Ofício (F) - Maços

 Documentação que se encontrava em caixas de documentos por 

identificar, desde a transferência do  Tribunal do Santo Ofício 

para a Torre do Tombo em 1825. 

 A morosidade da tarefa de identificação e integração dos 

documentos destes maços nas respectivas séries, ou mesmo de 

reconstituição de processos, levou-nos a esta solução.
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 Conselho Geral (SF)
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Documentação descrita
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Documentação descrita

Conselho Geral (SF)
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  Livros
Livros 

descritos Maços
Maços 

descritos

 Diligências de 
habilitação

(SR)

Dilig. de 
habilitação 
descritas

Totais 523 119 117 0 30624 2332 

                     23%                         0%                                8%



    

Documentação descrita

Conselho Geral (SF)
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Documentação descrita

Conselho Geral (SF) 

Diligências de habilitação (SR) 

• Todos os registos descritivos se encontram criados mas com 

conteúdos informativos diferentes 

• Descrição vai sendo revista, acrescentada e normalizada 

• Constituída por 3 subséries: Diligências de habilitação, 

Habilitações incompletas e Habilitações de mulheres
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Documentação descrita

Conselho Geral (SF)

Diligências de habilitação (SR) 

• Diligências de habilitação (SSR) – 25.092 proc.

• Habilitações incompletas (SSR) – 5.428 proc.

• Habilitações de mulheres (SSR) – 86 proc.
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Documentação descrita

Conselho Geral (SF)

Diligências de habilitação (SSR) 

• Apenas 131 documentos se encontram descritos em detalhe e de 

uma forma normalizada

• Muitos processos incluem mais do que um requerente a 

diligências de habilitação. Podem ser irmãos e/ou cônjuges (ou 

pretendentes a) dos ministros e oficiais. Por vezes são processos 

constituídos em datas diferentes, mas com a mesma cota.
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Documentação descrita

Conselho Geral (SF) 
 Subséries descritas na íntegra e normalizadas

Habilitações incompletas (SSR) 

•  Tal como o título indica, inclui processos incompletos de 

diligências de habilitandos para vários cargos do Tribunal do 

Santo Ofício, maioritariamente para o de familiar
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Documentação descrita

Conselho Geral (SF) 
 Subséries descritas na íntegra e normalizadas

Habilitações de mulheres (SSR) 

• Contém processos de diligências de habilitação  de mulheres 

casadas ou para casarem com ministros e oficiais do Tribunal 

do Santo Ofício, na sua grande parte com familiares da 

Inquisição, e em muito menor número, para servirem como 

amas do Paço.
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Documentação descrita

 Toda a Inquisição de Lisboa (100%)

No âmbito de Projecto Inquisição de Lisboa on-line, ao abrigo do 

protocolo de cooperação estabelecido entre a REN - Redes 

Energéticas Nacionais SGP, S.A. e o Estado Português, através da 

Direcção-Geral de Arquivos (entre 2007 e 2009)
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Documentação descrita

Inquisição de Coimbra (SF)
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 Total livros
Total livros 

descritos
Total de maços

Total de maços 
descritos

Totais
    822    
(+ 7 cx.)

c. 486
   188    (+18 

mç.)
0

Percentagem 
documentação 

descrita

                    c. 59%                        0%



    

Documentação descrita

Inquisição de Évora (SF)
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Total 
livros

Total livros 
descritos

Total de 
maços

Total de maços 
descritos

Totais 691 c. 302 59 (+ 20) 0

Percentagem 
documentação 

descrita                  44%                      0%



    

Documentação descrita

Inquisição de Coimbra e Évora (SF)

 Séries “Processos” 

Registos descritivos:

• Normalização da descrição

• Avaliação dos registos que se encontram duplicados ou com 

informação insuficiente ou incorrecta

• Comparação, migração e eliminação de informação ou de registos 

repetidos
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Documentação descrita

Inquisição de Coimbra e Évora (SF)

 Séries “Processos” 

Causas da repetição de registos:

• Descrições efectuadas em formatos e tempos diferentes 

(ORACLE, MultiArq, Acess, e Word) migrados em 2004 

para o Calm e em 2009 para o Digitarq
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Principais “frentes” imediatas na descrição/revisão

• Descrição: 

Livros da Inquisição de Coimbra e Évora  

• Revisão/Descrição: 

Diligências de habilitação e processos da Inquisição de 

Coimbra e Évora 
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Principais “frentes” imediatas na revisão
• Série processos da Inquisição de Coimbra e Évora

 Números totais das séries "Processos"

  Processos 
Descrições  

normalizadas
 Registos 

descritivos 
Eliminar

Inquisição de 
Coimbra

10.716 c. 2.300 12.303 1.587

Inquisição de 
Évora

11.779 c. 800 12.382 603



    312014 |27 de Março|               Tribunal  do Santo Ofício:  estado actual da descrição arquivística                  |Teresa Tremoceiro| 

Principais “frentes” imediatas na revisão
• Séries processos

Inquisição de Coimbra e Évora

 

 Processos Descrições  normalizadas  Registos descritivos Eliminar
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Condições de acesso e utilização  

Cota actual

Livros - Procedimento:

Incluir nomes do fundo, subfundo e número do livro

Exemplo: 

Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Évora, liv. 21
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Condições de acesso e utilização 

Cota actual

Maços - Procedimento: 

Incluir nomes do fundo, subfundo,  número do maço ou número do maço e 

número do documento

Exemplo 1: 

Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Coimbra, mç. 5 

Exemplo 2: 

Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Coimbra, mç. 5, n.º 1
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Condições de acesso e utilização 

 Cota actual

Conselho Geral (SF), Diligências de Habilitação (SR):

Diligências de Habilitação (SSR) - Procedimento: Nomes do fundo, subfundo, 

primeiro nome do habilitando, número do maço e número do documento

Exemplo: 

Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações, André, mç. 5, doc. 96
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Condições de acesso e utilização – cota actual

Conselho Geral (SF), Diligências de Habilitação (SR):

Habilitações Incompletas (SSR) - Procedimento: Incluir nomes 

do fundo, subfundo,  nome da série e número do documento

Exemplo: 

Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações Incompletas, 

doc. 1
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Condições de acesso e utilização – cota actual

Conselho Geral (SF), Diligências de Habilitação (SR):

Habilitações de Mulheres (SSR) - Procedimento: Incluir nomes do fundo, 

subfundo,  nome da série, número do maço e número do documento

Exemplo 1: 

1- Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações de Mulheres, mç. 1, 

doc. 1

Exemplo 2: 

2- Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações de Mulheres, mç. 2, 

doc. 1
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Condições de acesso 
• Documentação microfilmada

Conselho Geral
Total Habilitações (sr)
892 765

87%

Inquisição de Coimbra

Total Processos (sr)

540 521

96%

Inquisição de Évora

Total Processos (sr)

269 256

95%
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Condições de acesso

• Documentação digitalizada

Maços do TSO, toda a Inquisição de Lisboa, parte da série 

processos da Inquisição de Coimbra e parte da série processos da 

Inquisição de Évora

 20.068 registos online com imagens associadas

(19.267 da Inquisição de Lisboa)
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Condições de acesso 

• Estado de conservação: calcula-se que  em 

determinados fundos cerca de 80 a 90% dos documentos 

estão em mau estado
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Planos de tratamento arquivístico

• Diligências de Habilitação (SR): concluído em 

Setembro de 2011

• Processos (SR): concluído em Maio de 2013

• Livros de todo o fundo documental: iniciado em 

Dezembro de 2010 e não concluído
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Planos de tratamento arquivístico

• A normalização da descrição é apoiada, na maioria das 

situações,  nos Planos propostos e autorizados superiormente

• A diversidade, especificidade e dimensão das séries  

justifica a elaboração de Planos próprios

• Situações novas e as soluções encontradas são incluídas, 

sempre que necessário



    422014 |27 de Março|               Tribunal  do Santo Ofício:  estado actual da descrição arquivística                  |Teresa Tremoceiro| 

Instrumentos de descrição privilegiados (1)
• Base de dados em uso nos arquivos dependentes da DGLAB: 

Contém o que está mencionado no quadro relativo à 
documentação descrita

• O inventário Os Arquivos da Inquisição da autoria de Maria 
do Carmo Dias Farinha, a consultar para os livros do 
Conselho Geral, Inquisição de Coimbra e de Évora (ID L 
561)

• Catálogo em linha da Inquisição de Lisboa estará 
actualizado no final de 2014 

(1) Por serem os mais actualizados
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Instrumentos de descrição privilegiados

A referir…

 A estrutura do fundo Tribunal do Santo Ofício, existente na base 

de dados em uso, foi criada a partir do Guia Geral dos Fundos 

da Torre do Tombo, vol. 1, publicado em 1998 (ID L 602-1) 

 Foram, entretanto, acrescentadas algumas séries nos subfundos 

Conselho Geral, tribunais da Inquisição de Lisboa, Coimbra e 

Évora
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Conclusão

A documentação mais procurada neste fundo é um reflexo 

das preferências da investigação. Dirigem-se para a 

actividade religiosa, política, pessoal ou de familiares. 

Genealogias são frequentemente pesquisadas em processos 

de habilitação e processos crime.
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Conclusão

Apesar de muito trabalho estar feito ainda há um longo e 

árduo caminho a percorrer…sobretudo no que diz respeito à 

documentação do Conselho Geral e a que se encontra nos  

maços dos Tribunais de Coimbra e Évora.
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Obrigada pela atenção

Teresa Tremoceiro
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