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A emancipação dos Judeus em Portugal
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A política de tolerância seguida pela generalidade dos nossos
pri meiros reis – com tudo o que esta atitude comporta de positivo
e negativo, isto é, de aceitação tácita de práticas consideradas erráti-
cas – permitiu o florescimento das comunidades judaicas por todo
o território que há quase nove séculos constitui Portugal. A signifi-
cativa presença judaica no final do século XV, abruptamente inter-
rompida pelo decreto de expulsão de 1496, seguido do baptismo
forçado do ano seguinte e do estabelecimento da Inquisição em
1536, permite-nos calcular em cerca de 10% de judeus numa popu-
lação que pouco mais seria que um milhão de habitantes. Embora
estes números não possam ser rigorosamente demonstrados, houve
autores que chegaram ao cálculo de 20%, como o fez J. Lúcio de
Azevedo na sua História dos Cristãos Novos Portugueses (1921). Desde o
fim do período da tolerância até à obtenção da liberdade religiosa
pelos judeus portugueses, vigorou o “fero monstro” inquisitorial,
de que resultaram cerca de 45.000 processos, dos quais foram 
executados mais de 2.000 réus, em geral garrotados, esmagadora-
mente acusados de judaizar. Esse inferno de quase três séculos só
seria definitivamente banido do país no período liberal, em 1821.
Em con  sequência, a caminhada das comunidades judaicas contem-
porâneas em direcção à sua emancipação foi longa.

Sem dúvida que os primeiros passos nesse sentido foram dados
pela legislação pombalina e particularmente, na segunda metade do
século XVIII, com a muito simbólica abolição da distinção entre
cristãos-novos e cristãos-velhos, isto é, a extinção da pureza de
sangue em Portugal, instrumento indispensável para acabar com a
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discriminação judaica e o fim efectivo das perseguições antijudaicas
dos tribunais do Santo Ofício. 

O conjunto de diplomas legais patrocinados pelo marquês de
Pombal, no reinado de D. José I, favorável à emancipação dos judeus
portugueses, iniciou-se com a publicação do Alvará de 2 de maio de
1768, que punha fim aos “róis de Fintas”, mandando-os “reprovar,
cassar, anular e aniquilar, como se nunca houvessem existido, os
roes de Fintas dos cristãos-novos, seus traslados e cópias, proibindo
in teiramente o seu uso e retenção” 1. Essas listas de nomes das famí-
lias de cristãos-novos, organizadas por comarcas e cidades, destina-
vam-se ao registo de impostos especiais sobre essas comunidades,
de signadamente para o pagamento aos reis dos perdões gerais que
foram negociados ao longo dos mais de dois séculos de vida da In -
qui sição à data do referido alvará. A utilização para fins discriminató-
rios do impedimento de acesso dos cristãos-novos a cargos públicos
e algumas actividades profissionais originava a existência de diversas
cópias para uso da Inquisição e de re partições estatais. Ficava assim
impossibilitada qualquer forma de determinar a “limpeza de sangue”
de um qualquer candidato a um cargo administrativo, pondo fim a
um autêntico cancro que corroeu a sociedade portuguesa, privando
a plena ascensão social, política e económica dos cristãos-novos.

Inserido na sua estratégia de afirmação da autoridade régia face
aos segmentos da nobreza não alinhada, Pombal virou-se para os
mais renitentes fidalgos cristãos-velhos, que se recusavam a “misturar
o seu sangue” com o dos judeus o que não deveria ser, na rea lidade,
um número muito significativo, tal havia sido o envolvimento social
cristão-novo durante os séculos de discriminação. mes mo assim,
Sebastião José de Carvalho e melo fazia aprovar novo di ploma legal,
o Decreto Confidencial de 5 de Outubro do mesmo ano de 1768 2,
um manuscrito secreto que não seria im pres so, de acordo com von-

1 Cf. Colecção de Leis, Decretos e Alvarás (…), Tomo 2.º.
2 Colecção Pombalina da Biblioteca Nacional, cód. 649, transcrito na íntegra por SAmuEL

SChwArz na História da Moderna Comunidade Israelita de Lisboa, Lisboa, Coimbra Editora,
1959, pp. 71-77.
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tade expressa do legislador. Por este de creto os che fes das referidas
famílias “puritanas” seriam obrigados a casar as suas filhas com os
filhos das famílias ditas “infectas” e vice-versa, acaban do de vez com
a arrogância antijudaica da nobreza “Puritana”. Pom bal cha mou à
Secretaria de Estado, um a um, os chefes de todas as fa  mílias em
causa e leu-lhes o decreto não promulgado mas em aplicação por si
im posta, obrigando-os a assinar um termo de aceitação. As penaliza-
ções eram muito duras, podendo os fidalgos não cumpridores das
suas disposições perder todos os seus bens a favor da Coroa.

O Decreto Confidencial nasceu de uma solicitação de Pombal,
em nome do rei D. José, à mesa do Desembargo do Paço, para que
emitisse parecer sobre um tal Compromisso da Irmandade do San-
tíssimo Sacramento de Santa Engrácia, assinado em 20 de Dezem-
bro de 1663, para expiação do célebre roubo de hóstias suposta men -
te ocorrido na referida igreja em 15 de Janeiro de 1630, na se quência
do qual o cristão-novo Simão Pires Solis foi supliciado, decepado e
exe cutado, falsamente acusado de ter sido o autor de tal sacrilégio.
reunida em 23 de Setembro de 1768, a mesa do Desembargo do
Paço contesta o arbítrio com que a referida Irmandade nobiliárquica
se arrogava o direito de determinar quem eram as fa mí lias “purita-
nas” e as “infectadas” com sangue judaico, o que levava as primeiras
a “purificar”, como bem entendia, algumas das “infectas” famílias,
que as cendiam assim à qualidade de “puritanas”: “E fazendo assim a
po  derosa união que foram ampliando com os casamentos de algu-
mas daquelas mesmas Famílias chamadas infectas para as trazerem à
sua associação debaixo do pretexto de as purificarem, porque as
ditas Famílias associadas não só se arrogaram pureza por si, mas
tam bém ex piatório para outros, de sorte que todos os que se casa-
vam nelas ficavam também Puritanos, sem mácula alguma, se os
defeitos que antes se lhes atribuíam eram natureza que permitisse
esconderem-se na escuridade dos princípios donde se derivaram,
havendo destas expiações conhecidos exemplos” 3.

3 Acta da mesa da reunião da mesa do Desembargo do Paço, 23/9/1768, transcrita
em S. Schwarz, ob. cit., p. 83.
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Avaliada a situação, a mesa conclui que só havia uma solução
para tal arrogância: “E este é o monstro que parece que de necessi-
dade se deve debelar até o destruir inteiramente, sem dele ficarem
os menores vestígios, e sem perda de tempo por muitas razões
claras”. As razões invocadas eram, essencialmente, quatro, a saber:
tratava-se de “uma sedição punível pelas leis de todas as nações ci -
vi lizadas”; conspirava contra “a Coroa e contra o público sossego,
com tumultos como já sucedeu tão desgraçadamente”, injuriando a
maior parte da nobreza do país; competindo exclusivamente ao rei
“emanar as honras, as graduações e as qualificações para os seus
vassalos”, não se podia admitir que houvesse “entre os mesmos
vassalos alguns tão arrogantes que se atrevam a serem eles os árbi-
tros da graduação e da nobreza”; finalmente, “reduzindo-se os tais
Puritanos a um pequeno número, que quase se conta pelos dedos”
e sendo tão numerosos “os que eles publicam maculados”, os es -
trangeiros que nos visitassem ficariam convencidos de que “a no -
bre za se compõe de um pequeno número de Cristãos-Velhos e que
todos os outros são judeus”.

E assim se chega à decisão final, que a mesa do Desembargo do
Paço sugere a D. José, e que mereceria apreciação prévia do Conse-
lho de Estado: “Entende pois a mesa, que o único remédio pronto
e eficaz para extinguir o monstro do Puritanismo, somente pode
consistir em Vossa majestade ser servido mandar declarar aos Ca -
beças das Famílias Puritanas, que ou estiverem para casar, ou tive-
rem filhos para casar, que tem determinado não aprovar os seus ca -
samentos dentro do grémio do Puritanismo, e que juntamente tem
determinado que com efeito casam logo dentro do preciso termo
de três ou quatro meses aqueles que estiverem em idade de casar, e
que não casando dentro do termo prefixo, serão privados das
honras e Dignidades, que tiverem e serão por esse mesmo efeito,
privados dos bens da Coroa e Ordens”.

Todo o articulado do alvará a ser aprovado estava previsto neste
pa recer da mesa, incluindo a decisão de o tornar secreto, sugerindo
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ao rei que fosse servido “mandar declarar o sobredito por um Al va -
rá secretíssimo que não desça a tribunal nem a Chancelaria man-
dando-o reservar ou na Secretaria ou no Conselho de Estado”.
Assim aconteceria, de facto. O Alvará foi mantido em sigilo abso-
luto. Também a mesa propunha a assinatura de um termo de noti-
ficação a todos os representantes das famílias “Puritanas”, obri-
gando-os a preservar o segredo e ao cumprimento escrupuloso das
disposições ora decretadas.

O Conselho de Estado reuniu a 3 de Outubro desse ano, apro-
vando o espírito e a letra das sugestões da mesa do Desembargo do
Paço: “Que se lavrasse logo o Alvará por Ela indicado: Que a este
se desse a sua devida execução sem mais perda de tempo debaixo
das penas declaradas na referida Consulta, pelo que pertence à parte
respectiva à total extinção e abolição do Puritanismo”. Acrescen-
tava-lhe uma inequívoca determinação radical em relação a essas
famílias, “constrangendo-as a casarem logo que tivessem idade os
seus Filhos nas outras Casas por eles até agora excluídas e injuriadas
como in-fectas”. E é justamente aqui que reside o interesse maior
para os cristãos-novos e mesmo os judeus – que os haveria, sem
dúvida, tantas eram as insinuações provenientes de várias fontes –,
pois iniciava a longa caminhada do judaísmo em direcção à sua
efectiva emancipação. Os entraves da pureza de sangue à ascensão
so cial, económica e política dos cristãos-novos ficavam feridos 
de mor te com a obrigação de casamentos mistos que este alvará
determinava.

Finalmente, o rei sancionava o Alvará de 5 de Outubro de 1768,
mantido secreto, para evitar convulsões, como aquelas haviam ocor-
rido já, como o reconhece o Conselho de Estado, que assinala “os
es tragos que as histórias referem e os Viventes viram” e que pre-
tende evitar males maiores aos inocentes descendentes das famílias
Puritanas. Constituído por seis artigos, o referido alvará retoma o
historial da Confraria dos Puritanos de Santa Engrácia, que chega-
vam ao cúmulo de estabelecer como princípio a exclusão da pureza
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de sangue a própria Inquisição (“a Inquisição não era guardanapo a
que as gentes se fossem a limpar” 4). não sem razões, reconheça-se,
pois não foram poucos os casos de familiares da Inquisição apanha-
dos na teia cristã-nova ou até na conversão judaica (ou puro re -
gresso à religião mosaica). O rei conclui, através do Alvará: “(…)
faz endo-se indispensável que Eu arrancasse sem mais perda de tem -
po pelas sua raízes um mal de tão perniciosas consequências”.

O primeiro dos seis artigos obriga as ditas famílias com filhos
em idade de casar a apresentarem-se à Secretaria de Estado. no
segundo, determina que essas famílias “hajam de casar e ajustar os
re feridos seus Filhos em qualquer das outras Famílias que eles até
agora excluíram como não Puritanos”, considerando que havia suce-
dido até à data, em consequência do comportamento daquelas fa -
mílias, ultrapassara os limites: “Como se fosse necessário ser mais
puro de sangue do que os ministros dos Tribunais da Fé e das
Ordens militares. E como se esta pretendida pureza pudesse ter
outros efeitos, que não fossem os das perturbações e das discórdias
que tem causado no Corpo da nobreza”. O terceiro artigo condena
os prevaricadores que não casassem seus filhos no prazo dos quatro
meses estipulados, a ficarem igual tempo privados de bens e honra-
rias, que reverteriam para a Coroa. no quarto, manifestava-se a
preocupação pela opinião dos outros países europeus por aqueles
“absurdos tão estranhos na Sociedade Civil e na união Cristã” e,
por isso, se determinava que o Alvará se mantivesse “Secretíssimo”,
não fosse transformado em decreto publicado e ficasse arquivado
no Conselho de Estado, do qual “não sairá nem se comunicará a
pessoa alguma, que não seja das que nele se acham declarados”. no
quinto artigo ordena-se a leitura integral do Alvará às famílias
“Puritanas”, a assinatura do termo de notificação e a total manuten-
ção secreta do mesmo. O último artigo prende-se com o combate

4 Alvará de 5 de Outubro de 1768, Colecção Pombalina da Biblioteca Nacional, cód. 649,
transcrito por S. Schwarz, ob. cit., p. 73.
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aos rumores em relação à pureza de sangue das referidas famílias,
com fins malévolos, que seriam imediatamente punidos.

Embora a preocupação central deste alvará se subordine à polí-
tica de Pombal em relação à eventual oposição de segmentos da no -
breza, não restam dúvidas de que o combate à pureza de sangue é
sincero, não só porque estas medidas contribuíam inequivocamente
para a extinguir, como se enquadra num conjunto legislativo coe-
rente de erradicação da ignominiosa distinção entre cristãos-novos
e cristãos-velhos. Aquilo que algumas personalidades suas anteces-
soras e contemporâneas, tais como António Vieira, ribeiros San-
ches, o Cavaleiro de Oliveira e D. Luís da Cunha, haviam proposto
contra ventos e marés, à custa da sua própria segurança, o então
Conde Oeiras liquidaria em meia dúzia de anos de esforço legisla-
tivo, que passaria pelo mais importante diploma legal, que promo-
veu em 1773 e a última reforma do regimento da Inquisição, que
patrocinou em 1774.

O processo que conduziria à Carta de Lei de 25 de maio de
1773 terá sido desencadeado pelo conjunto da legislação, patroci-
nada por Pombal, tendente à superação das dificuldades impostas
pelas leis da “pureza de sangue”, em vigor, mal conhecidas e pior
ex plicadas. Contudo, ocorreu um episódio que parece ter despole-
tado a feitura de uma lei específica sobre o assunto. Em 12 de De -
zembro de 1772, a mesa do Desembargo do Paço foi solicitada por
carta do Secretário de Estado José de Seabra da Silva, por instrução
de D. José, no sentido de se pronunciar sobre a petição de João
gaspar Lyder, que desejava ascender ao cargo de Escrivão dos
Órfãos da Vila do Fundão, pelo que perguntava se lhe deviam fazer
“inquirições de pureza da sua sanguinidade”, visto ter ascendência
paterna de Praga e materna de Viena, concluindo a dita mesa que
“nada há que possa obstar à dispensa nas habilitações que o supli-
cante pede”. A justificação foi a seguinte: “(…) os filhos dos here-
ges [sic] que nasceram e entraram no grémio da Igreja pelo baptis -
mo são hábeis por todos os direitos para quaisquer honras e
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dignidades, assim seculares como eclesiásticas. Assim se entendeu
sempre nestes reinos, antes de entrar neles a célebre diferença entre
cristãos-novos e cristãos-velhos, tratando-se depois da preocupação
que ela introduziu por cristãos-novos todos os descendentes de
judeus em qualquer grau que sejam, e por cristãos-velhos os que
com eles se não misturarem, quando na realidade cristãos-velhos e
cristãos-novos só os fazem as idades” 5. mas, o mais interessante
deste documento é o facto de tal pedido ter constituído pretexto
para a dita mesa da Suplicação do Paço ter manifestado a repulsa
pela “odiosa e prejudicial distinção de cristãos-novos e cristãos-
velhos” e procedido ao estudo da história da introdução legal dos
estatutos de “pureza de sangue” em Portugal.

Quanto à distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos, en -
tendeu a mesa, que “É cristão-novo nos verdadeiros termos de
direito o neófito baptizado depois de adulto e ainda recente conver-
tido à fé católica, e é reputado já cristão-velho se perseverou por
muito tempo na mesma fé que recebeu; enquanto cristão moço e
re cente convertido não é hábil para as honras e dignidades da
Igreja, que requer firmeza da fé, a qual ainda não presume de um
proximamente converso, pelo bem fundado receio de tornar ao
vómito [sic]. Se, porém, ele se fez cristão-velho porque tem perseve-
rado por muito tempo na verdadeira crença, ele mesmo se habilitou
por este modo para aquelas honras, removendo com o tempo o
embaraço por que se lhe não conferiam, e a mesma habilidade
transmitiu para seus descendentes que viveram na mesma catolici-
dade de seus pais e avós depois de conversos”. Era este o entendi-
mento – oficioso até 25 de maio de 1773 – da governação pomba-
lina. nada justificaria a perpetuação da discriminação dos conversos

5 “Conclusão da mesa do Desembargo do Paço sobre a odiosa e prejudicial distinção
de cristãos-novos e cristãos-velhos”, de 16/2/1773, BnL, Colecção Pombalina, cód. 649, fl.
157r-169r, transcrito por ISAíAS DA rOSA PErEIrA, Considerações em torna da Carta de Lei de

D. José I, de 1773, relativa à abolição das designações de “Cristão-Velho” e “Cristão-Novo”, Lisboa,
1988, pp. 49-51.
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de longa data e muito menos dos seus descendentes. mesmo os
condenados por heresia, que ficassem inabilitados para o exercício
dos cargos a que os cristãos-velhos tinham acesso, veriam seus bis-
netos limpos desta privação, ficando “hábeis assim para todas as
honras e dignidades, tanto da Igreja como do estado”. Este era o
procedimento postulado pela mesa da Suplicação do Paço, não só
quanto ao caso em apreço, como para todos os outros, invocando
“os direitos assim canónicos como pátrios e civis”, que teriam vigo-
rado até à in trodução dos estatutos da pureza de sangue pelos
monarcas espanhóis a partir de 1580.

O documento prossegue a sua análise da evolução histórica da
le gislação referente aos judeus e aos cristãos-novos, referindo a
expulsão, o baptismo forçado e relevando o horrível massacre de
1506 em Lisboa, que originou a Carta de Lei de D, manuel I em
1507, confirmada por D. João III em 1524. As expulsões judaicas
fran cesa, espanhola e portuguesa terão horrorizado as moderadas
cortes europeias, que acolhiam bem os judeus: “(…) lhes acordam
as possíveis doçuras, seguindo com muito nobres princípios as
mesmas luzes da Igreja que não só os tolera na sua capital mas
chama e convida todos os dias para as suas maiores dignidades aos
que abjuram voluntariamente o seu erro, advertindo sabiamente que
o amor da religião cristã consiste na sua prática e que esta não deve
respirar mais que humanidade, doçura e caridade”. Esta situação de
alegada tolerância para com os conversos sinceros, considera a
mesa, só terá sido interrompida com a introdução dos estatutos da
pureza de sangue após a derrota e morte de D. Sebastião em África,
que terá levado Filipe I (1580-1598) a alegar a ascendência cristã-
nova de D. António, prior do Crato, para se desembaraçar da opo-
sição às suas pretensões ao trono português.

Depois de expor a evolução da introdução dos estatutos de
“pureza de sangue”, a mesa afirma a incomodidade que a Corte
por t uguesa sentia em relação à forma como a Europa via estas leis
disc riminatórias – assim como aconteceria com a própria Inquisi-
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ção, para a qual se faria, no ano seguinte, novo regimento –, colo-
cando-se como prioridade política a sua revogação: “Estão aqueles
Breves e as obras que deles se seguiram gravando com uma perpé-
tua injúria a nação portuguesa, tanto mais sensível quanto mais ilu-
minada, ao mesmo tempo que não pode pretender ser mais reli-
giosa que a cabeça visível da Igreja, não deve sofrer que dela se
estejam rindo as outras potências polidas (…)”. urgia, em conse-
quência, que se fizesse uma lei que igualasse Portugal às “potências
polidas” da Europa, uma “reforma completa”. A mesa do Desem-
bargo do Paço concluía, sobre o que deveria ser um mero parecer
sobre a necessidade de habilitação de um candidato, que D. José de -
veria prosseguir as suas reformas de extirpar “tão injuriosa divisão
no corpo da nobreza da Corte”, já iniciada com as determinações
de obrigatoriedade de casamentos entre filhos de cristãos-novos e
cristãos-velhos e abolição dos róis de fintas (como vimos). Aliás, a
própria mesa estaria já a aplicar tal orientação, rejeitando a introdu-
ção de artigos de pureza de sangue nos estatutos das Irmandades
que solicitaram confirmação régia. Contudo, era preciso ir mais
longe, sugeria a mesa: “Fazendo-se porém necessária obra mais
completa que arranque as raízes dos intoleráveis danos que tanto
têm oprimido e injuriado a nação portuguesa, é indispensável que
Vossa majestade faça chegar o remédio a todas aquelas estações por
onde se difundiu o veneno, que mande Vossa majestade pôr na
mais indefectível observância as duas leis dos senhores reis Dom
ma nuel e Dom João terceiro (…)”. Quanto aos diplomas legais que
impunham a “pureza de sangue”, “(…) que se tranquem em todos
os seus registos os referidos alvarás e cartas e os mais que neles se
fundaram como se não tivessem existido, formando tudo o impor-
tantíssimo objecto de uma Carta de Lei que Vossa majestade,
depois de deferir ao suplicante com a graça que pede, mandará
expedir sendo servido”. Eis, então, o pedido daquilo que seria a
Carta de Lei de 25 de maio de 1773, que extinguia a distinção entre
cristãos-novos e cristãos-velhos.

Para a prossecução de tal desiderato, foi solicitado, em 29 de

JOrgE mArTInS

72

Pag 63-84:Pagina 1-28.qxd  12-12-2009  00:12  Page 72



73

A EmAnCIPAçãO DOS JuDEuS Em POrTugAL

março, parecer à mesa da Consciência e Ordens, que corroborou o
entendimento da mesa do Desembargo do Paço, sobre “as sedições
com que tanto inquietaram estes reinos pelo irreligioso e desumano
in vento daquela invenção” 6. Finalmente, em 24 de maio de maio,
reuniu o Conselho de Estado, onde se deu conta das consultas
feitas à mesa do Desembargo do Paço em 16 de Fevereiro, ao Con-
selho-geral do Santo Ofício em 20 de Abril e à mesa da Consciên-
cia e Ordens em 24 de Abril, sobre as “maquinações com que
nestes reinos se introduziu e fez grassar a sediciosa e ímpia distin-
ção de cristãos-novos e cristãos-velhos”, das quais resultaria uma
proposta de lei para “desterrar dos mesmos reinos um abuso tal”.
O Conselho manifestou, unanimemente, a “urgentíssima necessi-
dade pública” de pôr fim aos “funestos estragos com que a honra
dos seus vassalos e a paz pública dos seus reinos se acham há mais
de século e meio arruinadas” 7.

Alguns dias antes da publicação da solicitada Carta de Lei, D.
José decretaria duas outras leis, que complementavam a intenção da
primeira. no dia 21 desse mesmo ano de 1773, seriam publicadas a
Carta de D. manuel I, de 1 de março de 1507, que concedia aos cris-
tãos-novos a livre saída do reino e a Carta de D. João III, de 16 de
De zembro de 1524, que publicava e confirmava a de seu pai. Invo-
cando o Alvará de 14 de Agosto de 1766 e o Aviso de 1767 – o que
de  monstra que a questão surgiria ainda antes da primeira lei pomba-
lina favorável aos judeus, publicada em 2 de maio de 1768 –, D. José
de cretou a reedição da lei de D. manuel, assim como a sua con-
firmação por D. João III 8. Era a preparação do terreno para a ver-

6 “Consulta da mesa da Consciência e Ordens sobre a perniciosa distinção de cris-
tãos-novos e cristãos-velhos”, de 24/4/1773, transcrito por ISAíAS DA rOSA PErEIrA, ob.
cit., pp. 66-67.

7 “Assento do Conselho de Estado sobre a abusiva e prejudicial distinção de cristãos-novos
e cristãos-velhos”, de 24/5/1773, transcrito em ISAíAS DA rOSA PErEIrA, ob. cit., pp. 64-65.

8 Leis de D. José, de 21 de maio de 1773, in Colecção de Leis, Decretos e Alvarás, que com-

preende o feliz reinado del-Rei Fidelíssimo D. José nosso senhor, Tomo III, Lisboa, Oficina de
miguel rodrigues, 1773.
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dadeira lei que extinguia a diferença entre cristãos-novos e cristãos-
-velhos.

Com efeito a Carta de Lei de 25 de maio de 1773 não podia ser
mais clara e objectiva quanto às intenções manifestadas nos dois
pri meiros documentos já referidos. na verdade, nos considerandos
da lei promulgada por D. José, pode ler-se a seguinte passagem,
esclarecedora do estigma que havia acompanhado os judeus (trans-
formados em cristãos-novos) portugueses desde finais do século
XV: “(...) Sendo o san gue dos hebreus o mesmo idêntico sangue
dos Apóstolos, dos Diá conos, dos Presbíteros e dos Bispos por
Eles ordenados e consagrados (...)” 9. Procurando explicar a discri-
minação em relação aos cristãos-novos, continua, mais adiante, o
preâmbulo da referida Carta de Lei: “(...) não pude deixar de fazer
as assíduas indagações para investigar e descobrir a causa com que
nos meus reinos e Domínios se introduziu e fez grafar a dita distin-
ção de Cristãos novos e Cristãos Velhos (...), que por aquele longo
período de tem po tem infamado e oprimido um tão grande número
dos meus fiéis Vassalos”. Dessa investigação, viria a concluir-se que:
“(...) por Do cumentos autênticos e dignos do mais inteiro crédito,
que desde o glorioso governo do Venerável rei Dom Afonso hen-
riques até ao go verno do Senhor rei Dom manuel, nem ainda os
mesmos Judeus das Sinagogas destes reinos tiveram neles a exclu-
siva dos Ofícios Políticos e Civis, que depois se maquinou contra os
novos convertidos”. De seguida, recorda as bulas de 2 de Julho
1389, do papa Bonifácio IX e de 5 de Julho de 1247, do papa Cle-
mente VI, que determinavam “Que nenhum Cristão violentasse os
Judeus a re ceberem o Baptismo; Que lhes não impedissem as suas
festas e so lenidades; Que lhes não violassem os seus cemitérios; E
que se lhes não impusessem tributos diferentes e maiores daqueles
que pagassem os Cristãos das respectivas províncias”.

referindo-se ao desempenho dos judeus na Administração

9 Carta de Lei de 25/5/1773, Colecção de Leis, Decretos e Alvarás…, p. 1.
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Pública e aos privilégios régios, o decreto continua, contestando a
discriminação posteriormente verificada após o Édito de Expulsão,
que: “(...) causou o horroroso motim de que padeceu a Cidade de
Lisboa no ano de mil quinhentos e seis, acorreu logo o mesmo Pio
e Iluminado monarca que tinha ordenado a dita expulsão dos he -
breus Profitentes, a obviar as divisões e os estragos que aquela per-
niciosa denominação tinha feito nos seus Vassalos; não só naturali-
zando todos os ditos novos Convertidos pela sábia Lei do primeiro
de março do ano próximo seguinte de mil quinhentos e sete, mas
tam bém passando a constituir nela a favor dos mesmos novos
Con vertidos o título oneroso, que lhes foi concedido nas palavras:
“Lhes prometemos e nos praz que daqui em diante não faremos
contra eles nenhuma Ordenação, nem defesa, como sobre gente
distinta e apartada; mas assim nos praz que em tudo sejam havidos,
favorecidos e tratados como próprios Cristãos Velhos, sem deles
serem distintos e apartados em cousa alguma ”. Continua o decreto
de D. José, recordando a confirmação da lei de D. manuel por D.
João III, em 16 de Dezembro de 1524, considerando que a sua não
aplicação posterior constituiu uma “funesta maquinação” a que não
teriam sido alheios os jesuítas.

Contesta a perseguição aos cristãos-novos, afirmando que: “(...)
era fácil de ver que, se o prémio das Conversões em Portugal hou-
vesse de continuar em ser uma perpétua infâmia, uma perpétua se -
gregação, e uma perpétua inabilidade de todas as Pessoas dos
novos Convertidos e dos seus Descendentes, seria impossível que
houvesse Conversões verdadeiras, enquanto a Divina Omnipotên-
cia não obrasse um milagre superior a todas as causas naturais para
suspender os efeitos delas nas vocações dos mesmos Convertidos”.

Depois de determinar a abolição da perniciosa discriminação
dos cristãos-novos, ordena a recuperação e publicação das citadas
leis de D. manuel I, em 1507 e de D. João III, em 1524, juntamente
com esta de 1773, reabilitando os cristãos-novos e seus descenden-
tes e revoga as disposições em contrário: “V Item: mando que
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todos os Alvarás, Cartas, Ordens e mais Disposições, maquinadas e
in troduzidas para separar, desunir e armar os Estados e Vassalos
destes reinos uns contra os outros em sucessivas e perpétuas dis-
córdias, com o pernicioso fomento da sobredita distinção de Cris-

tãos Novos e Cristãos Velhos, fiquem desde a publicação desta aboli-
dos e extintos, como se nunca tivessem existido e que os registos
deles sejam trancados, cancelados e riscados em forma que mais
não possam ler-se; para que assim fique inteiramente abolida até a
me mória deste atentado cometido contra o Espírito e Cânones da
Igre ja universal, de todas as Igrejas Particulares e contra as Leis e
lou váveis costumes destes meus reinos, oprimidos com tantos, tão
funestos e tão deploráveis estragos por mais d Século e meio, pelas
sobreditas maquinações maliciosas”.

As penas aplicadas às pessoas que persistissem na discriminação
ora revogada – “(…) seja de palavra, ou seja por escrito, ou a favor
dela fizerem e sustentarem discursos em conversações ou argumen-
tos (…)” – são duras: “Sendo Eclesiásticas, sejam desnaturalizadas e
perpetuamente exterminadas dos meus reinos e Domínios, como
re voltosas e perturbadoras do sossego público, para neles mais não
poderem entrar; Sendo Seculares nobres, percam pelo mesmo
facto (contra Eles provado) todos os graus da nobreza que tive-
rem e todos os empregos, Ofícios e bens da minha Coroa e Ordens
de que forem providos, sem remissão alguma; E sendo Peões sejam
publicamente açoitados e degradados para o reino de Angola por
toda a sua vida”.

Ironicamente, como vimos, foram os mesmos reis responsá-
veis pelo clima de terror instalado contra os judeus – D. manuel I,
pelo De creto de Expulsão e D. João III, pela introdução da Inquisi-
ção –, que produziram as leis que serviram de pretexto ao ministro
de D. José para acabar com as discriminações sobre cristãos-novos,
as perseguições antijudaicas e os autos-de-fé com judaizantes. um
sin toma muito significativo desta verdadeira extirpação legal da
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intolerância em Portugal é o não aparecimento de qualquer obra li -
terária antijudaica praticamente até finais de setecentos.

uma outra reforma implementada sob o patrocínio de Pombal
foi o último regimento da Inquisição, em Alvará de 1 de Setembro
de 1774. Este novo regimento do Santo Ofício não seria posto em
vigor, mas, de acordo com ele, proibiam-se os autos-de-fé públicos,
matéria delicada e essencial para o reconhecimento social do terror
que a Inquisição inspirava em cristãos-novos e cristãos-velhos e
proibia-se a publicação das listas dos penitentes. Os autos-de-fé pú -
blicos eram um verdadeiro instrumento de guerra psicológica de
massas, o último reduto dum tribunal religioso já destituído do
fulgor, do poder e da influência na sociedade portuguesa da pri-
meira metade do século XVIII. Transformando a Inquisição em tri-
bunal estatal, abolindo os tormentos e sujeitando-o às normas jurí-
dicas dos restantes tribunais civis, pode dizer-se que significava o
fim efectivo, embora não formal, do “fero monstro”, como Samuel
usque lhe chamou. A extinção formal seria confirmada por vota-
ção unânime das Cortes liberais, em 31 de março de 1821.

A obra legislativa de Pombal a favor dos cristãos-novos comple-
tar-se-ia com a Carta de Lei de 15 de Dezembro de 1774 10, que
vedava a confiscação arbitrária de bens por parte da Inquisição, à
ex cepção dos condenados à morte, que, no entanto, já não podiam
ser pronunciadas por aquele tribunal religioso sem prévio consenti-
mento régio 11. Foi um golpe mortal na subsistência da Inquisição,
por lhe retirar a possibilidade de continuar a apropriar-se dos bens
dos presos sem qualquer controlo estatal ou judiciário, de denuncia-
dos por carta anónima ou por pessoas desqualificadas para o direito
civil. O direito de confiscação arbitrária constituía, de facto, o ali-
mento vital daquela odiosa instituição. Com o seu fim, era o Santo
Ofício que agonizava, desinteressando-se definitivamente pelas

10 Cf. Colecção de Leis, Decretos e Alvarás (…).
11 mEnDES DOS rEmÉDIOS, Os Judeus em Portugal, vol. 2, 1928, p. 423.
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denúncias como meio de obtenção de proventos fáceis, multiplica-
dos pelos nomes que os presos denunciavam sob tortura.

O processo de emancipação dos judeus portugueses foi prosse-
guido pelo parlamento liberal que, em 1821, extinguiu definitiva-
mente a Inquisição e esboçou a aceitação legal do regresso (pode
dizer-se até o chamamento) das comunidades judaicas ao nosso
país. O projecto foi apresentado às Cortes Constituintes, em 16 de
Fe vereiro de 1821, pelo deputado baiano Alexandre gomes Ferrão
Castelo Branco e, embora nunca tenha sido votado e, em conse-
quência, não tenha sido efectivamente transformado em lei, fazia
justiça aos judeus injustamente expulsos, perseguidos e extermina-
dos durante séculos no nosso país: “Podem em consequência re -
gressar para Portugal, sem o menor receio, antes sim com toda a se -
gurança, não só os descendentes das famílias ex pulsas, mas todos os
Judeus que habitam em qualquer parte do globo terão neste reino
as mesmas contemplações, se para ele quiserem vir” 12. nas Cortes
Constituintes, facilmente se encontraria o consenso em torna da ne -
cessidade da extinção imediata do tribunal religioso, o que acontece
com a aprovação do decreto de 31 de março de 1821 13, que apenas
exclui a questão dos ordenados dos funcionários, que fica adiada
para oportuno decreto. O seu articulado não deixa dúvidas quanto
às razões da extinção e ao alcance do decreto: “As Cortes gerais
Extraordinárias e Constituintes da nação Portuguesa, considerando
que a existência do Tribunal da Inquisição é incompatível com os
prin cípios adoptados nas bases da Constituição, decretam o seguinte: 

1.º – O Conselho geral do Santo Ofício, as Inquisições, os Juí -
zos do Fisco e todas as suas dependências, ficam abolidas no reino

12 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão de 17 de Feve-
reiro de 1821, p. 113.

13 O Projecto de margiochi, depois de discutido, seria lido de novo e aprovado por
unanimidade na sessão das Cortes de 24 de março, assim como o Projecto de Aditamento
de José Ferrão de mendonça e Sousa e enviados ambos às comissões Eclesiástica e de
Legislação para se elaborar o Decreto, que seria datado de 31 de março desse ano.

14 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias…, 2-IV-1821, p. 421.
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de Portugal. O conhecimento dos processos pendentes e que de
futuro se formarem sobre causas espirituais e meramente eclesiásti-
cas é restituído à jurisdição episcopal. O de outras quaisquer causas
de que conheciam o referido Tribunal e Inquisições fica perten-
cendo aos ministros seculares, como o de outros crimes ordinárias,
para serem decididos na conformidade das leis existentes” 14.

Foi um novo ciclo para a vida judaica que se abriu em Portugal,
por quanto já se estavam a organizar novas comunidades, particular-
mente em Lisboa e nos Açores. Contudo, o liberalismo nunca trans-
formaria em lei a existência real do judaísmo português, antes con-
tornou pontualmente as situações, num consentimento tácito e
contraditório, pois mantinha o catolicismo como religião oficial do
Estado. A Constituição de 1822, no seu art.º 25 determinava: “A
religião da nação Portuguesa é a Católica Apostólica romana. Per-
mite-se contudo aos estrangeiros o exercício particular dos seus res-
pectivos cultos” 15. E o art.º 6 da Carta Constitucional de 1826 fazia-
-lhe uma pequena alteração: “A religião Católica Apostólica ro -
mana continuará a ser a religião do reino. Todas as outras religiões
serão permitidas aos Estrangeiros com seu culto doméstico, ou par-
ticular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de
Templo” 16. Assim se explica que a Comunidade Israelita de Lisboa
tenha sido tratada por “colónia inglesa” e a Sinagoga Shaaré Tikvá
tenha nascido, vergonhosamente escondida do público, num quintal
da rua Alexandre herculano em Lisboa, em 1904, sem fachada
para a via pública, como a lei impunha. Contudo, o seu art.º 145
con denava as perseguições por motivos religiosos, entre outros 17.
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15 Constituição de 1822, “Titulo II - Da nação Portuguesa, e seu Território, religião,
governo, e Dinastia”, art.º 25.

16 Carta Constitucional de 1826, “Título I – Do reino de Portugal, seu Território,
governo, Dinastia e religião”, Art.º 6.

17 Ibidem, “Título VIII - Das Disposições gerais, e garantias dos Direitos Civis e Polí-
ticos dos Cidadãos Portugueses, Art.º 145: A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos
dos Cidadãos Portugueses, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a pro-
priedade, é garantida pela Constituição do reino, pela maneira seguinte: 
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Era uma brecha constitucional que consentia a existência tácita do
judaísmo organizado.

Seria em plena república que os judeus alcançariam a legaliza-
ção das suas comunidades. Primeiro, com a Lei da Separação das
Igrejas e do Estado, de 20 de Abril de 1911, que determinava:

“Artº 1.º – A república reconhece e garante a plena liberdade
de consciência a todos os cidadãos portugueses e ainda aos estran-
geiros que habitarem o território português. 

Artº 2.º – A partir da publicação do presente decreto, com força
de lei, a religião católica apostólica romana deixa de ser a religião do
Es tado e todas as igrejas ou confissões religiosas são igualmente 
au to rizadas, como legítimas agremiações particulares, desde que
não ofendam a moral pública nem os princípios do direito político
português.”

Por sua vez, a Constituição republicana, de Agosto de 1911, que
consagraria o princípio da liberdade de consciência e de crença,
abolindo a religião de Estado e permitindo o livre culto de qualquer
religião, como postulava expressamente o seu articulado:

“4.º – A liberdade de consciência e de crença é inviolável.
7.º – ninguém pode, por motivo de opinião religiosa, ser pri-

vado de um direito ou isentar-se do cumprimento de qualquer dever
cívico.

8.º – É livre o culto público de qualquer religião nas casas para
isso escolhidas ou destinadas pelos respectivos crentes, e que pode-
rão sempre tomar forma exterior de templo; mas, no interesse da
ordem pública e da liberdade e segurança dos cidadãos, uma lei
especial fixará as condições do seu exercício.”

A Constituição de 1911 reconhece, finalmente, a existência legal
do judaísmo no nosso país. Foi uma etapa determinante para a
prosperidade, não só das comunidades judaicas, reorganizadas a
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(…) § 4.° - ninguém pode ser perseguido por motivos de religião, uma vez que res-
peite a do Estado, e não ofenda a moral Pública”.
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partir do início do século anterior, como para o ressurgimento das
comunidades marranas, nos primórdios da república, embora,
neste caso, a situação não tenha sido pacífica, pela crescente reac-
ção clerical, sobretudo nas regiões do interior beirão e transmon-
tano. na sequência desta abertura do novo regime, legalizava-se a
Comunidade Israelita de Lisboa em 1912, a do Porto em 1923 e
algumas outras, na sequência da “Obra do resgate”, nas Beiras e
em Trás-os-montes, durante os anos 20, entrando mesmo pelos pri-
mórdios da ditadura adentro.

Foi a restauração da democracia em Portugal em 1974, que
levou à aprovação da lei 16/2001, de 22 de Junho, conhecida por
“Lei da Liberdade religiosa”. no entretanto, a Constituição demo-
crática de 1976, revista em 1982 e 1997 sem alterações quanto aos
prin cípios de liberdade religiosa, consagra, no seu artigo 41.º, refe-
rente à “Liberdade de consciência, de religião e de culto”, a inviola-
bilidade desse princípio introduzido pela 1.ª república 18. Aprovada
pela Assembleia da república, em sessão de 22 de Junho de 2001,
foi objecto de um anteprojecto (31/3/1998), elaborado pela Comis-
são de reforma da Lei de Liberdade religiosa, criada para o efeito.
O projecto aprovado tem 69 artigos, reafirma os princípios ante-
riormente consagrados e acrescenta-lhes outros, designadamente: li -

18 Constituição da República Portuguesa, revisão de 1997, artº 41 (“Liberdade de consciên-
cia, de religião e de culto)”:

1. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável.
2. ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou

deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa.
3. ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções

ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identifi-
cáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder.

4. As igrejas e outras comunidades religiosa estão separadas do Estado e são livres na
sua organização e no exercício das suas funções e do culto.

5. É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião praticado no âmbito da res-
pectiva confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social próprios para o
prosseguimento das suas actividades.

6. É garantido o direito à objecção de consciência, nos termos da lei”.
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berdade de consciência, de religião e de culto, igualdade, separação,
não confessionalidade do Estado, tolerância, educação religiosa,
objecção de consciência, assistência religiosa, dispensa do trabalho,
ca  samento por forma religiosa e liberdade de organização. Para
além disso, estende a todas os cultos a faculdade do ensino religioso
nas escolas públicas e preserva os privilégios da Igreja Católica, ex -
pre ssos na Concordata, entretanto em revisão. A Concordata com a
Santa Sé constituiu matéria de grande polémica na sociedade portu-
guesa, o que levaria o Presidente da república a reconhecer que a
Lei de Liberdade religiosa aprovada não era definitiva e que havia
que superar as diferenças entre a religião Católica e as restantes, de -
signadamente no que respeita aos benefícios fiscais: “Compreendo
que não seja fácil ao legislador compatibilizar, de forma integral-
mente aceitável, os interesses e perspectivas diferentes que aqui se
desenvolvem, mas entendo que o primeiro passo para a resolução
dos problemas ainda pendentes será a consciência de que a solução
agora encontrada não é nem deve ser definitiva, estando desde logo
sujeita à reavaliação que resultar da revisão, em curso, da Concor-
data, na medida em que esta foi invocada como fundamento da
referida diversidade” 19.

Os judeus ganharam o reconhecimento como parceiros da le -
gislação aprovada e viram reafirmado o seu estatuto de comunidade
autónoma, com livre culto, sem qualquer estigma persecutório ou
discriminatório, quer do ponto de vista social e económico, quer em
matéria de culto ou participação na vida cultural e científica do país.
Contudo, vêem-se, por defeito, privados dos privilégios concedidos
aos católicos. Entretanto e em relação à sua história específica,
ainda se devem assinalar dois momentos muito recentes, que são
bem ilustrativos da situação dos judeus no Portugal Democrático.
O primeiro foi o pedido de perdão formal do Presidente da repú -

19 mensagem do Presidente da república, Jorge Sampaio, à Assembleia da república,
na sessão de aprovação da Lei da Liberdade religiosa, Lisboa, 6/6/2001.
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bli ca aos judeus, em 17 de março de1989 – cargo ocupado, então,
por mário Soares –, muito simbolicamente numa cerimónia judaica
na sinagoga medieval de Castelo de Vide, um gesto que seria
seguido por Juan Carlos, rei de Espanha, em 1992, no centenário da
expulsão promulgada pelos “reis Católicos”: “na paisagem alente-
jana e nesta bela terra, a Judiaria ergue-se, desafiando os séculos,
como um símbolo que desejamos que seja de tolerância, de fraterni-
dade e de unidade essencial do género humano. É o sentido que
dou ao acto ritual a que assistimos na Sinagoga e à minha presença
aqui, honrando a mais bela tradição da história portuguesa. Em
nome de Portugal, peço perdão aos judeus pelas perseguições que
sofreram na nossa terra” 20.

O segundo momento veio na sequência deste pedido de perdão
proferido pelo Presidente da república. Com efeito, sete anos
depois, a Assembleia da república aprovaria, por unanimidade, uma
de liberação de revogação do Édito de Expulsão, a 5 de Dezembro
de 1996, precisamente no dia em que se completava o seu 5.º cente-
nário. numa sessão parlamentar em que estavam presentes o Presi-
dente da república, o Presidente do Parlamento de Israel e repre -
sen tantes da comunidade judaica portuguesa, o parlamentou
deliberou: “(…) Saudar a decisão dos Constituintes de 1820, revo-
gando o Édito, e abrindo à sociedade portuguesa os caminhos da
liberdade e da tolerância religiosa, tão gravemente postas em causa
pelo Édito e, após ele, pela Inquisição” 21. O Presidente da repúbli -
ca (Jorge Sampaio), presente naquela sessão parlamentar, reconhe-
ceria que aquele gesto dos deputados da nação portuguesa era
como se “hoje restituíssemos (aos judeus) uma parte do que há 500
anos, fora negado”. Fechava-se, deste modo, o ciclo de emancipa-
ção e (re)integração dos judeus em Portugal, fazendo justiça à me -
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20 mÁrIO SOArES, “Em nome de Portugal peço perdão…”, Revista de Estudos Judaicos,
Lisboa Associação Portuguesa de Estudos Judaicos, pp. 12-13.

21 Revista de Estudos Judaicos, Lisboa Associação Portuguesa de Estudos Judaicos, 
pp. 17-18. 
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mó ria das comunidades expulsas e perseguidas no nosso país du -
rante séculos de intolerância e crime organizado no interior do pró -
prio Estado.

A presença judaica em Portugal tem vindo a diminuir, de acordo
com os últimos três Censos: havia 5493 judeus declarados em 1981,
3519 em 1991 e 1773 em 2001 (Fonte: InE). Chegámos ao sé-
culo XXI com uma reduzida comunidade judaica, cujo núcleo ver-
dadeiramente organizado e participativo na vida comunitária nacio-
nal continua a ser o de Lisboa – que contabiliza 686 pessoas na
região da grande Lisboa, de acordo com o Instituto nacional de
Es   tatística 22, enquanto do resgate dos marranos sobreviveu apenas
a pequena comunidade de Belmonte (75 declarantes ao censo
2001), alguns poucos judeus em torno da sinagoga do Porto (com
64 declarantes) e praticamente um país despojado de judeus, mes -
mo em Faro (com 13 num total de 78 de pessoas em todo o Al -
garve) ou nos Açores (9 declarantes).

22 Cf. Instituto nacional de Estatística, Censo 2001.
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