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Moças, Cristãs-novas e Hereges 
nas malhas da Inquisição Portuguesa *

Alex Silva Monteiro

Universidade Federal Fluminense

“As mulheres eram vistas pelos inquisidores como as
hereges mais perigosas. (...) Suas atitudes e opiniões sobre
os cristãos-velhos, sobre a igreja, sobre os padres, a confis-
são (...) e principalmente sobre a inquisição, escoam das
páginas dos processos e nos fornecem material, às vezes
únicos, sobre o cripto-judaísmo...”

ANitA NOviNSky 1

Este trabalho visa expor um grupo de moças com idades que
va riavam de 11 a 30 anos, cristãs-novas da cidade de Leiria que
foram processadas por criptojudaísmo pela inquisição lisboeta no
século Xvii. O trabalho desenvolve-se primeiramente na caracteri-
zação do grupo como uma célula herética em meio ao criptoju-
daísmo dos seiscentos. Compreendendo-o como uma nova forma
de resistência das práticas judaicas em meio à perseguição inquisi-
torial, bem como um exemplo do novo papel assumido pela mulher
na comunidade dos descendentes de judeus. Em seguida analisamos
o caso de Leonor de Fontes, que tem por peculiaridade ter sido
presa pelo familiar do Santo Ofício quando ainda era de 11 anos de
idade. Através de seu processo buscamos compreender o trato da
inquisição com réus menores de idade. 

* Este trabalho faz parte da pesquisa de doutoramento em História que desenvolvo
junto a Universidade Federal Fluminense, orientada pelo Prof. Dr. Rogério de Oliveira
Ribas. Agradeço em especial a Dra. Susana Mateus da Cátedra de Estudos Sefarditas
“Alberto Benveniste” pela acolhida que tive na Universidade de Lisboa. 

1 NOviNSky, ANitA, “O papel da mulher no criptojudaísmo português”, Anais do Con-

gresso Internacional. O Rosto Feminino da Expansão Portuguesa, Lisboa, s.e., 1995, p. 550.
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2 SARAivA, ANtóNiO JOSé, Inquisição e Cristãos-novos, Lisboa, Estampa, 1985, p. 34.

*  *  *

Os judeus, até o ano de 1496, viviam em Portugal em suas alja-

mas ou judiarias onde tinham as suas sinagogas. A lei portuguesa não
só reconhecia como também garantia a eles o exercício de seu culto.
No entanto, a coexistência do judaísmo com o catolicismo, ou seja,
dos judeus com os cristãos em solo português mudaria drastica-
mente em fins do ano de 1496, com o decreto de expulsão dos
judeus assinado pelo rei D. Manuel. Portugal, desta forma, cedia às
pressões da Espanha que já havia feito o mesmo em 1492 – quando
muitos dos judeus que lá habitavam migraram para Portugal. Mas,
consciente da importância da comunidade judaica para o reino por-
tuguês, D. Manuel tomou medidas para evitar a fuga em massa da
comunidade judaica. Primeiro deu um prazo longo de dez meses
para os judeus deixarem Portugal – a Espanha havia dado quatro
meses quando o fizera – isentou por 20 anos de qualquer persegui-
ção religiosa, assim aqueles que se convertessem ao cristianismo
não seriam investigados de práticas da velha fé, e por fim, no dia
marcado para os judeus deixarem Portugal, proibiu o embarque e
os obrigou a converterem-se ao catolicismo 2.

Conseqüentemente, nasciam neste momento os cristãos-novos
enquanto grupo social, judeus convertidos à religião oficial do
reino. Conjuntamente, passava a existir em Portugal diferentes cate-
gorias de cristãos: os cristãos-novos (os convertidos), judeus e mu -
çulmanos (estes mais conhecidos como mouriscos), e os cristãos-
-velhos, de ascendência reconhecidamente cristã. Deste modo, o
decreto de expulsão dos judeus acabou substituído pela conversão
forçada ao catolicismo. 

Passada a conversão forçada, os cristãos-novos proibidos de
cultuar a fé hebraica, mas sem a existência, até então proposital, no
primeiro momento, de uma sistemática perseguição, muitos pratica-
riam secretamente o judaísmo, principalmente, no lar, em família ou
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3 NOviNSky, ANitA, “A sobrevivência dos judeus na visão de Baruch Spinoza: o
exemplo da Paraíba”, in vAiNFAS, RONALDO, FEitLER, BRUNO e LAgE, LANA (orgs), A In -

qui sição em Xeque. Temas. Controvérsias. Estudos de Caso, Rio de Janeiro, Eduerj, 2006, p. 153.
4 ASSiS, ANgELO ADRiANO FARiA DE, “As “mulheres-rabi” e a inquisição na colônia:

narrativa de resistência judaica e criptojudaísmo feminino – os Antunes, macabeus da
Bahia (séculos Xvi-Xvii), in vAiNFAS, R., FEitLER, B. e LAgE, L. (orgs), A Inquisição em

Xeque..., p. 180.
5 NOviNSky, ANitA,“O papel da mulher…”, p. 552.

mesmo em encontros secretos em “sinagogas” improvisadas. Dei-
xavam transparecer socialmente o cristianismo, mas praticavam a
velha fé em segredo, daí serem identificados como criptojudeus pela
religião oficial do reino. Prática clandestina que foi mantida apesar
de todas as perseguições.

Segundo Anita Novinsky, o antijudaísmo, pregado pelos mem-
bros do alto clero católico e pelos conservadores dirigentes do
Esta do português, e as leis discriminatórias produziu resultado
imprevisto: o aumento da resistência dos cristãos-novos. Estes se
ar m aram de estratégias clandestinas que passaram de geração em
geração. A sociedade ibérica ficou dividida em dois mundos, um
visível e outro secreto. Esse mundo secreto criou ramificações e
produziu conseqüências, em nível econômico e cultural, que apenas
hoje estão sendo estudadas em profundidade 3.

Ângelo Adriano Faria de Assis afirma que, com suas bases mui -
to enfraquecidas devido às perseguições e aos impedimentos im -
postos, os rituais e as práticas do judaísmo encaminharam-se para
as mais diversas alterações no intuito de, adaptados à nova e hostil
rea lidade, driblarem a ilegalidade e não desaparecerem por com-
pleto, permitindo às gerações vindouras conhecer e comungar tra-
dições, fé e costumes de seus antepassados 4. 

Neste processo de adaptação da religião judaica a perseguição,
o núcleo familiar ganharia um especial destaque. A estrutura fami-
liar encontra-se na base da cultura e sociedade judaicas. tradicional-
mente, a família era considerada “a menor unidade social onde a he -
rança cultural e religiosa do judaísmo era transmitida”5. Em meio à
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ação inquisitorial, o criptojudaísmo possível foi reduzido em sua
quase totalidade às reuniões familiares e ao convívio do lar, o nú -
cleo familiar passou a ser o centro balizador e irradiador da vida ju -
daica. E, nesse processo de adaptação, à mulher passou a ser reser-
vado obrigações fundamentais, não apenas na educação dos filhos,
mas igualmente na vivência judaica, como a preparação de certos
alimentos, a celebração de festas, o respeito aos dias sagrados e a
obediência aos costumes jejunais 6. 

Desta maneira, a interdição aos costumes e demonstrações reli-
giosas públicas de judaísmo no mundo português, fez com que se
redesenhasse o papel da mulher na religião judaica. Se em épocas de
normalidade e liberdade religiosa, aos homens eram destinadas as
posições de destaque na prática dos ideais hebraicos, a situação de
per seguição criada em Portugal levaria as mulheres a subverterem
esse quadro, ocupando papel decisivo na resistência e formação de
um judaísmo possível. 

A nova importância destinada à mulher cristã-nova não passaria
em branco para os representantes do Santo Ofício. Desta maneira,
des mascarar a fonte de disseminação da heresia judaica e reprimir
exemplarmente seus responsáveis fazia-se imprescindível. Para
Anita Noninsky, as mulheres eram vista pelos inquisidores como as
hereges mais perigosas; “foram prosélitas, recebiam e transmitiam
as mensagens orais e influenciavam as gerações mais novas” 7.

Um Conventículo Herético de Moças

Leiria, terceira década dos seiscentos, cidade com uma impor-
tante presença de cristãos-novos, muitos processados pelo Santo
Ofício da inquisição por práticas criptojudaicas. A esta época um
grupo de moças solteiras de idades que variavam de 11 a 30 anos

ALEX SiLvA MONtEiRO
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6 ASSiS, ANgELO ADRiANO FARiA DE, “As “mulheres-rabi”…, pp. 180-181.
7 NOviNSky, ANitA, “O papel da mulher…”, p. 553.
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encontrava-se regularmente, ora a casa de Leonor de Fontes, me ni -
na de 11 anos, à Rua Nova, ora a casa de isabel Pinta, jovem de 15
anos, filha de Simão de Fontes, cristão-novo, médico, ora à Rua da
Misericórdia, onde ficava a residência das irmãs isabel de Miranda,
de 30 anos de idade, e gregória de Miranda, de 19 anos, também
cristãs-novas. Ressalta-se que a região de moradia e de encontro das
moças era a antiga judiaria da cidade de Leiria, provavelmente suas
famílias lá habitavam desde dos tempos que os judeus tinham liber-
dade de culto. 

Participavam destes encontros outras jovens da cidade de Leiria,
entre as quais as irmãs Maria da Pena, de 17 anos, e Joana de 16, que
tinham um quarto de sangue cristão-novo, as primas destas, as
irmãs Ângela Soares, de 15 anos, e Antonia da Costa, de 17 anos de
idade. Da família Fontes, além da menina Leonor, também partici-
pavam sua irmã, Felipa Lopes de 14 anos, além de, isabel Lopes (de
alcunha a Mouca ou a Mouquinha), de 20 anos, cristã-nova, filha
bastarda de Sebastião Lopes Ribeiro, prima em 3º grau das irmãs
Fontes 8. Por conseguinte, o grupo era formado por moças que
tinham alguma mácula de sangue cristão-novo, logo compunham
um segmento social naturalmente suspeito de apartar-se da religião
oficial do Reino: a fé católica, praticando secretamente a heresia
judaizante. 

Entre março de 1632 e março de 1634, as moças do grupo de
Leiria começaram a cair nas malhas da inquisição lisboeta sob sus-
peita de criptojudaísmo. As primeiras processadas foram às irmãs
isabel e gregória de Miranda. isabel de Miranda foi presa em 10 de
Março de 1632. Ela realizou sua confissão em 26 de Junho do
mesmo ano, declarou ser participante dos encontros promovidos
pelos cristãos-novos leirienses em vinhas, olivares e lugares afas-
tados da cidade onde se realizavam as práticas judaicas, sob a li-
derança de líderes da comunidade, como: Fernão Rodrigues e
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8 As idades das moças expostas aqui são de quando foram processadas, os encontros
ocorriam dois e três anos antes do início das prisões.
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Fernão galvão e em conversas reservadas entre moças e mulheres
da cidade 9. 

Sobre o grupo de moças solteiras, isabel relatou que

“(...) havera ano e meio pouco mais ou menos na dita Cidade de Leiria
dia e mês de que em particular não se lembra foi ela confitente a casa do
Doutor Simão de Fontes médico, e estando ali visitando sua filha isabel
Pinto, de que tem dito, E achando-se também presente isabel a mouca criada
desta filha bastarda de Sebastião Lopes e Felipa Lopes, E Leonor irmãs filhas
do Doutor Manoel de Fontes e de Bárbara de Lena de que disse, a mais
moça das quais será para fevereiro de doze anos e Maria da Pena filha de
Fran cisca da Pena, e Joana sua irmã raparigas ambas digo a mais pequena po -
derá ser cousa de dez anos. Estando todas sete veio a dizer a dita isabel a
mouca entre outras praticas a ele confitente que lhe haviam ensinado que
cresse na lei de Moisés já disse que, E que lhe disseram que era bom crer nela
para se salvar, e dizendo-lhe ela confitente que o mesmo lhe haviam ensi-
nado se dizer que com esta ocasião ela confitente E as ditas isabel Pinto,
Maria da Pena se deram ali conta e declararam que criam e viviam na lei de
Moisés, E nela esperará salvar-se o que tudo ouviram as ditas Leonor, E
Joana sem falar-se por cousa alguma.” 10 [grifos no original]

De acordo com isabel, todas as meninas declararam crer e viver
na Lei de Moises, só Leonor e Joana ficaram caladas. Por serem
ainda muito novas – 10 e 11 anos respectivamente – estavam prova-
velmente aprendendo com as demais, não tendo muito a falar dos
costumes judaicos.

gregória de Miranda foi presa logo em seguida a isabel, a 20 de
Março de 1632, quando era de 19 anos de idade. Em sua confissão,
feita a 19 de Julho do mesmo ano, não escondeu ser praticante ativa
do judaísmo na cidade de Leira, como a irmã. Declarou várias situa-
ções em que praticou de cerimônias e práticas criptojudaicas, mos-
trou ser agente ativa da comunidade cristã-nova leiriense. A respeito

ALEX SiLvA MONtEiRO
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9 Arquivo Nacional da torre do tombo (ANtt), inquisição de Lisboa  (iL), Pro-
cesso 11536.

10 ibidem.
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do grupo de amigas solteiras que analisamos declarou que, em Ja -
nei ro de 1631, em Leiria, a Rua Nova, em casa de Simão de Fontes,
estando presentes isabel Soares, isabel Lopes (de alcunha a Mou-
quinha), Felipa Lopes e Leonor, todas se declararam judias, dizendo
crer na Lei de Moisés para a sua salvação, guardando os sábados de
trabalhos, vestindo camisas lavadas, não comendo carne de porco,
de lebre, de coelhos, nem peixe de pele 11. 

gregória bem sabia que devia confessar as práticas judaizantes,
pois tinha vários parentes nas malhas do Santo Ofício a época,
entre eles sua irmã. Confirmou em sua confissão o que já havia dito
isabel. Desta forma, o grupo de moças se tornava do conhecimento
do Santo Ofício.

As irmãs Miranda foram reconciliadas e saíram em auto-de-fé
em 9 de Janeiro de 1633. Ambas foram sentenciadas a abjurar em
forma, com cárcere e hábito penitencial a arbítrio dos inquisidores.
Contudo, elas não ficaram muito tempo presas e usando o hábito
penitencial, ambas o tiraram em 17 de Janeiro, ou seja, na semana
seguinte ao auto-de-fé.

isabel e gregória souberam lidar com seus processos de forma
que permaneceram menos que um ano em posse do tribunal e tive-
ram um conjunto de penas relativamente leve. Libertas, não pude-
ram reencontrar suas amigas do conventículo herético, pois em
Janeiro de 1633 houve a prisão simultânea das irmãs Antônia da
Costa e Ângela Soares, além de Maria da Pena, isabel Pinta, isabel
Lopes e Leonor de Fontes. Já a jovem Filipa Lopes em seu processo
há uma dúvida se ela foi presa a 13 ou 27 de Janeiro, mas de qual-
quer forma no mesmo mês que suas companheiras. Das oito moças
de nunciadas por isabel e gregória de Miranda pertencentes ao
grupo, somente a jovem Joana da Pena não foi presa a esta época,
cairia sob o poder do tribunal somente em 29 de Março de 1634.
Pos sivelmente, o Santo Ofício, nas confissões das irmãs Miranda,
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11 ANtt, iL, Proc. 11006.
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não viu a necessidade de averiguar Joana, de apenas 10 anos de ida -
de, o que só se concretizou com as confissões das demais moças.
Ressalta-se que em todos os processos contra as referidas moças as
irmãs Miranda são testemunhas e na maioria dos casos são as pri-
meiras testemunhas. As principais para a abertura do processo. 

Das sete moças que tiveram suas prisões decretadas em 13 de
Ja neiro de 1633, somente Leonor não teve seu processo aberto de
imediato, pois seu caso ganhou uma especificidade que discutire-
mos mais a frente. 

Além das moças se citarem e serem testemunhas umas das
outras nos processos, a prisão simultânea de sete das 10 moças e o
auto-de-fé dessas sete no dia 2 de Abril de 1634 dá uma caracteriza-
ção clara de grupo. 

Nas confissões de isabel e gregória de Miranda, mas tarde
confirmadas pelas demais moças, constata-se que as mais novas
estavam sendo doutrinadas quando das conversas heréticas, no
grupo de moças de Leiria. Segundo Lina g. F. da Silva, as idades em
que se doutrinavam as pessoas variavam muito. Em sua pesquisa
sobre cristãs-novas da cidade de Rio de Janeiro, no século Xviii, a
autora encontrou a mais nova sendo doutrinada aos seis anos e a
mais velha, aos 54 12. Desta forma, podemos constatar que não seria
nada excepcional as meninas Leonor e Joana estarem sendo doutri-
nadas aos dez anos ou onze anos, se nos prendermos as mais novas
do grupo. Nas conversas com suas colegas elas aprendiam o que as
mais experientes lhes passavam sobre o judaísmo.

todas foram processadas e reconciliadas pelo tribunal do Santo
Ofício de Lisboa entre os anos de 1632 e 1634. Saíram todas em
auto-de-fé. Antonia da Costa, isabel Pinta, Joana da Pena e Felipa
Lopes foram sentenciadas a cárcere e hábito penitencial perpétuos,
contudo foram logo liberadas, com exceção de isabel Pinta que per-
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138

12 gORENStEiN, LiNA, A Inquisição contra as Mulheres. Rio de Janeiro, séculos XVII e

XVIII, São Paulo, Associação Editorial Humanitas, Fapesp, 2005, pp. 361-362.
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maneceu encarcerada por quase 11 anos, por ter sido negativa em
seu processo em que postergou em mais do que um ano a sua con-
fissão. As demais seis moças foram sentenciadas a cárcere e hábito
penitencial a arbítrio dos inquisidores. E todas foram sentenciadas a
penas espirituais e a abjuração em forma. 

O grupo de moças de Leiria
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gregória de
Miranda

20/03/1632 15/07/1632 09/01/1633 17/01/1633 19 auto na forma costu-
mada, cárcere e hábito a
arbítrio dos inquisido-
res, abjurar em forma e
penas espirituais

isabel de
Miranda

10/03/1632 26/06/1632 09/01/1633 17/01/1633 30 auto na forma costu-
mada, cárcere e hábito a
arbítrio dos inquisido-
res, abjurar em forma e
penas espirituais

Maria da
Pena

13/01/1633 06/04/1633 02/04/1634 26/06/1634 17 auto na forma costu-
mada, cárcere e hábito a
arbítrio dos inquisido-
res, abjurar em forma e
penas espirituais

Leonor de
Fontes

13/01/1633 03/09/1633 02/04/1634 21/04/1634 11 auto na forma costu-
mada, cárcere e hábito a
arbítrio dos inquisido-
res, abjurar em forma e
penas espirituais

Joana da
Pena

29/03/1634 30/03/1634 20/05/1635 04/06/1635 16 auto na forma costu-
mada, cárcere e hábito
perpétuos, abjurar em
for ma e penas espirituais

Filipa
Lopes

13 ou
27/01/1633

27/01/1634 02/04/1634 21/04/1634 14 auto na forma costu-
mada, cárcere e hábito
perpétuos, abjurar em
for ma e penas espirituais

isabel
(de fontes) 
Pinta

13/01/1633 10/03/1634 02/04/1634 03/12/1643 15 auto na forma costu-
mada, cárcere e hábito
perpétuos, abjurar em
for ma e penas espirituais

Ré Prisão Confissão Auto de Fé Soltura idade Sentença
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As moças do grupo eram ligadas por laços de família, de criada-
gem ou mesmo só de amizade. Além disso, os encontros se davam
quase sempre a casa de uma delas. Nada mais natural para o “sta -
tus” de religião renegada que vivia o judaísmo a época. Como afir -
ma Novinsky, “proibida a sinagoga, a escola, o estudo, sem autori-
dades religiosas, sem livros o peso da casa foi grande. A casa foi o
lugar do culto, a casa tornou-se o próprio templo” 13. No recinto do
lar é que se podia ser judeu, ou pelo menos praticar o que restava
do judaísmo por volta da terceira década dos seiscentos.

Ressalta-se, que todas as moças do grupo de Leiria eram soltei-
ras, a mais velha, isabel de Miranda, tinha cerca de 28 anos, já a mais
nova, Joana, quando dos encontros, tinha cerca de dez anos. Seriam
esses encontros apenas conversas triviais de moças solteiras, que
ficavam juntas enquanto os seus pais ficavam separadamente? Com
certeza não, pois os autos mostram que era do conhecimento do
grupo vários costumes da tradição judaica, a vigília, as vestimentas
especiais e a dieta, o que desde já demonstra que discutiam em seus
encontros os meios da salvação na fé hebraica, bem como suas prá-
ticas religiosas secretas. 

Nada mais natural para um grupo formado por moças com
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13 NOviNSky, ANitA, “O papel da mulher...”, p. 552.

isabel Lopes
(mouquinha)

13/01/1633 29/08/1633 02/04/1634 21/04/1634 20 auto na forma costu-
mada, cárcere e hábito a
arbítrio dos inquisido-
res, abjurar em forma e
penas espirituais

Ângela 
Soares

13/01/1633 13/04/1633 02/04/1634 26/06/1634 15 auto na forma costu-
mada, cárcere e hábito a
arbítrio dos inquisido-
res, abjurar em forma e
penas espirituais

Antonia da
Costa

13/01/1633 09/07/1633 02/04/1634 26/06/1634 17 auto na forma costu-
mada, cárcere e hábito
perpétuos, abjurar em
for ma e penas espirituais

Pag 129-158:Pagina 1-28.qxd  14-12-2009  23:43  Page 140



alguma mácula de sangue cristão-novo. Deste modo, não era de se
estranhar o diálogo a respeito da fé considerado herética pela igreja
Católica.  

Os cristãos-novos após a conversão forçada dos judeus passa-
ram a ser os herdeiros diretos dos preconceitos e das perseguições
antes destinados a estes em Portugal. Como afirma Lina gorenstein
da Silva, “Cristãos-novos, cristãos batizados, mas nunca cristãos sin-
ceros, sempre suspeitos de práticas judaizantes” 14. 

Desta forma, devido à ascendência judaica, as moças de Leiria
es tavam imersas num contexto macrossocial de perseguição e
vigilân cia constantes dos seus atos. O que não impedia a prática
desviante.

Mas é de se estranhar que nas delações não constem os nomes
dos pais ou dos tios destas moças como participantes destas con-
versas reservadas e perigosas. Leonor, por exemplo, não cita em sua
confissão a presença de pessoas mais experientes, pais, mães ou
outros quaisquer parentes das moças que fossem naturais líderes da
comunidade de acordo com a hierarquia social a época, nestas
comunicações, bem como em momento algum de suas práticas
criptojudaica. Havia ela tido contato com judaísmo apenas por
intermédio do grupo de moças? Poderiam elas ter formado uma
pseudo-escola judaica secreta?  Há fortes indícios de que uma
comunidade exclusivamente feminina cultivava os ensinamentos do
judaísmo, algum ao menos, nos limites da clandestinidade a que o
judaísmo estava confinado naquele tempo a margem da hierarquia
social de transmissão da fé mosaica que tinha na figura masculina a
liderança mais tradicional.

Para os inquisidores, pior do que praticar os ritos judaicos era pro-
pagá-los. Assim, o ensino da Lei de Moisés era severamente perse-
guido e punido pelos inquisidores. Por conseguinte, ao serem presos
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no Rio de Janeiro – século XVIII, Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Departa men -
to geral de Documentação e informação Cultural, Divisão de Editoração, 1995, p. 115.
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por suspeitas de judaísmo, os réus precisavam dizer quem os havia
ensinado, tanto quanto o que haviam ensinado. Lina g. F. da Silva res-
salta que este ensino era feito geralmente em família, pela mãe, pelo
pai ou por outro parente próximo. Primeiramente, para man ter a tra-
dição familiar, porém havia também a necessidade de os cristãos-
novos conhecerem o judaísmo, para poder lidar com os trâ mites dos
processos inquisitoriais, pois precisavam saber o que confessar,
quando fossem presos, caso contrário poderiam ser tidos como réus
negativos e chegar a ser condenados a penas mais severas 15. 

No grupo de moças analisado, a propagação da fé judaica se
dava de maneira muito particular, sendo esta uma das maiores espe-
cificidades deste, pois se realiza através das conversas entre as
jovens. Desta maneira, não ficavam elas restritas a transmissão fami-
liar, no caso de Leonor se quer havia sido integrada na família às
práticas judaicas.

De acordo com as confissões, o primeiro ensino das coisas da
fé herética se deu entre as moças da seguinte forma:
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15 ibidem, pp.360-362.

Fernão Rodrigues

Ângela Soares Antonia Costa Leonor de Fontes

Joana da Pena

isabel de Miranda gregória de Mirandagregória de
Miranda e isabel de

Miranda

Felipa Soares
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De acordo com o esquema acima, há uma ascendência das
irmãs Miranda sob grande parte dos componentes do grupo de
moças, das oito outras moças, quatro receberam o primeiro ensino
diretamente delas. Além disso, Joana da Pena teve a sua doutrinação
inicial no grupo dada por Felipa Lopes. Contudo, de acordo com os
cálculos de idade presumida seria Felipa de mais ou menos 10 anos
de idade quando do dito ensino, ainda bem jovem para assumir de
forma efetiva o ensino das coisas da fé na lei de Moisés, pois estaria
ela também ainda aprendendo com as irmãs Miranda. Provavel-
mente, mais do que ser a doutrinadora de Joana da Pena, Felipa fez
o trabalho de levar esta a participar do grupo de moças liderado por
isabel e gregória de Miranda. Já Maria da Pena declarou ter sido
dou trinada por uma boticária chamada Leonor de Fontes (homô-
nima de uma das participantes do grupo, fato comum à época por
se tratar de uma parenta desta), seria ela tia de isabel Lopes (a mou -
ca) e prima de isabel Pinta, Felipa Lopes e Leonor de Fontes. Con-
tudo, no dia em que Maria foi ensinada pela sobredita moça es-
tavam presente na comunicação as irmãs isabel e gregória de
Mi randa. Desta forma, mesmo que como coadjuvantes as irmãs
Miranda também estiveram ligadas à doutrinação das jovens irmãs
Joana e Maria da Pena.

Ficaram a parte isabel Pinta e isabel Lopes, pois estas foram
doutrinadas em casa por inês Pinta, que era mãe da primeira e tia
em 2º grau da segunda. Elas tiveram o primeiro ensino na Lei apó-
crifa no seio da família, de forma bem típica à época. 

As jovens irmãs gregória de Miranda, de 19 anos, e isabel de
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boticária

isabel Pinta
Maria da Pena

isabel Lopes
(a mouquinha)
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Miranda, de 30 anos, notoriamente as mais experientes do grupo,
eram não só as responsáveis pelo ensino das coisas da fé entre elas
nos encontros rotineiros às suas casas, como também tomaram a
frente do núcleo familiar sendo doutrinadoras diretamente de qua -
tro e de modo secundário de outras duas jovens do grupo. E como
os inquisidores não se surpreenderam com o fato, nem questiona-
ram ser falso, também eles aceitaram esta possibilidade. 

Jovens moças líderes de um grupo herético formado por moças
solteiras. quem as doutrinou ou a incumbiu de realizar tais atos de
propagação da fé proibida ou agira por vontade e risco próprio?
Em seus processos as irmãs Miranda alegam terem sido doutrina-
das pela mesma pessoa: Fernão Rodrigues. Senhor de 81 anos de
idade, rendeiro, casado com Francisca galvoa também cristã-nova.
Era ele parente das moças e cristão-novo famoso na comunidade
cristã-nova de Leiria, sendo apontado em diversos processos como
um dos líderes da região; foi processado pelo tribunal de Lisboa no
ano de 1621 sendo sentenciado em auto-de-fé em 05 de maio de
1624 16. 

A proximidade das irmãs Miranda com Fernão Rodrigues se
dava, não só pelo parentesco, mas por serem elas participantes
ativas dos encontros heréticos criptojudaicos que se realizavam sob
a liderança deste entre os cristãos-novos da cidade de Leiria no
século Xvii. Diferentemente das Miranda, as demais jovens do
con ventículo ficavam reduzidas, quase sempre, aos encontros que
tinham com as ditas. isabel e gregória de Miranda faziam a ponte
entre o núcleo mais tradicional de discussão das coisas da fé heré-
tica e o grupo de moças. Serviam assim como agentes multiplicado-
res da heresia judaizante.

Porém, o que ensinavam as irmãs Miranda no conventículo de
moças de Leiria. Em suas confissões as moças demonstram viver
uma versão estereotipada do judaísmo. Suas práticas limitavam-se

ALEX SiLvA MONtEiRO

144

16 ANtt, iL, Proc. 12495.

Pag 129-158:Pagina 1-28.qxd  14-12-2009  23:43  Page 144



aos jejuns das segundas e quintas-feiras, aos tabus alimentares (não
comer carne de porco, coelho, lebre ou peixe de pele), vestir roupas
la vadas as sextas-feiras e guardar os sábados de trabalhos. Além
disso, não esqueciam de alertar as mais novas do risco que corriam
e da necessidade de permanecerem em segredo, pois poderiam ser
severamente penalizadas pelas conversas heréticas. Lembravam in -
clusive que cuidassem quando fossem fazer suas confissões ao
“cura” nas preparações para as festas cristãs. todas as moças sa -
biam as principais orações cristãs: o Padre Nosso, a Ave Maria e o
Credo, algumas também sabiam a Salve Rainha.

A liderança das irmãs Miranda sobre as demais moças, mostra
uma singularidade deste grupo de Leiria na forma de resistência da
fé judaica. A margem da hierarquia social que tinha na liderança
mas culina ou das senhoras de família seu modelo mais tradicional,
discutiam por conta própria as coisas da fé. 

Na verdade a leitura preliminar dos processos do grupo mostra
que as moças encontraram um meio de estarem inseridas na cultura
judaica mesmo sendo tolhidas de participarem dos encontros entre
os mais velhos. O que deixa transparecer a análise dos processos é
que a preocupação da família, em especial dos pais, em não doutri-
nar as crianças muito cedo esta ligado ao medo que as “meninas-
crian ças” não conseguissem manter em segredo a fé proibida, po -
dendo por todos do grupo familiar em risco de serem pegos na teia
da inquisição. Desta forma, o zelo familiar abriu espaço para que as
crianças, muitas vezes, recebessem a primeira doutrinação na fé
hebraica no convívio social, entre outros cristãos-novos da comu-
nidade. Como foi o caso de algumas das moças aqui analisadas. Há
casos em que os pais ao sentarem com os filhos para começarem a
falar das práticas judaicas, foram surpreendidos pela declaração
destes afirmando que já conheciam os rudimentos da fé. tinham
sido ensinados fora de casa. Exemplo notório deste fato ocorreu
com Fernão galvão e Maria Soares, dois dos mais influentes mem-
bros da comunidade cristã-nova leiriense. Eles ao indagaram pela
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17 ANtt, il., Proc. 5415.
18 LEvi, giOvANNi, A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII,

Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000.
19 Segundo Martha Hameister, o processo de nomeação de uma criança era um dos

modos de marcar o pertencimento ao grupo, aproximando os membros da família e se
dava em duas fases. Primeiramente, na pia batismal se escolhia o prenome da criança. So -
mente num segundo momento, quando mais idade ganhava, se agregava um sobrenome, 

primeira vez sua filha Ângela Soares sobre a lei em que cria, a
mesma afirmou que na lei de Moises. Surpresos lhe perguntaram
quem a havia ensinado e a menina de pronto respondeu que isabel
de Miranda 17. 

Deste modo, o excesso de zelo familiar não impedia que as
crianças viessem a partilhar da doutrina apócrifa bem cedo, pois
para além da família existia a comunidade. A herança da fé antiga,
em casos como o analisado acima, transpunha a relação do núcleo
familiar, tornava-se fruto tanto da condição de cristão-novo quanto
das relações sociais estabelecidas em meio à comunidade “de
nação”. Plagiando giovanni Levi 18, podemos afirma que seria esta
uma espécie de herança imaterial, que transpunha a família e atingia
a comunidade de crentes.

Além de o grupo que apresentamos acima ser composto so -
men te por moças solteiras e o estudo do judaísmo ficar a cargo
delas próprias, outra especificidade era a idade de algumas de suas
componentes. Notoriamente o fato de as referidas moças terem
entre 11 e 30 anos quando começaram a se tornarem rés do tribu-
nal chama a atenção. No entanto, a pouca idade de algumas das
meninas do grupo não foi empecilho a serem processadas, vejamos
o caso de uma das mais novas integrantes do grupo. 

Ter Idade para ser réu do Tribunal do Santo Ofício: 
o caso de Leonor de Fontes

Chamava-se Leonor, assim foi batizada. Mais tarde, porém,
ganhou o sobrenome paterno: de Fontes 19, nome comum na famí-
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lia, pois sua bisavó e tia paterna tinham o mesmo nome. Leonor era
filha de Manoel de Fontes, advogado, homem letrado, e Bárbara de
Lena, ambos cristãos-novos, reconciliados por práticas criptojudai-
cas, naturais e moradores em Leiria. 

A ré menina foi presa em 13 de janeiro de 1633, com seqüestro
de bens, o que era natural nos casos de suspeita de judaísmo, e le -
vada para o tribunal de Lisboa 20. Logo foi chamada a presença dos
in quisidores, para realizar sua primeira sessão, ainda preliminar, uti-
lizada como apresentação do réu a Mesa para abertura do processo.
Nesta ocasião, foi ressaltado pelo inquisidor que Leonor “se apa-
rentava parecer não ter idade suficiente para ser capaz de culpa” 21,
mas como estava presa seguiu-se a rotina para a ocasião.  

lhe fizeram algumas perguntas a saber donde era natural, E moradora
cuja filha e de que idade era ao que respondeu ser da Cidade de Leiria, filha
de Manoel de Fontes, advogado, e de Bárbara de Lena, e que seria de idade
de pouco mais de dez anos e ficara muito pequena quando seus pais foram
pre sos e que tudo respondeu como quem sabia o que lhe perguntavam;
e per guntada depois se tinha culpas que confessar, e outras cousas concer-
nentes a esta matéria a tudo respondeu que não sabia o que lhe pergunta-
ram (...) 22 [grifo meu].

Aliada à primeira impressão de Leonor que teve a Mesa, de ser
ainda muito nova para ter culpa, a ré afirmou ter dez anos de idade.
Contudo, de acordo com a confissão de isabel de Miranda, Leonor
estava prestes a completar os doze anos: “idade da discrição”, o que
ocorreria em fevereiro de 1633. Haveria Leonor enganado isabel e
suas amigas, para melhor ser aceita no grupo, pois aos doze anos a
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não necessariamente o dos pais, podendo ser o dos avós, de algum parente mais distante,
ou em casos variados como homenagens a pessoas próximas, poderosas ou queridas da
fa mília. ver: HAMEiStER, MARtHA D., “Para dar calor à nova povoação: estudo sobre estra-
tégias sociais e familiares a partir dos registros batismais da vila do Rio grande (1738-
-1763)”. Rio de Janeiro, UFRJ, 2006 (teste de Doutoramento).

20 ANtt, iL, Proc. 439, f. 13.
21 Ibidem, primeira sessão.
22 Ibidem.
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23 Ibidem.
24 Regimento do Santo Ofício de 1613, título iii, capítulo iX.

menina era considerada em idade para se preparar para o casa-
mento, ou seja, já era tida por moça? Ou havia sido instruída por
alguém para que, caso fosse levada ao tribunal, diminuísse sua
idade em um ano ou alguns meses, pois assim seria considerada ino-
cente, incapaz de malícia e provavelmente liberada? 

Os inquisidores sabiam que as moças conheciam bem umas às
outras e que, provavelmente, a testemunha, isabel de Miranda, mu -
lher de trinta anos de idade, deveria saber a idade da sua cúmplice.
Entretanto, para resolver a pendência quanto à idade da Ré, os in -
quisidores “mandaram que antes de outra cousa se ajuntasse a estes
autos certidão da idade da dita Leonor, e que, entretanto, fosse de -
positada em casa do familiar Agostinho de góes” 23. Ficaria assim a
jovem Leonor aos cuidados da família de uma oficial do Santo
Ofício até que fosse comprovada a sua discrição e capacidade de
responder frente ao tribunal.

Os inquisidores cumpriam, deste modo, o Regimento de 1613,
vigente na época do processo, que afirma:

Se alguns filhos, ou netos de hereges incorrerem no crime de heresia e
apostasia, por serem ensinados por seus pais e avós, sendo menores de vinte
anos, se vierem reconciliar, e confessarem inteiramente seus heréticos erros,
assim de si, como das pessoas que os dogmatizaram, com estes tais menores,
ainda que venham depois do tempo da graça, os inquisidores usarão de
muita misericórdia, e os receberão caritativamente a reconciliação, impondo-
lhes penitências menor graves que os outros maiores.

E porém os menores de idade de discrição não serão obrigados a abju-
rar publicamente os quais anos de discrição, são quatorze anos no varão, e
doze na fêmea: e sendo maiores dos ditos anos; abjurarão os heréticos erros
que fizerem e cometeram na menoridade, sendo deles capazes 24. [grifo meu]

Desta forma, se considerava a moça capaz de dolo, ou seja,
com capacidade para saber o que era certo ou errado, somente a
partir dos doze anos completos, ao entrar na “idade da discrição”. 
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Segundo o dicionarista Raphael Bluteau, 25 a palavra discrição
era definida como “prudência, juízo e entendimento”. Enquanto a
ex pressão anos da discrição significava “a idade em que o homem
dis tinguia o bem do mal, a verdade da mentira”. Morais Silva 26, por
sua vez, entendia por discrição, “o discernimento do que é exacto,
verdadeiro, bom, em Física, e nas materias prudenciáes”. 

Contudo, tais definições propostas pelos dicionaristas supraci-
tados apenas sintetizam o que era ser discreto para a sociedade por-
tuguesa moderna. Para além da capacidade de discernimento, a dis-
crição foi um padrão intelectual ensinado, imitado e deformado,
que primeiramente seria uma das bases para a distinção do príncipe
frente ao cortesão, ao ‘privado’. Mas já no século Xvi a discrição
passou a ser um comportamento proposto para todo o corpo polí-
tico como modelo de ‘homem universal’, ou melhor, modelo de ci -
vilidade. Nas práticas de representação desse tempo, a discrição
classificava e especificava a distinção e a superioridade social de
ações e palavras, aparecendo figurada no discreto, um tipo ou uma
personagem do processo de interlocução das representações 27.  

Portanto, o regimento da inquisição portuguesa estabelecia que
o menino a partir dos seus quatorze anos de idade tornava-se capaz
de ter uma postura discreta, ou seja, discernir o que era certo ou
errado, deixando assim de ser criança, enquanto que as meninas
atingiam este amadurecimento após os doze anos. Esta diferença,
entre as idades dos meninos e das meninas, dava-se, provavelmente,
devido à precocidade feminina em atingir a puberdade. Corrobo-
rando esta conclusão, Raphael Bluteau definia puberdade como
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25 BLUtEAU, RAPHAEL, Vocabulario Portuguez e Latino, Coimbra, No Collegio das Artes
da Companhia Jesus, 1712. (Fax Símile – CD ROM – UERJ, Rio de Janeiro – organizado
por Nireu Cavalcanti). 

26 MORAiS SiLvA, ANtôNiO DE, Dicionário da língua portuguesa. Lisboa, typ. Lacérdina,
1813.

27 HANSEN, JOãO A., “Educando príncipes no espelho”, In Marcos C. de FREitAS e
Moysés kUHLMANN JR., Os Intelectuais na História da Infância. São Paulo: Cortez, 2002, 
pp. 63-64.
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sendo “a idade em que o moço e a moça são capazes de geração,
sen do nos moços a idade de quatorze anos e nas moças doze
anos”. 28

Mas o Regimento não isentava as moças menores de doze anos de
serem investigadas pelo tribunal, bem como de terem algum tipo
de sanção disciplinar, contudo, não poderiam abjurar em público e,
por conseqüência, sofrer qualquer penalidade que trouxesse de son -
ra pública. Provavelmente, menores que a “idade da discrição”, na
vigência deste Regimento, só poderiam sofrer punições espirituais ou,
no máximo, abjurariam em secreto perante a Mesa 29.

Os menores que a ‘idade da discrição’ não deveriam sequer ser
presos nos cárceres secretos ou mesmo da penitência. Por isto, Leo -
nor foi entregue a um familiar do Santo Ofício para hospedá-la em
sua residência enquanto se averiguasse a questão da sua idade. A
menina estaria, assim, como que em uma prisão domiciliar.

Chegada a Certidão de idade 30, assim chamada no processo,
vem informando que Leonor havia sido batizada em 26 de fevereiro
de 1621 na cidade de Leiria. Confirmado que a ré tinha acabado de
completar os 12 de idade, mesmo tendo sido presa quando ainda
era de 11 anos, abriu-se o processo contra Leonor em 13 de abril de
1633, data em que o familiar Agostinho de góes foi chamado a
trazer a ré para novamente apresentar-se à Mesa. Após a rotina ini-
cial (nomear pai, mãe e pátria), foi perguntada pelos senhores inqui-
sidores Pedro de Aguiar e Diogo Osório de Castro “se queria con-
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28 BLUtEAU, RAPHAEL., Vocabulario Portuguez e Latino... 
29 O Regimento de 1613 reafirmava o que o Regimento de 1552 estabelecia sobre a

ida de das crianças serem réus do tribunal do Santo Ofício, somente o Regimento de 1640
traria uma variação em relação ao trato do tribunal com as crianças e a conceituação da
própria idéia de infância da inquisição portuguesa. Sobre o assunto ver: MONtEiRO, ALEX

SiLvA, “O Pecado dos Anjos: a infância na inquisição portuguesa nos séculos Xvi e
Xvii”, in vAiNFAS, R., FEitLER, B. e LAgE, L. (orgs), A Inquisição em Xeque..., pp. 225-236.

30 ANtt, iL, Proc. 439. traslado da certidão da idade.
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fessar suas culpas, do que se usaria com ela de muita misericórdia
visto sua pouca idade” 31.

Os inquisidores já tinham ciência de que Leonor passara dos
doze anos, contudo, como dizia ter dez anos, insinuaram-lhe que
sua pouca idade seria um atenuante para suas culpas. Leonor, entre-
tanto, recusou-se a declarar qualquer fato, como quem não sabia o
que se estava passando, pediu “que a encaminhasse no que havia de
dizer” 32, o que logo foi recusado pelos inquisidores, ordenando-lhe
que se retirasse da sessão.

Os inquisidores já tinham a garantia da idade da ré, entretanto,
meticulosos nos detalhes, para mais se fundamentarem da capaci-
dade da jovem, indagaram o familiar Agostinho de góes, que a
havia recebido em sua casa, por quase quatro meses, sobre suas im -
pressões a respeito dela. O mesmo respondeu que “poucas vezes
falava com ela, mas que lhe parecia que tinha discrição bastante. E a
mesma opinião havia na gente de sua casa com quem a dita Leonor
tratava mais” 33. 

Somadas a descoberta da idade da ré e as impressões do dito
Agos tinho de góes sobre sua discrição, os inquisidores chegam à
avaliação que Leonor tinha “capacidade suficiente e a idade é [era]
bastante” 34.

Comprovado que Leonor havia atingido a “idade da discrição”,
assim só restava averiguar se sua postura também era a de quem já
atingira a discrição. Uma vez que, conjuntamente com a idade, a
demonstração da capacidade de malícia fazia com que a pessoa dei-
xasse de ser considerada uma criança, em linguagem atual, e viesse
a ser capaz de culpa e já não seria mais uma inocente, como afirma-
vam à época. Por isto, fazia-se importante a opinião de Agostinho
de góes, que havia convivido com a ré, e a dos próprios inquisido-
res, nas sessões em que a haviam inquirido.

151

MOçAS, CRiStãS-NOvAS E HEREgES NAS MALHAS DA iNqUiSiçãO PORtUgUESA

31 Ibidem, sessão do dia 13/04/1633.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem, f. 16.
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Considerada apta a responder por seus delitos, cometidos ainda
na infância, só restava dar continuidade ao processo. Determinava-
-se, por conseguinte, que a mesma fosse trazida da casa do familiar
Agostinho de góes e, cumprindo determinação de 31 de dezembro
de 1632, data em que tinha sido autorizada sua prisão, fosse levada
aos cárceres secretos de Lisboa, os mais temidos pelos réus. 

Leonor, aos 12 anos de idade, passava a ser tratada como ré
comum do tribunal. Dada à situação, Leonor acabou, sob orienta-
ção do seu curador, Roque girão, o alcaide dos cárceres 35, confir-
mando frente à Mesa, a existência do grupo de moças e sua partici-
pação nele. Mais bem sabia a jovem Leonor do risco que era abraçar
a crença na lei de Moisés, pois na mesma confissão relatou, ao con-
versar com isabel “a mouquina”, uns 15 dias após ter sido doutri-
nada por gregória, que a dita gregória lhe dissera para manter
segredo e “não dissesse nada a ninguém nem ao “cura” quando se
fosse confessar senão que há havia de matar” 36.

Nas sessões seguintes: genealogia, crença e ratificação, condu-
zida pelas perguntas feitas pelo inquisidor, perguntas de rotina no
caso de suspeita de judaísmo, Leonor foi clara e direta em suas res-
postas. Mostrava aos inquisidores que estava, desde a descoberta de
sua real idade, bem segura no que dizia, diferentemente das primei-
ras sessões, quando pedira para que a Mesa lhe ensinasse o que
havia de dizer. Assim, assegurava, aos inquisidores que a avaliação
feita por eles da sua capacidade era pertinente. Por mais que Leonor
afirmasse que, no tempo das conversas com as outras moças, não
sabia serem tais atos pecado, agora ela precisava entender que tudo
o que fazia ia contra os ensinamentos da “Santa Madre igreja de
Roma”. 

ALEX SiLvA MONtEiRO
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35 Cumpria-se assim o que determinava o Regimento inquisitorial de 1613, vigente a
época, que todos os menores de idade tivessem um procurador para acompanhá-los nas
sessões. Contudo, o fato desse procurador ser normalmente um agente do Santo Oficio
deixa suspeita quanto a qualidade dessa ajuda.  

36 Ibidem.
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Absolvida da excomunhão maior, mas sentenciada a auto-de-fé
na forma costumada – Leonor saiu em auto-de-fé em 02 de abril de
1634, aos treze anos de idade, praticamente um ano após a abertura
oficial do processo – com abjuração pública em forma, cárcere e
hábito penitencial a arbítrio dos inquisidores, confisco de bens e
mais instruções e sentenças espirituais. Um pacote de penalidades
bem tradicionais para o tipo de crime que praticou. Sua condenação
não foi das mais severas, pois não era ré reincidente, mas poderia
ser mais branda, considerando-se que não passava de uma menina
que ouvia, atenta ou distraída, as exortações judaizantes das mulhe-
res mais experientes do conventículo. Ressalte-se que, em momento
algum da proclamação da sentença, foi citada sua pouca idade como
atenuante, por mais que houvesse todo o debate a este respeito no
começo do processo, inclusive a promessa dos inquisidores de levar
este fato em consideração. Se esta promessa foi cumprida, não ficou
aparente, por não mencioná-la e pela sentença proclamada ser uti-
lizada de forma costumeira. Para melhor entender o grau da con-
denação sofrida por Leonor, citamos o levantamento feito pela 
historiadora Lina g. F. da Silva 37, que constatou, ao levantar 147
pro cessos de mulheres, cristãs-novas fluminenses, condenadas pelo
Santo Ofício português, no século Xviii, que 73,46% delas foram
condenadas a cárcere e hábito penitencial perpétuos, e 14,28%, a
cárcere e hábito penitencial a arbítrio dos inquisidores. 

também costumeira foi a abjuração 38 escolhida pelos inquisido-
res para a ré, que abjurou em forma, sendo a mais severa modali-
dade de abjuração a de veemente suspeita na fé, e a mais branda,
das realizadas em público, a de leve suspeita na fé. Segundo Lina g.
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37 SiLvA, LiNA g. F. DA., O sangue que lhes corre nas veias..., pp. 103-104.
38 A abjuração era a fórmula pela qual o penitente confessava plenamente a sua heresia,

prometendo não mais cair em pecado. Assim, todo herege, para ser “reconciliado” com a
igreja, devia abjurar seus erros e declarar que queria permanecer na fé católica. Ser re -
conciliado significava ser readmitido no seio da igreja. Sobre Abjuração, ver: LiPiNER, ELiAS,
Santa Inquisição: Terror e Linguagem, Rio de Janeiro, Ed. Documentário, 1977, pp. 14-16.
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F. da Silva, nos 147 processos por ela analisados, apenas uma
conde nada não abjurou em forma ou de veemente suspeita na fé 39.
Havia a abjuração em secreto diante da Mesa, contudo, Leonor 
foi sentenciada a abjurar publicamente, vista por todos em seu auto-
-de-fé.

Leonor não ficou muito tempo presa e usando o hábito peni-
tencial, nove dias após sair em auto-de-fé retirou o hábito e foi libe-
rada do cárcere da penitência, onde se encontrava para ser instruída
nas coisas da fé. Leonor assim ficou um ano, três meses e oito dias
sob o poder do Santo Ofício de Lisboa. Completou lá sua “idade da
discrição” e, ainda nova, aprendeu que o judaísmo era um perigoso
caminho no mundo em que vivia; exemplo tinha em casa, pois seus
pais já haviam passado pelo mesmo suplício, quando era de muito
pouca idade, como ela mesma declarou. 

A heresia judaizante era umas das causas principais de preo -
cupa ção dos inquisidores para com os mais jovens, pois bem
sabiam que estes deveriam estar sendo doutrinados por seus fami-
liares ou amigos. Além disso, como já afirmavam os regimentos o
processo deixa claro que era a idade de doze anos a norteadora para
uma pessoa, no caso de moça, ser processada pelo tribunal. Assim,
aos olhos dos inquisidores ao processar Leonor, o tribunal não
estava condenando uma inocente. isto porque Leonor foi avaliada
como sendo capaz de culpa, pois, como afirmou o inquisidor, tinha
ela “idade bastante” para responder por seus atos. 

Considerações Finais

O Santo Ofício, no molde do aparelho judiciário típico do
Absolutismo, por mais que fosse áspero e cruel nas penalidades,
distinguia os acusados de acordo com suas idades, sua capacidade
de discernimento e intencionalidade no ato praticado. 

ALEX SiLvA MONtEiRO
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39 SiLvA, LiNA g. F. DA., O sangue que lhes corre nas veias..., p. 107.
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Desta forma, em relação à questão da pouca idade de algumas
das componentes do grupo, a análise que propomos demonstra que
para o tribunal, era o discernimento a propósito do erro conjunta-
mente a questão da “idade da discrição”, as condições de a pessoa
responder ante ao tribunal inquisitorial por seus atos. Portanto,
todas as jovens do conventículo de Leiria, quando das prisões, já
estavam enquadradas nos requisitos do tribunal para serem tidas
como rés da inquisição, mesmo ainda sendo menores de idade.

Além da pouca idade de algumas componentes do grupo, a lide-
rança das irmãs Miranda sobre as demais, mostra uma singularidade
das moças de Leiria na forma de resistência da fé judaica em meio à
perseguição inquisitorial. A análise desenvolvida em escala micros-
social foi determinante para a descoberta do conventículo leiriense;
uma vez que o grupo escapa em parte do controle restrito da famí-
lia em matéria de doutrinação na lei mosaica. 

Contudo, esta pesquisa expõe uma variação ao modelo explica-
tivo que dá a família o controle sobre a perpetuação do judaísmo,
como bem tem sido trabalhado pelas pesquisas sociais a respeito
dos cristãos-novos portugueses. Assim, o que este trabalho aponta
é para uma riqueza da ação comunitária no caso da cidade de Leiria.
Mas, em momento algum afirmamos que a família deixa de ser a
protagonista maior, em uma escala ampliada de análise, da defesa da
fé apócrifa. No entanto, em alguns casos, a conduta familiar de pro-
teção das crianças, excluindo-as do conhecimento das coisas da fé
hebraica nos primeiros anos de vida, deixou brechas para ação de
agentes de fora do circulo restrito do núcleo familiar no que toca a
doutrinação destas. 

O grupo exposto apresenta-se como um produto novo da asso-
ciação da perseguição inquisitorial com as estratégias armadas pela
sociedade cristã-nova para a sobrevivência do judaísmo. A necessi-
dade de criar meios para sobrevivência do judaísmo em meio à per-
seguição inquisitorial abriu espaços tanto para os encontros só entre
mulheres, como só entre jovens. Permitiu que outros personagens
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passassem a figurar como lideranças doutrinárias em grupos reduzi-
dos, mas não menos importantes na hierarquia social da transmis-
são do judaísmo perseguido. 
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