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1. Os cristãos-novos de Mogadouro – aspectos gerais

Em Mogadouro existiu uma comuna de judeus, dizem-no os
documentos régios, nomeadamente o Livro das Tenças de El-Rei, que
refere:

A Alvaro Pirez de Távora a terça gerall pela judiaria de Mogadouro e
Sam Joham da Pesqueira 23.976 rs. E destes sam 3,3 de juro e os outros en-
tanto for mercee del Rei – 13.976 (finados). 1

Ora, as relações entre os Távoras – donatários de Mogadouro –
e os judeus e cristãos-novos, remetem-nos para a origem da riqueza
desta família, mais propriamente para o casamento de Álvaro Pires
de Távora com a filha de Mestre João de Azambuja, um físico
judeu, médico do rei D. Afonso V.

De outro físico judeu, originário de Castela – Mestre António
de Valência – sabemos nós que foi em Mogadouro médico da casa
dos Távora e casou uma filha, Maria de Valência, com Francisco

Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 5, 2005, pp. 253-297.

1 As mais antigas comunas de judeus correspondem ao reinado de D. Dinis, como as de
Bragança, Chaves e Mogadouro. Maria José FERRO, Los Judios en Portugal, p. 15.

Álvaro Pires de Távora recebe de D. Manuel de tenças em pagamento do direito das
comunas de Mogadouro, Azinhoso e S. João da Pesqueira 13 996 rs.

Chancelaria D. Manuel Liv. 31, fl 71. Místicos Liv. 1, fl 242.
Por sua vez, Cristóvão de Távora recebe de Miranda 6 000 rs.
Chancelaria D. Manuel Liv. 29, fl 89.
In Maria José FERRO, Os Judeus em Portugal sec. XV, vol. II.



cisco Lopes Pereira, um mogadourense que conheceu as masmor-
ras das inquisições portuguesa e espanhola, e de seu filho Gaspar
Lopes Pereira que foi relaxado em carne pela inquisição de Lisboa,
e ainda um ramo da mesma família que emigrou para a Áustria e
para a Inglaterra.

2. O processo de Gaspar Lopes Pereira

2.1. Dados processuais

10 de Outubro de 1673. Gaspar Lopes Pereira chega finalmente
a Roma. Leva cartas de Lisboa, enviadas por António Rodrigues
Marques em nome dos cristãos-novos portugueses, muitos dos
quais, os mais ricos, se encontram presos nos cárceres do Santo
Ofício. São dirigidas ao padre Francisco de Azevedo, jesuíta, que na
cidade santa está chefiando uma delegação que pretende alcançar
do Papa um perdão geral para os que estão presos e uma reforma
geral dos estatutos da inquisição 6.

Outras vezes Gaspar fizera o mesmo trajecto e nunca levou
mais que 20 dias. Agora foram mais do dobro, 43, exactamente! Ex-
plica que ao atravessar Espanha o sol era abrasador e ficou doente
com as «calmas» que apanhou.

Quem não aceita a explicação é o padre Azevedo que o enche
de insultos e o acusa de se ter vendido aos inquisidores e atraiçoado
os seus amigos, familiares e toda a «gente da nação». É que, entre-
tanto, tinha expirado o prazo que a Santa Sé havia concedido aos
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Vaz Pinto, da casa dos senhores de Murça, irmão de frei Diogo de
Murça, reitor e grande reformador da Universidade de Coimbra.

E quando este físico e sua mulher D. Francisca de Valência
foram presos pela inquisição, toda a família dos Távoras se apresen-
tou a testemunhar em sua defesa, embora sem grandes resultados 2.

Relações fortes existiam também entre a família dos Távoras e o
argentário cristão-noovo António Rodrigues Mogadouro e seus
filhos cujos processos os autores estudaram 3.

Acerca da judiaria de Mogadouro podemos dizer que se situava
nas proximidades do Castelo, incluindo o sítio da Pracinha, junto 
à Cadeia e à Rua Nova, pois aí se situavam as casas de vários cristãos-
-novos, entre os quais os que agora se apresentam.

Da diáspora mogadourense terão sido os Carvajal os mais céle-
bres de todos, com destaque para o Conquistador do Novo México,
D. Luís Carvajal.

Uma estátua sua ornamenta a praça mais importante da cidade
Mexicana de Monterrey e em sua memória compuseram os Ameri-
canos uma ópera que se tornou famosa. O seu sobrinho e homóni-
mo, mais conhecido, no entanto, por El Lumbroso, ficou como um
dos mais queridos mártires do judaísmo 4.

E se os Mogadouro foram os grandes financiadores da guerra
da Restauração da Independência de Portugal e do rei D. João IV,
vários cristãos-novos de Mogadouro se contam em Espanha entre
os chamados banqueiros do rei Filipe e entre «los hombres de
negócios» 5.

O trabalho que agora se apresenta respeita à família de Fran-
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2 Mais pormenores pode o leitor encontrar em texto dos autores publicado no jornal
Terra Quente de 1 de Outubro de 2000.

3 A Tormenta dos Mogadouro na Inquisição de Lisboa, é o título do trabalho que aguarda
publicação.

4 Ver jornal Terra Quente de 1 de Setembro a 1 de Outubro de 1999.
5 Idem de 15 de Dezembro de 2001 e 15 de Agosto de 2002. Os Lopes Pimentel de

Mogadouro, que administravam o monopólio da exploração do sal da Galiza, são con-
siderados por Markus Schreiber como «Kronbankiers» em Marranen in Madrid 1600-

-1670, p. 79. Os cristãos-novos de Mogadouro, que no reinado dos Filipes assistiam em
Castela, e estudados por Markus Schreiber, são considerados importantes «hombres de
negócios». Entre os quais destacamos António Álvares, tio de António Rodrigues Moga-
douro. Ver obra citada pp. 127 e 135.

6 Este assunto foi tratado pelos autores em A Tormenta dos Mogadouro na Inquisição de
Lisboa. No ANTT, Armário Jesuítico, Maço 4, n.º 19, encontra-se uma carta enviada ao 
Pe. Azevedo.



administração do tabaco, filho de Francisco Lopes Pereira e de D. Maria 
del Angel, natural de Mogadouro e porque há notícias de que o dito assiste
nesta cidade;

Requeiro decretem a prisão do dito Gaspar Lopes Pereira, com seques-
tro de bens, e que seja recolhido nos cárceres secretos desta inquisição e se
proceda contra ele na forma de direito.

E da mesa do Tribunal da Inquisição de Lisboa, datado de 8 de
Abril de 1675, sai o edital-sentença ordenando:

Os inquisidores [...] mandamos a qualquer familiar ou oficial do Santo
Ofício que nesta cidade ou onde quer que for achado o prendais, com se-
questro de bens 8.

E nesse mesmo dia foi preso e entregue nos Estaus por um tal
Dr. Maciel, familiar do Santo Ofício, o dito Gabriel Lopes Pereira,
cristão-novo, solteiro, mercador, 33 anos, natural de Mogadouro e
assistente na cidade de Lisboa, sendo-lhe instaurado o respectivo
processo que se conserva na Torre do Tombo, com o n.º 2744/MF
6195.

Na altura da prisão foram-lhe apreendidas 47 moedas de ouro,
de 4$400 reis cada uma, no valor total de 206$800 reis, bem como
um esgravatador de ouro, um cordão e um anel do mesmo metal
com uma esmeralda, uma caixa de prata para tabaco, um tinteiro de
latão, duas bocetas de tabaco de osso, um relógio de prata, uma
navalha, uma tesoura, umas listas de papel e uma lagodeira [?] – o
equipamento de um verdadeiro executivo daqueles tempos.

Como se vê, há uma estreita colaboração entre as inquisições de
Espanha e de Portugal, traduzida na troca de informações e man-
datos de prisão. Vejamos, pois, os testemunhos contidos nas 14
folhas de papel que a inquisição de Valladolid enviou para Lisboa e
que justificam o mandato de prisão de Gaspar Lopes Pereira. Aten-
te-se que os mesmos depoimentos foram prestados cerca de 10
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negociadores para apresentarem certas provas contra a Inquisição,
as tais que iam nas cartas. A discussão azedou e parece que os dois
contentores passaram das palavras aos actos e na cena de panca-
daria que se seguiu terão mesmo usado facas.

E certo é que, a partir de então, Gaspar Lopes Pereira perdeu a
confiança dos cristãos-novos e passou a recear pela própria vida.
Era, por isso, impossível, por isso permanecer em Roma 7.

Mas também as inquisições, portuguesa e espanhola, seguiam de
há muito os passos deste «correio» viajando constantemente entre
Madrid, Lisboa, Roma, Livorno... E iam-lhe dando rédea larga,
como usa dizer-se em questões de espionagem. Agora que o «negó-
cio» do perdão geral em Roma abortara, de pouca utilidade lhes
seria, e por isso, em 16 de Março de 1675, a inquisição de Valladolid
comunica para a de Lisboa:

Neste Santo Ofício está mandado prender nos cárceres secretos, com
sequestro de bens, por culpas de judaísmo, Gaspar Lopes Pereira, filho de
Francisco Lopes Pereira, vizinho de Granada e a respeito da sua causa man-
damos os testemunhos em 14 folhas.

E porque havendo-se buscado neste Reino o dito Gaspar Lopes Pereira,
há notícia de que reside nessa cidade, pareceu-nos participá-lo para que se
proceda à prisão do réu. E se resultar algo contra Francisco Lopes Pereira
seu pai ou contra outras pessoas que assistem nestes reinos, suplicamos nos
remetam.

Recebida em Lisboa esta comunicação, logo um dos inquisi-
dores abriu o respectivo processo e requereu da Mesa do Tribunal
que fosse decretada a sua prisão nos seguintes termos:

Pela carta e testemunhos juntos da inquisição de Valladolid consta 
estar decretada a prisão com sequestro de bens, por culpas de judaísmo,
a Gaspar Lopes Pereira, alias Gaspar Dias Pereira ou de Aguillar, que teve
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Beatriz que era muito pequena e com condição de ser parente da mulher
deste e acudir este todos os dias à dita fábrica, fizeram todos alguns jejuns de
que agora em especial não se recorda, declarando-se a si os ditos Francisco
Lopes, sua mulher e Gaspar seu filho, como faziam os ditos jejuns por obser-
vância da dita lei de Moisés e como a tinham por boa para salvar-se e que a
dita menina, que tinha então 4 anos, e que depois que isto se passou foram
presos pela inquisição de Granada os ditos Francisco Lopes e sua mulher e
este os viu reconciliados no cárcere da penitência pelo ano de 65, embora
que o dito Gaspar não foi preso e o dito Francisco foi quem o fez vir a esta
cidade para que trabalhasse no tabaco, por ter tomado a renda dele nesta ci-
dade o dito seu irmão Diogo Lopes.

Finalmente, temos o retracto (físico) de Gaspar Lopes Pereira
feito por Francisco Garcia de Torres: Alto, 24 anos de idade, cabeleira
larga.

O segundo testemunho enviado pela inquisição de Valladolid
foi copiado do processo de Ana de Cáceres, filha de Diogo Nunes
Chacon e de Ana de Chacon, vizinha de Antequera, natural da Vila
de Marchena, de 21 anos de idade, que se ocupa em fazer botões,
presa pela inquisição em 11 de Março de 1664. Em sessão de 22 de
Junho de 1665, sendo submetida a tormento, Ana disse que ouvira
dizer a uma tal Isabel de Espanha:

Que na cidade de Granada [...] também eram observantes da lei de Moi-
sés, e viviam nesta crença Francisco Lopes Pereira , administrador do tabaco
e D. Maria, sua mulher; não se recorda do seu apelido ainda que lhe parece
que disse se chamava D. Maria del Angel, portugueses, e Gaspar e Manuel
Lopes Pereira, irmãos, filhos dos ditos Francisco Lopes Pereira e D. Maria
del Angel, sua mulher e Diogo Lopes Pereira e a mulher do dito Diogo
Lopes Pereira, não se recorda como disse a esta que se chamava, mas era
uma moça órfã de Ana Lopes parente de Francisco Lopes [...] e Gaspar e
Manuel Lopes Pereira [...] e que o mesmo jejum do dia grande por observân-
cia da lei de Moisés do dito ano de 1656 o haviam feito também em suas
casas onde viviam nesta cidade os ditos Francisco Lopes Pereira e D. Maria
del Angel, sua mulher e Gaspar e Manuel seus filhos e Diogo Lopes Pereira
e sua mulher que viviam em uma casa e Ana Lopes e seu marido que viviam
noutra [...] e que no mesmo dia do jejum pela tarde haviam concorrido
juntos na casa do dito Francisco Lopes Pereira e com ele e com sua mulher
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anos antes e isto mostra como a máquina inquisitorial estava bem
organizada e sabia esperar o tempo oportuno para intervir.

O primeiro testemunho é Francisco Lopes Torres, alias, Fran-
cisco Garcia de Acosta, de 50 anos de idade, natural de Alcanices,
preso em 3 de Fevereiro de 1666 pela inquisição de Valladolid e que,
em audiência de 13 de Junho, entre outras coisas declarou:

Que também se recorda que conheceu em Granada a Diogo Lopes e
seus dois sobrinhos Baltazar e Gaspar Lopes que tinham arrendadas em
Granada as sisas e rendas do tabaco e em ocasião de andar este na fábrica do
tabaco se declarava frequentemente com eles e eles com este como seguiam
a dita lei de Moisés e a tinham por boa para salvar-se nela.

Parecendo aos inquisidores que o réu não dizia a verdade toda,
submeteram-no ao tormento 10 dias depois, em 23 de Junho, con-
fessando então o seguinte:

Disse que em Madrid fez um jejum por observância da lei de Moisés,
por Dezembro ou Novembro de 1665, em companhia de Diogo Lopes,
Gaspar Lopes e Baltazar Fernandes e o fizemos estando sem comer nem
beber 24 horas e ceando peças de pescado e nada de carne e se declararam
como seguiam a dita lei de Moisés e a guardavam.

E logo depois, prosseguindo o tormento, com os braços ligados
continuou:

Disse que Francisco Lopes irmão de Diogo Lopes, seus filhos e mulher,
que vive em Madrid, no estanco do tabaco, é observante e seus filhos e sua
mulher.

Dois dias depois, em 25 de Julho de 1666, nova audiência, des-
tinada a confirmar as declarações que haviam sido feitas sob tor-
tura. O réu confirmou tudo e acrescentou:

E quanto aos ditos Francisco Lopes, sua mulher e seus filhos, estando
ele réu em Granada pelos anos de 1656-57 como disse, assistindo na fábrica
de tabaco de Diogo Lopes, irmão do dito Francisco Lopes e viviam juntos o
dito Diogo, Francisco e sua mulher Maria Dias e seu filho Gaspar Lopes e
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Seguem-se, naturalmente, os interrogatórios sobre a sua genealogia
e o inventário de bens. Sobre este respondeu simplesmente:

Que ele declarante é filho de família e que estava em poder de seus pais
que o sustentavam e tudo o que havia era deles. E que não devia coisa al-
guma a alguém. E que a sua vida era andar sempre nas estradas, com fa-
zendas de seus pais.

As coisas não seriam bem assim, mas os inquisidores não se
mostraram muito interessados em «levantar lebres» nesta fase do
processo. Na lógica inquisitorial, pertenceria ao prisioneiro tomar a
iniciativa do reconhecimento e confissão dos seus erros e para isso
pedir audiência. Foi o que fez mas só ao cabo de meio ano, ensaian-
do a melhor táctica: reconhecer que errou, mostrar-se arrependido
e denunciar outros judaizantes, de preferência amigos e familiares.

A audiência teve lugar no dia 25 de Outubro e a confissão de
Gaspar Lopes assentou nos seguintes pontos:

Que haverá 10 anos, viajando de Lisboa para Castela, com Diogo Ro-
drigues do Vale, viúvo de sua tia Maria Lopes, natural de Mogadouro, au-
sente em França, e com Miguel Ferreira, filho de Francisco Lopes Peña e
Luísa Pereira, também do Mogadouro, então morador em Madrid e agora
defunto, sendo um domingo e encontrando-se na Foz de Arouce, foram à
missa. Porém, continuando a jornada, seus companheiros disseram-lhe que
iam à missa para fingir com o mundo e que a salvação estava era na crença da
lei de Moisés. Disse que lhe explicaram os rituais, os jejuns e que a partir daí
passou também a considerar-se crente na lei de Moisés deixando de acreditar
em Cristo.

Que haverá 8 anos, encontrando-se com o mesmo Miguel Ferreira e
com Dionísio Rodrigues [que foi também preso pela inquisição de Lisboa] na raia
de Espanha, na povoação de Vila Chã, os três declararam entre si que eram
seguidores da lei mosaica.

Idêntica declaração terá acontecido em casa do mesmo Dionísio
Rodrigues, também mercador, solteiro, originário de Mogadouro. E
prosseguiu:
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e seus dois filhos e Diogo Lopes Pereira seu irmão e a mulher do dito seu
irmão [...] e que então se haviam declarado uns aos outros em que estavam
fazendo o dito jejum do dia grande por observância da lei de Moisés que
guardavam.

O terceiro testemunho é copiado do processo de João Torres,
natural de Mogadouro, preso em 29 de Fevereiro de 1668, residente
em Granada, há quase 25 anos, com estanco de tabaco. Na audiên-
cia de 13 de Julho do mesmo ano, entre outras coisas declarou:

Que no dito ano de 1663 guardaram o jejum do dia grande do mês de
Setembro, da lei de Moisés, a dita Ana Lopes sua mãe, e Gaspar Fernandes e
Baltazar Torres e Joana, seus irmãos [...] que fizeram o jejum e foram à dita
sua casa, sendo pela tarde, Gaspar Lopes Duro e Baltazar Lopes Duro,
irmãos, primos deste, filhos de Diogo Lopes, irmão da dita Ana Lopes sua
mãe e os quais iam vestidos como de festa e se declararam em uma sala baixa
com estes [...] porque era o dia grande da lei de Moisés em que Deus perdoa
os pecados e estiveram sem comer nem beber 24 horas [...] e foram também
com eles Gaspar Lopes Pereira e Manuel Lopes Pereira, irmãos, filhos de
Francisco Lopes Pereira e se declararam com este e com a dita sua mãe e
irmãos em presença dos ditos Baltazar e Gaspar Lopes Duro, como obser-
vantes da Lei de Moisés [...]

Juntamente com a cópia destes três testemunhos acusando Gas-
par Lopes Pereira de práticas de judaísmo em Granada, vinha tam-
bém uma certidão da inquisição espanhola datada de 6 de Março de
1675, informando que em 1658 foi preso e instaurado processo na
inquisição de Granada a Francisco Lopes Pereira, seu, pai também
por práticas judaízantes.

De Valladolid ainda, outra informação: Gaspar Lopes Pereira
era sobrinho de Diogo Lopes Pereira que tinha um processo na in-
quisição de Toledo.

Temos então encarcerado nos Estaus, em 8 de Abril de 1675,
Gaspar Lopes Pereira, alias Gaspar Dias Pereira ou Gaspar de
Aguillar, não sendo de estranhar esta proliferação de nomes que
eram usados pelos cristão-novos também como arma de defesa.
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ponsabilidade do seu judaísmo para cima de Diogo Henriques do
Vale que também lhe ensinou esta belíssima oração em castelhano:

Perdóname Señor que te he ofendido, perdona al miserable que te llama,
perdona el desamor que te he tenido, no me condenes Señor a eterna llama,
vuelve eses tus ojos a mirarme, sufre el que por amarte se desama, valga
contigo el confesarme, válgame ante ti llorar mi ofensa, pliegote ahora un
poco a escucharme que se tu gracia en esto mi dispensa y si mi ayudas Señor
en lo que digo, servirá el acusarme di ofensa, pecador soy Señor tu es testigo
que a tus ojos divinos, no ay negarlo.

Duas semanas depois foi de novo chamado para o interroga-
tório «in specie» – isto é: as perguntas foram feitas de acordo com
os depoimentos da acusação mas escondendo-se os nomes das
pessoas, os lugares e as circunstâncias. Veja-se a primeira das ques-
tões colocadas:

Perguntado em que lugar se achou ele réu há 20 ou 21 anos, com que
companhia de pessoas de sua nação e fizeram jejuns.

Respondeu, que não se passou tal.

E esta foi a resposta dada a todos os quesitos, razão por que foi
admoestado para que se decida e acabe por confessar as suas culpas
e o verdadeiro autor do seu judaísmo «porque conforme se presume não
ser a pessoa que tem confessado, antes outra que por algum respeito encobre, pois
não é verosímil que em matéria tão grave sendo já maior, se fiasse e aprendesse
de pessoa que com ele tinha tão pouca autoridade».

Decididamente, com esta estratégia de defesa, Gaspar Lopes
embrulhava-se ainda mais no processo e até o procurador nomeado
o abandonou, sendo-lhe dado outro – o licenciado João Lopes
Tinoco.

Novo procurador e nova estratégia de defesa. Gaspar recorda-se
que seus pais e irmão foram presos e libertados com penas relativa-
mente brandas. E então ele deveria ter pensado: A acusação feita
contra eles terá sido a mesma ou ao menos semelhante à que me é
feita; se eles se defenderam bem, será melhor eu apresentar a
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Que haverá 9 anos em Vila Chã estando presentes o dito Miguel Ferreira
e Manuel Mendes Cardoso, também mercador e solteiro, natural de Sam-
bade. E disse mais:

Que haverá 7 anos, nesta cidade de Lisboa, em uma rua junto à Trinda-
de, se achou com Francisco Rodrigues Mogadouro, solteiro, filho de António
Rodrigues Mogadouro, natural e morador nesta cidade e estando ambos sós
[...] se deram conta e declararam ele confitente e o dito Francisco Rodrigues
Mogadouro que criam e viviam e se fiaram tratando-se por crentes, até à
prisão do dito Francisco Rodrigues Mogadouro 9.

Manifestamente, nenhum dos sítios e nenhuma das pessoas
citadas por Gaspar coincidia com os depoimentos vindos de Valla-
dolid e que estiveram na base da sua prisão pelo que os inquisidores
terão ficado ainda mais despertos para o caso. E a desconfiança terá
crescido quando o réu lançando-se de joelhos, confessou:

Até que ontem [25 de Outubro de 1675], vendo-se numas grandes ânsias e
em perigo de morrer resolveu apartar-se da lei de Moisés por ter Deus
Nosso Senhor Jesus Cristo sido servido de o alumiar e fazer arrepender-se
por ter cometido todas as faltas que tinha confessado 10.

Certamente que o inquisidor o classificou como diminuto, por
confessar apenas uma parte das culpas e como herege por tentar
enganar o Santo Ofício com falsos gestos de arrependimento e o
mandou regressar ao cárcere.

Passaram mais três meses e em 9 de Janeiro de 1676 foi chama-
do à Mesa onde lhe foi feito o costumado interrogatório «in genere»
– um corpo de perguntas previamente estabelecidas sobre todas as
costumadas práticas judaízantes. A tudo respondeu negativamente,
nada mais acrescentando porém ao que já dissera e atirando a res-
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mesma defesa, pedindo aos inquisidores de Lisboa que mandem vir
de Espanha as “contraditas” (álibis e testemunhas de defesa) que
estarão no seu processo.

Por outro lado, não seria difícil provar (se eles o não soubessem
bem!) que todos os cristãos-novos de Portugal e Espanha eram
agora seus inimigos figadais, por causa do insucesso da viagem a
Roma. E para testemunhar este segundo ponto indicaria precisa-
mente António Rodrigues Marques cujo correio transportara. Claro
que Gaspar não contará exactamente toda a verdade, antes vai omi-
tir os pormenores que o possam prejudicar. Vejamos a transcrição
do seu processo 11:

[...] O pai do réu, Francisco Lopes Pereira e sua mãe Maria del Angel e
seu irmão Manuel de Aguillar, sendo moradores em Madrid foram presos
pelo Santo Ofício e levados para a cidade de Toledo no ano de 1666, estando
o réu ausente em Puerto de Santa Maria, os quais todos saíram livres, somen-
te condenados a penas pecuniárias, e mais o réu não assistiu com eles. Como
os pais e o irmão do réu foram acusados é muito verosímil que os mesmos o
acusariam também a ele réu. E sendo caso que algumas pessoas juraram
contra eles prejudiquem ao réu há que considerar aqui as mesmas contraditas
que seu pai, mãe e irmão deram. E ficam também sendo dele réu.

E que sendo em os 24 ou 25 de Agosto do ano de 1673 achando-se ele
réu em casa de António Rodrigues Marques, morador nesta cidade e vindo a
falar no perdão geral e tendo o dito António Rodrigues Marques os papéis
que tratavam do dito perdão em seu poder, veio a dizer que se tivera uma
pessoa que levasse aqueles papéis e por ele réu se achar obrigado ao dito An-
tónio Rodrigues Marques por alguns benefícios, se ofereceu a levar os papéis
por terra e com efeito partiu no dia 27 de Agosto do mesmo ano. E por
adoecer no caminho com las calmas que faziam, se dilatou no tempo em 43
dias tendo-se comprometido a chegar em 20 dias. E entregando os ditos
papéis ao abade Francisco Azevedo, assistente em Roma, teve com ele pala-
vras descompostas que chegaram ambos a usar facas, dizendo a ele réu que
maliciosamente havia retardado os papéis, pagado que estava pelos senhores

inquisidores, para que o correio chegasse , como realmente chegou, atrasado.
Tendo o réu saído desta cidade pela razão de que todos os homens da nação,
assim deste Reino como de Castela, ficaram com ódio a ele réu. E dizem que
ele réu fora causa de eles perderem seu negócio, como é notório. E com
efeito António Rodrigues Marques comunicou a ele para Castela para que
não viesse a este Reino porque tinha muitos inimigos que desejavam vingar-
se dele réu, o que é público e notório. Por cuja causa dá por seus inimigos a
todos os homens da nação. Assim declara o réu que não tem outras contra-
ditas que dar, nem pessoas particulares que especificar. Porque desde que
saiu da companhia de seus pais, que foi no ano de 1654, conforme sua me-
mória, poderiam os ditos seus pais e irmão granjear ou ter inimigos que
façam mal ao réu sem ele ter noticia que o são.

Naturalmente que esta pretensão de Gaspar Lopes Pereira não
foi aceite e as «contraditas» apresentadas por seus pais uma dúzia de
anos atrás na inquisição de Toledo nenhum valor jurídico teriam no
seu caso.

A verdade, porém é que a história desta família de Mogadouro
parece marcada de encontros com a inquisição. E se ao processo de
Gaspar não foram juntas as «contraditas» solicitadas, outras vieram
de Espanha. Referem-se a um outro processo instaurado pela inqui-
sição de Granada a sua mãe, Maria Dias, em 1661. Vamos ver.

2.2. As contraditas de Maria Angel

O caso, que espantou Mogadouro e o Nordeste Transmontano,
terá acontecido no Verão de 1652. Maria Lopes Peña, mulher casada,
com o marido ausente, andava metida em amores ilícitos com An-
tónio Lopes, solteiro, primo muito chegado a Francisco Lopes Pereira.
Francisco Lopes Peña, irmão de Maria Lopes, e Diogo Henriques, seu
cunhado, não estiveram com meias medidas. Resolveram pura e sim-
plesmente matar o amante de sua irmã e cunhada. Acabaram por dar
com ele junto ao povoado de Remondes, na margem do Rio Sabor,
dormindo debaixo de uma árvore, juntamente com um companheiro,
que seria seu criado e que igualmente assassinaram.
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11 António Rodrigues Marques era o representante em Lisboa dos cristãos-novos que
negociavam com a Santa Sé um perdão geral. Não podia ser preso porque tinha um salvo-
-conduto passado pelo Papa. Mais informações sobre este assunto em A Tormenta dos
Mogadouro na Inquisição de Lisboa.



– Presume que todos os denunciantes são seus inimigos e agem
por ódio e não por amor à verdade – e entrega uma lista de 30
nomes e as razões de inimizade de cada um.

– Quanto ao facto de virem fugindo da inquisição de Coimbra,
diz tratar-se de uma pura invenção de seus detractores. A
vinda de Mogadouro para Castela ficou a dever-se ao clima de
constantes rixas e aborrecimentos que reinava em Mogadouro
derivado ao pleito movido por seu marido contra os assassi-
nos de seu primo António Lopes – e entrega uma lista de 16
pessoas que podiam testemunhar sobre isto.

Antes de continuarmos, repare-se na quantidade de cristãos-
novos, todos de maior idade, originários de Mogadouro e que inter-
vêm neste processo! Observaremos depois as respectivas profissões
e ficaremos com uma ideia, embora distante da realidade, do que
seria a diáspora marrana de Mogadouro em alguns sítios. Vejamos,
então, a lista dos «inimigos capitais» de D. Maria Angel e as razões
de tais inimizades:

1. Domingos Carvalho, natural de Mogadouro, residente em
Madrid.

2. Maria Pereira, sua mulher, natural de Chacim.
3. Miguel Carvalho, irmão de Domingos.
4. Maria Pedrosa, sua mulher, originária de Mogadouro.
5. António Carvalho, irmão dos outros.
6. Branca Pereira, sua mulher, natural de Chacim.
7. Isabel Borges, irmã de Maria Pedrosa, natural de Mogadouro.
8. José Borges, irmão da anterior 12.

A inimizade com esta família – explica Maria Dias – resulta do
facto de seu marido, na praça de Mogadouro ter dito a Miguel Car-
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Arrogando-se em defensor da família, Francisco Lopes Pereira
não deixou o caso morrer esquecido. Meteu-se a caminho de Lis-
boa, contactou advogados e regressou com mandato da Corte para
que se procedesse à organização do processo e julgamento dos cri-
minosos, o que foi feito, embora à revelia pois eles tinham entre-
tanto fugido para Espanha.

Julgados à revelia, foram condenados à morte por enforcamen-
to. E como não foi possível encontrá-los e proceder ao seu enfor-
camento em carne, fez-se em estátua, ou seja: armou-se uma forca
na praça de Mogadouro e nela penduraram dois bonecos feitos de
palha, com a indicação dos nomes dos enforcados. Era o costume
da época.

Quase uma década depois, Francisco Lopes Pereira e sua mu-
lher Maria Dias alias Maria del Angel viviam em Granada e consti-
tuíam-se num dos maiores empórios económicos da cidade e do
Reino. Desde 1653 que tinha o monopólio da venda do tabaco em
todo o reino de Granada a agora acabava de arrendar por 10 anos a
cobrança dos «Millones», isto é as Rendas Reais, quando foram
presos pela inquisição acusados de judaísmo.

Do processo então organizado pela inquisição de Granada a 
D. Maria Dias foram «as contraditas» posteriormente copiadas, envia-
das para Lisboa e anexadas ao processo de seu filho, Gaspar Lopes
Pereira. Pela quantidade de nomes de cristãos-novos fornecidos e
pelo pitoresco dos episódios relatados, estas «contraditas» são um va-
lorosíssimo documento para o estudo da comunidade marrana de
Mogadouro e da sua diáspora por terras de Granada e de Madrid.

Vejamos de que era acusada Maria Dias: de fazer um jejum de
24 horas e guardar os sábados, acrescentando os denunciantes que
o marido e ela saíram de Portugal para não serem presos pela in-
quisição de Coimbra.

E agora, os pontos da defesa apresentados:

– Nenhuma testemunha merece crédito porque todas dizem
que «ouviram dizer» e nenhuma é de vista.
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17. Diogo Henriques Pereira, casado com Gracia Peña, mora-
dor em Madrid.

18. Luís Lopes Peña, o Pereirão, tio de Francisco Peña 13.
19. Branca Lopes, filha do anterior.
20. Manuel Lopes, natural de Chacim, casado com Branca Lopes.
21. António Lopes Compra, sogro de Maria Lopes.

Da origem da inimizade de todos estes com Francisco Lopes
Pereira e sua mulher já foi dito que Francisco Lopes Peña e seu
cunhado Diogo Henriques Pereira foram julgados à revelia e en-
forcados em estátua no Mogadouro, pelo assassínio de António
Lopes e isso constituiu motivo de enorme desonra.

22. Maria Branca, natural de Mogadouro, residente em Madrid.
23. Francisco Garcia de Acosta ou Francisco Garcia Torres, seu

marido.
24. João Lopes, filho de Maria Branca.
25. Luís de Torres irmão do anterior.

Diz Maria Angel que estes «são meus inimigos capitais e do dito meu
marido e de toda a família porque estando eles em minha casa nesta cidade tra-
balhando na fábrica do tabaco procederam mal e eu e meu marido os tratamos
mal, e os varremos da nossa casa e fábrica, pelo que mostraram muita raiva e
se declararam por inimigos».

26. João de Molina, morador em Madrid.

Sendo guarda-livros de Francisco Lopes Pereira, este acusou-o de
lhe ter falseado a escrita, entre outras coisas mal feitas.

27. Branca Pereira, casada com Francisco Lopes d’ Eça, mora-
dores em Madrid.
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valho «que era um cornudo e outras palavras maiores, de que todos ficaram
muito sentidos, dando a entender que se haviam de vingar do dito meu marido».

Já em Espanha como ambos os grupos negociavam em tabaco,
Miguel Carvalho e Francisco Lopes Pereira voltaram a encontrar-se
e acabaram por discutir acerca de umas contas. Aí, Francisco Lopes
Pereira voltou a mostrar o seu génio brigão e «deu-lhe com um tinteiro
na cara em público ao dito Miguel Carvalho, e por causa disto fizeram muitas
ameaças que têm vindo a executar, nomeadamente fazendo prender ao dito seu
marido na vila de Madrid».

Efectivamente, Francisco Lopes Pereira foi uma vez preso em
Madrid, mas por dívidas comerciais e agora Maria Dias, alias Maria
del Angel, conclui que provavelmente os Carvalho se encontravam
entre os que falsamente e por ódio, testemunharam contra si e seu
marido, com o único objectivo de «vingar suas paixões».

9. Isabel Pereira, natural de Chacim, moradora em Madrid.
10. Vasco Pereira, seu marido.
11. Filipa Lopes, irmã de Isabel Lopes.

Esta Isabel Pereira parece ter estado de casamento tratado com
António Lopes, o primo de Francisco, que depois foi assassinado
em Remondes. Porém, Francisco Lopes Pereira impediu tal casa-
mento «por ela não ser de igual qualidade, assim depreciando a dita Isabel
Pereira», do que nascerem muitos sentimentos e juras de que haviam
de vingar-se.

12. Francisco Lopes Peña, natural de Mogadouro, morador em
Madrid.

13. Luísa Pereira, sua mulher, também de Mogadouro.
14. Maria Lopes, irmã de Luísa Pereira, residente em Madrid.
15. Maria Lopes, irmã de Francisco Lopes Peña, a dos amores

ilícitos.
16. Gracia Peña, irmã da anterior.
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desprezo que Francisco Lopes Pereira votava a Vasco Pereira,
referindo o comentário feito sobre uma carta que Vasco lhe
escrevera de Madrid: «Este Vasco me escreve que o acomode nesta
terra; é um pícaro sem vergonha e de melhor gana eu o acomodaria numa
forca ou com uma faca» 14.

2. Com D. Isabel de Acosta mora e trabalha no fornecimento de
sal um sobrinho de seu marido, de nome Francisco de Albu-
querque, de 23 anos, o qual confirma todas as declarações por
ter ouvido a seu falecido tio.

3. Também Luís Acosta, dias depois, confirmará tudo. Por
agora está ausente, tendo partido há 12 dias para os portos de
Cádiz e Santa Maria tratando de comprar e fazer transportar
uma partida de sal. Ele é filho de D. Isabel Acosta, tem 19
anos e sempre ouviu falar desses episódios de Mogadouro a
seus pais e porque frequentou muito a casa de Francisco Pe-
reira e Maria del Angel onde ia com seu pai tratar dos negó-
cios que tinham em conjunto.

4. António Cardoso, de 56 anos, também originário de Moga-
douro e ali conheceu há mais de 30 anos Francisco Lopes e
Maria Dias. Referiu que foram realmente as contínuas desa-
venças de Francisco com algumas pessoas que fizeram aban-
donar a terra e emigrar para Espanha depois do «enforca-
mento» dos matadores de António Lopes. Nunca se constou
que eles tivessem sido perseguidos pela inquisição, antes o
comportamento de D. Maria Angel está acima de qualquer
suspeita.

5. Andrés Perez Vaz, 40 anos, é «corretor de lonja» – espécie de
grande armazém de fazendas onde os retalhistas vão abaste-
cer-se – e conhece Francisco Lopes e sua mulher desde que
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A zanga com estes foi por Francisco Lopes Pereira ter dito à
Branca que se pusesse a pau pois seu marido era muito cobiçado
por outras mulheres.

28. Manuel Nunes, morador em Baeça.
29. Gaspar Nunes, seu filho, morador em Jaen.
30. Henrique Nunes, idem.

Negociando em tabaco, Manuel Nunes teve um desentendi-
mento nas contas com Francisco Lopes Pereira, seu fornecedor. E
a discussão foi séria pois que, estando aquele hospedado em casa de
Francisco, de imediato ele deixou a casa e foi para uma pousada fa-
zendo ameaças e jurando vingar-se, motivo por que se não deve dar
crédito às suas denúncias.

Indicados os inimigos e as causas das inimizades tão concreta-
mente, será que Maria Dias acertou nos seu detractores? E será que
as testemunhas de defesa que apresenta vão confirmar cada uma
das razões apresentadas?

Vejamos:

1. D. Isabel de Acosta, 40 anos, natural de Torre de Moncorvo,
viúva de Manuel de Acosta, residente na cidade de Vellez
(Málaga) onde tem o monopólio da venda do sal. Diz que co-
nhece D. Maria Angel há mais e 20 anos, quando foi a Moga-
douro a primeira vez, ainda solteira, a uma boda. Seu marido
e Francisco Lopes Pereira tinham sociedade em Portugal
onde arremataram a cobrança de umas rendas e continuaram
sócios em Madrid e Granada, na dita distribuição do tabaco.
Depois é que arremataram o fornecimento de sal em Vellez e
ali se estabeleceram continuando ela a administrar o negócio
do sal depois da morte de seu marido. Confirmou em absolu-
to as histórias referentes ao assassínio de António Lopes e ao
enforcamento das estátuas dos assassinos, bem como a do casa-
mento frustrado de Isabel Pereira «por ser de inferior qualidade» e ao
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para Espanha. E sabe tudo isso porque a casa de seus pais
era junto à deles Ele próprio viajou também na mesma altura
para Madrid, chamado pelos seus parentes. Foi em Madrid
que Laguna conheceu Isabel Pereira, a sua irmã Filipa e o
seu marido Vasco e diz que eles «falavam com desprezo e raiva de
Francisco Lopes Pereira e sua mulher, lançando-lhes muitas maldições
e dizendo em público com grande sentimento que desejavam vê-los des-
truídos» e então soube que a razão desse ódio foi o casamento
frustrado de Isabel com António Lopes 15.

10. João Castilho, natural de Mogadouro, vizinho de Granada,
«guarda a cavalo de Millones» confirma também as histórias
e acrescenta que estando empregado em casa de Francisco
Lopes Pereira, este, todos os anos, «tomava a Bula da Santa
Cruzada para ele e sua mulher e os demais que estavam em sua casa».

11. Francisca Vasques de Vargas, mulher de António de Rivera
Monteser, escrivão de S. Majestade dos direitos dos estancos
de tabaco de Granada, respondeu que ouvira contar sobre
os desentendimentos no casamento de Isabel Pereira e que
durante os 4 ou 5 anos que serviu em casa de D. Maria
Angel viu que esta dava muitas esmolas e fazia muitas obras
de boa cristã católica, tomava a Bula, frequentava as igrejas e
tinha em tudo um comportamento profundamente cristão.

12. D. Joana Vargas, 50 anos, viúva de António Vargas e sogra
de António Rivera deu testemunho grandemente abonatório
do comportamento cristão da ré «particularmente devota de
N. Senhora das Angústias».

13. Manuel Ramos, natural de Mogadouro, 25 anos, fiel de Ma-
tadouro, confirma a história da morte de António Lopes e
do enforcamento das estátuas dos assassinos na vila de Mo-
gadouro, cena que a testemunha diz ter presenciado. Acres-
centa até um pormenor: cortaram a mão direita a uma das
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chegaram a Granada há uns 6 anos pois foi logo ali abastecer-
-se de «algumas peças de damascos, tafetás e outros géneros de sedas»
para mandar vender à cidade de Cádiz e outras terras do reino
de Granada. Confirmou as histórias, e disse que «sempre teve
por mui boa cristã, católica, de boa consciência a D. Maria del Angel...
que todos os anos tomava a Bula da Santa Cruzada e que era mui
assistente nas igrejas a rezar e a ouvir missas e sermões e a frequentar os
santos sacramentos e a viu muitas vezes dar esmolas a muitos pobres com
muita caridade». 

6. Naturalmente que a abonação do padre Luís Godos sobre o
comportamento moral e cristão de Francisco Lopes e Maria
Dias era importante e não desiludiu.

7. O mesmo se diga do padre Mateo de Valenzuela, el gordo, cura
da paróquia de Nossa Senhora das Angústias onde residia o
casal e que testemunhou sobre as missas que D. Maria Angel
mandava rezar, as esmolas que dava, as Bulas que comprava,
os sacramentos que frequentava...

8. António de Rivera de Monteser, 40 anos, escrivão da renda
do tabaco em Granada, razão por que tratava muito com
Francisco Lopes Pereira, rendeiro daquele produto. Confir-
mou a história da morte em Mogadouro e sobre a ré disse
que se ocupava em obras de piedade como boa cristã, dando
esmolas e ouvindo missas e sermões e mandando rezar
missas especialmente a N.ª S.ª das Angústias por quem tinha
muita devoção e isso o sabia por conversar com sua mulher
D. Francisca Vásquez Vargas e com D. Maria Vargas sua
sogra.

9. Manuel Lopes Laguna, fiel do matadouro principal de Gra-
nada, disse que conhece desde há 16 anos D. Maria del Angel,
da vila de Mogadouro e de Granada. Confirma a história da
morte de António Lopes que ele testemunha o viu morto 
e confirma também as constantes discussões e ódios entre
famílias como a razão para a saída deles de Mogadouro 
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Terá sido bastante eficaz a defesa apresentada por D. Maria
Dias, alias D. Maria del Angel, pois mereceu uma pena bastante be-
névola como pode ver-se.

Sentença definitiva pela qual foi penitenciada a abjuração de levi e em
trezentos ducados para gastos do Santo Ofício e desterro de Granada e de
Madrid e oito léguas em redor por três anos precisos e que dentro de quinze
dias os estivesse a cumprir; e a dita sentença se pronunciou em auto par-
ticular de fé na igreja paroquial de São Tiago de Granada domingo, 6 dias do
mês de Julho de 1664.

2.3. A pena: relaxado em carne

Façamos o ponto da situação. Gaspar Pereira está preso em Lis-
boa, por judaísmo. Confessou ter cometido pequenas faltas, levado
por seu «tio» Diogo Rodrigues do Vale e denunciou seus cúmplices
alguns conterrâneos Mogadourenses companheiros de viagens
entre Portugal e Espanha: Miguel Ferreira, Dionísio Rodrigues e
Manuel Cardoso. Mostrou-se arrependido e... confiava que seria
solto com uma ligeira punição.

Porém, esta confissão voluntária não bastou e foi aconselhado
pelos inquisidores:

[...] acabe por confessar as suas culpas e o verdadeiro autor do seu
judaísmo porque, conforme se presume, não ser a pessoa que tem confes-
sado, antes outras que por algum respeito encobre, pois não é verosímil que
em matéria tão grave, sendo já maior, se fiasse e aprendesse de pessoa que
com ele tinha pouca autoridade.

Gaspar percebeu que tinha de mudar de estratégia e preparou a
defesa nos seguintes termos:

– Como seu pai, sua mãe e seu irmão foram presos em Madrid
em 1666 e enviados a Toledo, é natural que pelas mesmas razões
o réu fosse igualmente procurado. E como se provou que as fal-
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estátuas. Refere que não só o Francisco Lopes Peña mas
também a sua prima Branca Lopes e seu tio Luís Lopes e
restante família «todos se declararam publicamente inimigos do dito
Francisco Lopes Pereira e da dita Maria Dias sua mulher». Acres-
centa Manuel Ramos que «na vila de Madrid lhes ouviu dizer
muitas vezes que pelo modo que pudessem se haviam de vingar e o mes-
mo lhe disseram em Granada a esta testemunha no ano passado de
1658 que estiveram lá quando prenderam pelo Santo Ofício o dito
Francisco Lopes Pereira, lhe disse a dita Branca Lopes que tinha fol-
gado para o ver ir preso e que não a comeria a terra antes que se visse
vingada de todos eles». A testemunha diz mesmo que os Peña
tinham «má vontade, ódio e rancor» aos ditos Francisco Lopes e
Maria Dias.

14. Simão González encarregado da recebedoria dos milhões na
cidade de Motril por ordem de D. Gabriel Salazar, rendeiro
geral do reino é outra testemunha. Presentemente está mui-
to doente, em perigo de vida e por isso é ouvido em sua
casa. Diz que soube dos acontecimentos de Mogadouro há
uns 10 anos, através e uma carta de um sobrinho chamado
André Martins Ganância, e nessa carta lhe dizia que Francis-
co Lopes Pereira e toda a sua gente vinham para Castela por
causa de uma morte e dos desgostos que haviam sucedido.
Também soube daqueles acontecimentos, posteriormente em
Madrid através de Luís Lopes Peña e sua filha Branca Lopes.

15. Martin de Vergara, 50 anos, português, mercador de especia-
rias, vizinho de Málaga atesta que Branca Lopes, o marido, o
pai e todos os parentes são inimigos capitais de Francisco
Pereira e Maria Dias por causa do processo de Mogadouro e
sempre em todas as ocasiões se ameaçam de morte e pro-
metem vingança.

16. Ana de Torres, mulher de Martin Vergara, 38 anos, confirma
as declarações do marido, acrescentando que então viviam
em Mogadouro.
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Agora sim, Gaspar Lopes sentir-se-ia encurralado, apodrecendo
na cela durante largos anos. E, perdidas as esperanças de ser liber-
tado, decidiu assumir-se definitivamente como praticante da Lei de
Moisés e confessar que segue tal crença «desde que se entende» e de-
clarar que «muito bem sabe e entende que havendo salvação certa na lei que
Deus deu a Moisés, a não pode haver na lei de Cristo e que assim o defenderá
até onde o seu entendimento alcançar».

Embora dizendo-se um homem de pouca instrução, sempre vai
adiantando que leu alguns livros, como o «Flos Sanctorum» de
Villegas contando a história dos patriarcas. E, na forma como res-
ponde aos inquisidores, nota-se que existe uma grande lógica no ra-
ciocínio de Gaspar. E quando lhe colocam alguma questão bíblica
mais complicada, ele responde: «se na igreja católica há doutores e bispos
e outros mestres que ensinam a sua doutrina, também nós temos mestres e pro-
fessores nas sinagogas, que sabem responder a todas as questões e interpretar as
escrituras e ensinar todas as coisas da lei de Moisés.»

Naturalmente, a formação deste homem «que nunca teve assento
nem morada certa, mais que andar sempre no caminho com seus contratos de
mercancia» foi, em grande parte adquirida nas continuas viagens para
Livorno, Roma, Amesterdão e outros centros onde certamente
esteve e onde «a gente da nação» praticava abertamente o judaísmo
frequentando sinagogas e assistindo às pregações de seus rabis. Ele
próprio confessava, numa das audiências:

Que em uma jornada que fez a Roma, falou em Livorno e em Roma,
com alguns judeus professores da lei que Deus deu a Moisés, e com eles
ouviu algumas doutrinas que satisfizeram as dúvidas que ainda tinha no en-
tendimento e se resolveu a crer na dita lei 17.

Face a esta determinação do réu, cumpria averiguar da sua real ca-
pacidade intelectual ou se acaso ele tinha perdido a lucidez de espí-
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tas de seus pais e irmão eram leves pois foram logo libertados, o
réu estará nas mesmas condições e pede para ser libertado.

– Quanto à sua viagem a Roma diz que apenas foi levar cartas
de António Rodrigues Marques por lhe dever muitos favores e
que, por se ter saído mal chegando atrasado, todos os cristãos-
novos de Portugal e Espanha ficaram seus inimigos capitais.
E este devia ser mais um motivo para ajudar à sua libertação.

Claro que os inquisidores sabiam disso tudo e muito mais. E
significativamente mandaram vir as «contraditas» de D. Maria del
Angel apresentadas em Granada em 1661 e não as do processo de
1666 referido por Gaspar como atrás se viu.

E quiseram também ver António Rodrigues Marques após o
fracasso das negociações em Roma o qual, sendo chamado aos
Estaus, disse conhecer Gaspar Lopes Pereira desde há 19 anos e
que sempre comunicaram e trataram e sobre o assunto declarou:

Que a gente da nação desta cidade e deste reino ficou com má vontade
ao réu pela dita tardança, mas se esta má vontade se estendia à gente de Cas-
tela, não sabe por não ter com aquele reino comunicação alguma.

Entretanto, numa cela ao lado, encontrava-se Pantaleão Rodri-
gues Mogadouro, o qual fez as seguintes declarações na mesa da in-
quisição em 9 de Dezembro de 1676 e logo foram juntas ao pro-
cesso de Gaspar:

Disse que havia quatro anos se achou ele com o primo e cunhado João
Lopes de Leão em casa de seu pai António Rodrigues Mogadouro, e com
Gaspar Lopes, homem de negócios, solteiro de 29 anos pouco mais ou
menos e se declararam e fizeram várias vezes juntos os jejuns e rituais da lei
de Moisés e a última vez foi antes de Gaspar Lopes Pereira ir a Roma levar os
papéis sobre a petição que os cristãos-novos tinham naquela Cúria sobre
conceder perdão geral 16.
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17 Em Livorno vivia na altura Gabriel Medina, sobrinho de António Rodrigues Moga-
douro e filho de Ana Rodrigues, relaxada pela Inquisição de Coimbra. A. J. ANDRADE e
F. GUIMARÃES, A Tormenta dos Mogadouro na Inquisição de Lisboa.



– Francisco Macedo de Pinho, 46 anos, homem nobre, disse
que conhecia muito bem Gaspar Lopes que viveu em Moga-
douro alguns anos e depois durante cerca de 6 anos vinha de
Castela a vender fazendas e era pessoa de bom juízo e enten-
dimento.

– Vicente de Morais Machado, 54 anos, homem nobre, capitão-
-mor, referiu que o pai de Gaspar era conhecido pela alcunha
de «Papagaio». Garantiu que ele era «homem de bom juízo, capaci-
dade e entendimento» que «conversava com todos os homens principais
daquela vila», onde vinha muitas vezes «mercadejando panos e fa-
zendas de Castela».

– Gabriel Camelo de Morais, 37 anos, homem nobre, dá idênti-
co testemunho.

– Francisco de Morais, 54 anos, também homem nobre refere a
alcunha de «Papagaio» e confirma dos depoimentos anteriores.

– Manuel Pimentel de Morais, 35 anos, homem nobre, disse que
também conheceu o «Papagaio» e toda a família e que Gaspar
vinha «assistir nesta vila por tempo de 5 ou 6 anos em que ia e vinha de
Castela trazendo fazendas para tratar neste Reino e outrossim também
disse que estiveram ambos na cidade de Lisboa na estalagem de Isabel
Jorge por tempo de quatro meses aonde conversavam todos os dias».

– Manuel de Sousa Moreira, 31 anos, natural de Mogadouro e
abade de Castelo Branco, atesta igualmente o juízo e entendi-
mento do réu por ter conversado muitas vezes com ele 19.

– Gaspar Pinto Pereira, 36 anos, homem nobre, juiz dos órfãos
na vila de Mogadouro...
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rito. E cumpria mostrar que o Santo Ofício tudo faz para trazer de
volta à igreja católica a ovelha tresmalhada. Neste sentido decidiu-se:

– Ouvir o alcaide e os guardas dos cárceres – que todos os cinco
garantiram que o réu estava de perfeito juízo e entendimento.

– Ouvir pessoas que em Lisboa com ele contactaram ultima-
mente – veremos a seguir.

– Ouvir também sobre o assunto pessoas da sua terra natal,
Mogadouro, enviando para isso a respectiva requisição ao Co-
missário do Santo Ofício na região de Trás-os-Montes.

Nas suas deslocações a Lisboa, Gaspar Lopes Pereira hospeda-
va-se numa estalagem sita no Beco das Comédias, e o estalajadeiro
declarou que isso acontecia desde há mais de 20 anos e que «o réu
vinha pousar muitas vezes e ali fazia assistência de meses, uma vezes mais
outras vezes menos, e assistia nela quando foi preso». De resto disse que é
homem de bom entendimento e perfeito juízo.

Outra testemunha interrogada foi o confeiteiro que existia em
frente da estalagem, o qual assegurou o seu bom entendimento e
perfeito juízo, pois o via tratar bem dos seus negócios que eram
«compras de tabacos, vendas de cavalos e outros mais».

Foram ainda interrogados dois barbeiros que por ali tinham ins-
talado seu ofício um dos quais o descreveu como «homem de bom en-
tendimento, de muita indústria e viveza nos negócios» e o outro disse que
«sempre o teve de bom entendimento e de negócio e como tal exercitava o da mer-
cancia neste Reino e no de Castela».

No Nordeste Trasmontano, o Comissário do Santo Ofício era
então o licenciado Gaspar Morais Dantas, abade de Vinhas e foi ele
que dirigiu o processo de audição de pessoas em Mogadouro acerca
do «juízo, entendimento e capacidade» de Gaspar Lopes Pereira, secreta-
riado pelo padre André Alves. As pessoas ouvidas e as respostas
dadas foram as seguintes 18:
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18 Gaspar de Morais Antas era filho de Gaspar de Morais Antas, de Vimioso e de
Maria de Lobão. Francisco MANUEL ALVES, Memórias Arqueológicas, vol. VI, p. 564.

19 Manuel de Sousa Moreira nasceu em Mogadouro em 1648, sendo filho de Francis-
co de Sousa Moreira e de D. Maria Domingas Antas. Formado em Filosofia pela Univer-
sidade de Salamanca, concluiu depois o curso de Direito em Coimbra e aos 30 anos foi
ordenado padre e nomeado cura da freguesia do Peso, diocese de Miranda. Transitou para
a freguesia de Castelo Branco (Mogadouro e dali para Sta. Maria do Lindoso, Chans
(Viseu) e, finalmente, Sambade (Alfândega da Fé). Foi membro da Academia Real de His-
tória, orador de nomeada e reputado escritor. Faleceu em 13 de Dezembro de 1722.
Barbosa MACHADO, Biblioteca Lusitana.



S. Domingos, o prisioneiro disse que «estando em Amesterdão
deixou a fé de Cristo e passou à crença na lei de Moisés fazendo-se pú-
blico profitente dela e frequentando a sinagoga da dita cidade e que na
dita lei de Moisés vivia agora e que nela queria morrer». O qualifica-
dor diz que tentou fazer-lhe ver o erro em que estava, fa-
zendo-lhe muitas citações da Bíblia. Para responder, Gaspar
pediu uma Bíblia em castelhano (que lhe foi entregue) e de
nada valeram os argumentos do padre, «antes obstinadamente se
resolveu a prosseguir na sua cegueira» 20.

– Coube ainda ao padre mestre frei Tomé da Conceição, 50
anos, da ordem do Carmo tentar «reduzir» o herege argumen-
tando que o Messias prometido na lei de Moisés já tinha vindo
e era Jesus Cristo Nosso Senhor. Gaspar deu-lhe esta respos-
ta: a Bíblia diz que quando o verdadeiro Messias vier, há-de
estabelecer no mundo uma geral concórdia. E onde está ela?
É que o verdadeiro Messias ainda não veio e ao Cristo mata-
ram-no exactamente por se querer passar por Deus.

Devem ter sido terríveis aqueles meses de Março a Abril de
1682 para Gaspar Lopes Pereira, sujeito a constantes interrogató-
rios, infindas práticas e múltiplas pressões para que se retratasse e
pedisse perdão dos seus pecados. Uma vez que foi baptizado –
diziam-lhe –tem de seguir os mandamentos da igreja, é obrigado a
acreditar na sua doutrina. Ao que respondia:

Disse que ele foi baptizado com a idade de menino em que não teve
consentimento livre de sujeitar-se ao poder da Igreja Católica Romana e que
só era obrigado a fazer quando agora que tem entendimento perfeito e liber-
dade se quiser baptizar e que outrossim não estava obrigado a seguir os con-
selhos e doutrinas das pessoas religiosas e doutas com quem esteve, pois o
persuadiam a que largasse a crença na dita lei de Moisés em que esperava
salvar-se, como tem dito.
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– António Fernandes Neto, 75 anos, lavrador e morador em
Mogadouro...

– O licenciado João Camelo da Cunha, 60 anos, homem nobre
apresenta um pormenor interessante: Gaspar Lopes era ho-
mem «sezudo e de entendimento e representava nos colóquios de Natal
com grande satisfação e nunca conhecera nele uma lesão de juízo». 

Todas as pessoas sabiam que Gaspar Lopes Pereira se encontra-
va preso na Inquisição de Lisboa e nenhuma ignorava a sua condi-
ção de cristão-novo. E terminamos a descrição desta diligência
processual dizendo que o comissário e o escrivão gastaram nela
quatro dias: dois na ida e vinda entre Mogadouro e Vinhas e dois na
audição das testemunhas.

Enquanto decorrem as diligências em Mogadouro, outras se
fazem nos Estaus destinadas igualmente a averiguar da lucidez do
réu, avaliar do seu grau de conhecimento da lei mosaica e descobrir
se ele é um simples crente ou se é um mestre da lei e «líder» entre a
gente da nação. Este trabalho é feito por uns funcionários especiais
do Santo Ofício chamados Qualificadores. São homens formados
em Filosofia e Teologia e de vasta cultura, frades, normalmente e
pregadores. Para o exterior a inquisição passa outra mensagem: é
por caridade e com o objectivo único de fazer a luz da razão e da fé
entrar na cabeça do réu e levá-lo à confissão e ao arrependimento
que os mais competentes doutores e mestres da religião católica são
introduzidos nas celas para com eles conversar, ao fim do que vão
ditar para o processo as suas impressões. Vejam quem foram e o
que disseram os Qualificadores de Gaspar Lopes Pereira:

– Mestre frei Inácio da Costa, 52 anos, da ordem dos pregado-
res que fez o seguinte retrato de Gaspar: «homem de boa estatura,
cara grossa e bem povoada de barba.» Nenhuma lesão notou nele,
antes o achou de perfeito juízo mas extremamente obstinado
em seguir a lei judaica.

– Ao padre Patrício de Santo Tomás, 46 anos, da ordem de 
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20 Pantaleão Rodrigues Mogadouro refere-se a Gaspar Lopes Pereira como sendo
muito culto e profundo conhecedor das escrituras, deixando entender que era uma espécie
de rabi e que fora circuncidado em Amesterdão.



passos do processo e comportamento do prisioneiro ao longo do
tempo em que esteve no cárcere.

Dias depois, no auto de fé celebrado no Terreiro do Paço em 10
de Maio de 1682, «em presença de Suas Altezas, do Senhor Inquisidor Ge-
ral, dos Juízes do Conselho, Inquisidores, Deputados e mais Ministros, Núncio
Apostólico, Prelados, Religiosos e grande parte da nobreza e muito povo» –
Gaspar Lopes Pereira era relaxado em carne 21.

3. Uma vaga de prisões em Mogadouro

Impossível descrever o ambiente que envolvia Mogadouro
naquela madrugada de fins de Fevereiro de 1651. Durante a noite
foram rebuscadas dezenas de casas e cerca de uma centena de pes-
soas foram presas, sob a acusação de judaísmo. Todas constavam de
uma relação de 120 nomes enviada pela inquisição de Coimbra para o
Comissário regional do Santo Ofício que então era o padre António
de Azevedo da Veiga, encomendado de Sambade. Para esta delicada
operação, o Comissário requisitara naturalmente as autoridades todas
da vila, o alcaide, os homens do regimento e os quadrilheiros dos
bairros. E também os frades do convento de S. Francisco – que
estes tinham de estar na primeira linha da defesa da fé. Aliás, tudo
tinha sido bem concertado na véspera, em casa do Monteiro-mor
que acumulava as funções de juiz de fora, Morais Machado 22.

E como a cadeia era pequena e o carcereiro não daria conta do
recado, tratou-se também de requisitar adegas e palheiros de casas
nobres e mais abastadas da vila e por elas distribuir os prisioneiros,
que a organização das «levas» para Coimbra tinha de ser preparada
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O caso apresentava-se complicado para os inquisidores, por-
quanto nem os 6 anos e tal de cadeia que tinham passado, nem as
sessões «apertadas» a que o réu foi submetido e nem o recurso a
três qualificadores conseguiram a sua «redução». E o pior é que
quando entrou nos Estaus estava inclinado a confessar as culpas e a
pedir perdão. Agora... há quem diga que a inquisição foi uma fábri-
ca de judeus. E quando lhe dizem que, a manter-se assim obstinado,
ele «perderá a sua alma e arriscará o seu corpo» – Gaspar tem resposta
pronta:

Que não tinha por erro o ter crença na lei de Moisés antes por ser obser-
vante dela espera ter salvação para sua alma.

Quanto ao «arriscar o corpo» ele saberá perfeitamente que, re-
tratando-se ou não, a fogueira está à sua espera. E quando tentam
uma derradeira vez convencê-lo, é ele próprio a dizer que não vale a
pena insistirem «porquanto de todas as conferências que com eles (inquisi-
dores e qualificadores) teve, não colheu razão alguma que o convencesse ou fi-
zesse entender que ia errado».

Certamente não era bom para a inquisição apresentar mais um
«mártir» do judaísmo, mas a verdade é que não podiam deixar de
condená-lo à morte (ou entregá-lo à justiça secular – como eufemis-
ticamente se dizia) porquanto nada fez «para merecer a misericórdia que
a Santa Madre Igreja costuma conceder», antes pelo contrário:

O réu confessou todas as culpas de que era acusado, jactando-se e glori-
ficando-se havê-las cometido, a fim de ser conhecido por herege e afirmativo.

E sendo muitas vezes admoestado, com muita caridade e por meio de
pessoas virtuosas e doutas que para descargo de sua consciência e salvação
da sua alma quisesse deixar os erros e crença na dita lei de Moisés (...) antes
cego, pertinaz e obstinado persevera nesta crença e erros e se jacta de ser
crente e observante dela, defendendo-os persuadido, pelo que não merece
que com ele se use de misericórdia alguma mas de todo o rigor da justiça.

A sentença foi ditada em 27 de Abril de 1682. É um documento
muito longo, bem elaborado, referindo exaustivamente todos os
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21 Neste auto foram 100 pessoas acusadas de judaísmo e 6 de sodomia. Além de
Gaspar Lopes Pereira, foram relaxados em carne 3 outros réus. Entre os penitenciados
que abjuraram neste auto contam-se Brites Henriques Mogadouro e seu irmão Francisco
Henriques filhos de António Rodrigues Mogadouro.

22 Sobre estas prisões ver «Subsídios para o Estudo da Comunidade Judaica de Moga-
douro no século XVII – O Processo de Maria Brandoa», da Dra. Berta Afonso publicado
na revista Brigantia, vol V, n.os 2-3-4, Abr./Dez. 1985, pp. 607-636.



O caso passou-se em 1640 e a história foi confirmada pelo
padre Gonçalo Camelo em 1649 perante o Dr. António Barreto de
Araújo, vigário-geral da comarca de Torre de Moncorvo enviado
pelo Santo Oficio em visitação a Mogadouro. E o padre Camelo
acrescentou alguns pormenores:

Começando todos a comer o que lhes puseram na mesa, uns chouriços
de sangue e outras coisas de porco e logo os ditos Domingos Rodrigues
Frade e Francisco Lopes Pereira se levantaram da mesa dizendo que não era
necessário mais comida... e depois dos mais acabarem de comer o sobredito,
eles tornaram para a mesa e comeram torradas de pão e alhos e outras coisas
semelhantes e castanhas [...]

Logo em 29 de Janeiro de 1649 foi preso Domingos Rodrigues
Frade o qual, por seu lado, confirma toda a história 24.

Impossível também descrever esta viagem de 15 dias entre Mo-
gadouro e Coimbra. Além de presos uns aos outros, os prisioneiros
transportam às vezes a cama e a mesa de que vão servir-se na ca-
deia. Alguns não têm sapatos e os pés sangram. Outros nem uma
côdea de pão negro conseguem para acalmar os estômagos vazios.
Junto aos povoados aparece o rapazio gritando: judeu! Judeu! 
E grupos de beatas alcoviteiras desfiando rosários, açuladas por pa-
dres sem escrúpulos a explorar o espectáculo «para maior glória de
Deus Nosso Senhor Jesus Cristo».
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pois cada prisioneiro devia levar o seu fato, cama, e tudo o necessá-
rio ao uso pessoal bem como dinheiro para comprar os alimentos.

Pagava inclusivamente as cordas ou os ferros com que ia
aprisionado, o aluguer da mula que lhe levava a tralha e a jorna ao
homem que o levava preso! Claro que a tralha dos mais pobres se
limitava à roupa do corpo, algum cobertor, um prato para comer... e
isso eles o levavam às costas.

E devia proceder-se também ao arrolamento e sequestro dos
bens de cada um, ao fecho e à selagem da própria casa. Deixavam
mulher ou filhos? Que fossem para casa de algum parente ou pro-
curassem um palheiro ou cabana onde ficar.

Um dos presos é o já nosso conhecido Francisco Lopes Pereira,
mercador, agora com apenas 34 anos, casado com Maria Dias a qual
fica na rua com dois filhos nos braços: Gaspar, de 6 anos e Manuel,
de 4 anos. Na ordem de sua prisão estipula-se que leve ao menos 20
mil reis em dinheiro para seu sustento.

Porque o prenderam? Certamente porque à inquisição chega-
ram denúncias contra ele. E a primeira tem data de 30 de Abril de
1645, quando o inquisidor de Coimbra Dr. Mateus Homem Leitão
foi de visita a Mogadouro e ali, na hospedaria do Convento de 
S. Francisco, entre várias outras pessoas, apresentou-se Pedro de
Morais que antes vivera em Sambade e contou o seguinte 23:

Haverá 4 anos chegaram a minha casa em Sambade, vindos de Miran-
dela, o meu cunhado, irmão de minha mulher, padre Gonçalo Camelo e
Gonçalo Rego Pinto, desta vila, e em sua companhia vinham os cristãos-
-novos Francisco Lopes Pereira e Domingos Rodrigues Frade. Era a hora do
meio dia e dei-lhes de jantar. E vindo à mesa uns chouriços de sangue e outra
carne de porco, aqueles dois não lhes quiseram tocar e entendi que o faziam
por observância da lei de Moisés.
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23 Dr. Mateus Homem Leitão era irmão do Dr. António Leitão Homem, também de-
putado do Santo Oficio, ambos filhos de Gregório Rodrigues, naturais de Bragança. Um e
outro estudaram em Salamanca, tendo-se formado em Leis e Cânones.

24 Domingos Rodrigues Frade tinha então 45 anos, era casado em 3.as núpcias com
Felipa Henriques. Preso pela Inquisição de Coimbra em 18 de Novembro de 1649, foi
solto em 11 de Julho de 1650. O que mais ressalta do seu processo é a enormidade da sua
casa agrícola – o que contradiz a ideia geral de que os judeus e os cristãos-noovos despre-
zavam as actividades agrárias. Em segundo lugar cumpre também dizer que este homem,
antigo curtidor de solas «serviu os cargos mais honrados da sua terra, assim na igreja (fazia
parte do coro, e era membro de várias confrarias e acompanhava o prior nas prédicas)
como os da república, pois foi recebedor, procurador, almotacé e meirinho, cargos que
não costumam servir os cristãos-novos». Na verdade parece que tais cargos foram pagos
a dinheiro e talvez isso explique o baixo conceito em que este homem, embora rico e
triunfante, era tido pelos seus conterrâneos tanto cristãos-velhos como os cristãos-novos
«em tanto que gente da terra quando o via, dizia que vem cá vem o coite e zorrague dos
cristãos-novos».



Certamente que este episódio foi contado por todos os que nele
participaram e foram presos pela inquisição. Sobre o falecido João
Borges, diga-se que ele era ainda solteiro mas já estava estabelecido
Madrid. A morte aconteceu em 1648 quando ele fazia uma visita de
negócios à sua terra. Mas vejamos outra confissão de Francisco
Lopes:

Disse que havia 7 anos se achou ele confitente na cidade de Lisboa, em
uma estalagem ao Beco das Comédias com Manuel Fernandes Pereira,
cristão-novo, mercador, parente dele confitente e casado com Isabel Rodri-
gues, presa nestes cárceres, moradora no Mogadouro e com Miguel Ro-
drigues Carvalho, cristão-novo, mercador, reconciliado pelo Santo Oficio e
com Vicente Álvares, cristão-novo, mercador, reconciliado pelo Santo Ofí-
cio, e com Joseph Borges, cristão-novo, solteiro, mercador, filho do dito Do-
mingos Borges, ausente em Castela, estando todos juntos, por ser o mês de
Setembro e vir então o jejum do dia grande fizeram ali o citado jejum por
guarda da lei de Moisés.

Interessantes as informações que alguns processos nos dão
sobre alguns sítios de Lisboa e suas vivências. No caso do Beco das
Comédias, muita informação se encontra igualmente nos processos
dos membros da família Mogadouro estudados pelos autores, como
atrás se referiu.

Retomemos no entanto o processo com uma terceira confissão
de Francisco Lopes Pereira na inquisição de Coimbra:

Disse que este Setembro fazia um ano se achou na cidade de Salamanca
onde foi com licença de Sua Majestade, na pousada que se chama «El Mesón
de los Toros», com Manuel Fernandes Carlos, cristão-novo, solteiro, merca-
dor do Mogadouro, filho de António Fernandes, alfaiate e de Ana Carlos,
presa nestes cárceres, e com Henrique Lourenço, mercador, casado com Ana
Lopes de Peña, e que agora reside em Medina del Rio Seco, Castela, e que
estando todos juntos fizeram o jejum do dia grande em honra da lei de
Moisés.

Elucidativo é o parecer dos inquisidores face às declarações de
Francisco Lopes Pereira, parecer que ficou registado no processo:
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Chegaram a Coimbra aos 13 dias do mês de Março de 1651,
sendo logo entregues a Brás Couto, o incorruptível alcaide dos cár-
ceres secretos do Santo Oficio. Agora, cada um estava entregue a si
próprio mas todos sabiam que, perante uma tal avalanche de pri-
sões, não valia a pena esconder nada, o melhor seria denunciar tudo
e todos. Importante era ser credível e não entrar em contradição.

Foi essa a táctica seguida por Francisco Lopes Pereira que logo
pediu audiência e nela declarou que aos 12-14 anos foi educado por
seus avós, tios e pai na religião de Moisés, guardando os sábados, fa-
zendo os jejuns judaicos, não comendo carne de animais impuros...
Nomeou depois mais de uma centena de pessoas com as quais se
declarou seguidor da lei de Moisés, descrevendo cenas, sítios e oca-
siões em que tais declarações foram feitas. Vejamos algumas dessas
confissões:

Disse que havia 3 anos se achou em casa de Maria Pedrosa, no Moga-
douro, viúva de Domingos Borges, cirurgião, e a dita Maria Pedrosa ausente
em Castela, e com Clara  Rodrigues presa nesta inquisição mulher de Francis-
co Rodrigues, relaxado por este Santo Ofício, no último Auto que se realizou
nesta cidade, e com a filha mais nova de Clara Rodrigues, que não sabe o
nome, e que está presa nestes cárceres e com Isabel Borges, mulher de Diogo
Carvalho, cristão-novo, mercador do Mogadouro que foi reconciliado por
este Santo Ofício, e com Francisca Pereira, tia dele confitente, mulher de
Diogo Álvares Pereira, reconciliado por este Santo Oficio, e com Francisca
Lopes , mulher de João Lopes, reconciliado, e com Maria Pedrosa, mulher de
Miguel Carvalho, presa nestes cárceres e com Isabel Rodrigues, cristã-nova,
mulher de Manuel Fernandes, mercador, presos nestes cárceres, e com Bea-
triz Lopes Compra, cristã-nova, mulher de António Lopes Compra, presa
nestes cárceres, e com Diogo Pereira, cerieiro, cristão-novo, solteiro, e com
Catarina Pereira, cristã-nova, irmã do sobredito e estão presos nos cárceres, e
Branca Lopes, cristã-nova mulher de Baltazar Lopes, cristão-novo, reconciliado
por este Santo Ofício, e todos moradores no Mogadouro e de todas as pessoas
por ocasião de ter falecido João Borges, cristão-novo, solteiro, filho da sobre-
dita Maria Pedrosa, disse então ali a ele confitente que quisesse distribuir 4000
reis pelos pobres da vila pela alma de seu filho e que aquelas pessoas que esta-
vam presentes lhe queriam fazer mercê de um jejum em honra da lei de Moisés
pela alma do dito seu filho e com efeito fizeram o dito jejum.
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Quinze dias depois, em 30 de Abril de 1652, foi mandado para
a terra, mas antes ainda teve de pagar 2095 reis de custas do pro-
cesso 26.

Aqui chegados, uma pergunta se impõe: como é que D. Maria
del Angel conseguiu que tantas pessoas, anos depois, debaixo de
juramento, fossem à inquisição de Granada dizer que seu marido
nunca esteve preso nem foi perseguido pela inquisição de
Coimbra?!

Aliás, não se estranhou o facto de ela não ser presa quando o
marido, ao contrário do que aconteceu com a generalidade das mu-
lheres do Mogadouro naquela grande leva?

Para responder a estas questões talvez ajudasse a leitura integral
do processo da inquisição de Granada, o que não pudemos fazer.
Atrevemo-nos, porém, a dizer que devia tratar-se de uma grande mu-
lher, capaz de se impor ao respeito e consideração dos outros, para
obter deles uma tal «fidelidade». E também por ter atingido uma po-
sição social elevada, com um poder económico muito grande.

Outra questão que importa realçar refere-se ao peso da comuni-
dade cristã-nova na sociedade mogadourense da época. De certeza
que representava uma grande percentagem da população da vila e
muito poderosa, do ponto de vista económico e também social.
Chegavam inclusivamente, a ocupar postos de almotacé procurador
do concelho, vereador da Câmara, de meirinho, como era o caso de
Domingos Rodrigues Frade, de que se falou – coisa expressamente
proibida por lei.

Faltará também estudar em profundidade as relações entre os
Távoras, senhores de Mogadouro e os cristãos-noovos, ver quem
eram os seus administradores, advogados, etc. nesta localidade.

Certamente que o peso dos cristãos-novos provocava muitos
atritos na comunidade e daí resultaria a criação de um ambiente
propício à delação. A este respeito é exemplar o processo de Ana
Martins, a Faria, de 80 anos que, em casa da vizinha, comentando

289

PERCURSOS DE GASPAR LOPES PEREIRA E FRANCISCO LOPES PEREIRA, DOIS CRISTÃOS-NOVOS...

Foi-lhe dito que tomou muito bom conselho em começar a confessar
logo as suas culpas [...] porque com isso salvaria a sua alma e se porá em ter-
mos de se usar com ele de muita misericórdia.

As denúncias continuavam a sair em catadupa da boca de Fran-
cisco e cada qual a mais credível: que seu cunhado Luís está no
reino, escondido, sem ter lugar certo, depois das prisões de Moga-
douro; que António Nunes Navarro, de Lagoaça, fugiu para Madrid
com a mulher 25.

De resto, o processo de Francisco Lopes Pereira nem sequer
apresenta «contraditas» que o mesmo é dizer que não precisou de
organizar a sua defesa e, sete meses depois de ser preso, os inquisi-
dores concluíam que:

Estava em termos de ser recebido à união e reconciliação da Santa Madre
Igreja, com cárcere e hábito penitencial a arbítrio favorável [...] e que vá ao
próximo auto, na forma costumada e faça abjuração em forma de seus erros.

Para mal dos seus pecados, o auto de fé apenas se realizou em
14 de Abril de 1652. Mas no dia seguinte «foi solto e destinaram como
cárcere a cidade de Coimbra e seus arrabaldes. E que vá ás doutrinas que se
lhe hão-de fazer na igreja de Santa Justa desta cidade, com hábito penitencial
vestido por cima dos vestidos e lhe mandam que tenha muito segredo com tudo o
que sabe, viu e ouviu nos cárceres deste Santo Ofício e não diga os presos que
nele ficam nem o estado deles...»
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25 Francisco Lopes Peña, o velho, e António Lopes Pereira, ambos de Mogadouro, fu-
giram para o Minho quando iam presos. Pouco adiantaram já que, dias depois, estavam me-
tidos a ferros e davam entrada nas masmorras de Coimbra. A fuga fez no entanto, crescer
em 10$635 reis as «custas» da prisão de cada um. Vejam o caso de Francisco Lopes Peña:

– De 23 dias que demorou a sua busca e condução – 5$750 reis.
– De um homem que o acompanhou no mesmo tempo – 1$610 reis.
– De mais um que se mandou a Braga e Guimarães com aviso e que o prendeu junto

a Arrifana – $300 reis.
– Do gasto do Porto a esta cidade – 1$245 reis.
– De quem lançou os ferros a este preso – $040 reis. 26 As custas do processo nada têm a ver com as custas da prisão.



pelos seus filhos. Mas é bem possível que, na base da escolha de tal
sobrenome, estivesse o facto de os Aguilar serem um dos nomes
mais sonantes na região de Granada (Espanha) e originários dos
Guedes – Aguilar que em Trás-os-Montes foram senhores de Murça,
Carrazeda de Anciães e Vila Flor, tendo D. Mendo Peres de Aguilar
casado D. Mor Garcia de Portocarreiro, os quais viveram no tempo
dos nossos primeiros reis. Esta família terá perdido os direitos sobre
aquelas terras transmontanas na altura das Guerras da Independência
em que tomou partido pelos Castelhanos. E como os ascendentes de
Maria Dias eram de Chacim e Vila Flor, ou talvez não 29...

Voltemos então a Granada ao mês de Agosto de 1653 onde
Francisco Lopes Pereira e a família acabam de se instalar, após com-
pra dos direitos de venda dos tabacos na cidade e reino de Granada
por 215 000 reais, de sociedade com Manuel Acosta, que igualmen-
te tinha ido de Portugal, após processo na inquisição de Coimbra.
Onde foram arranjar tanto dinheiro não sabemos. Mas sabemos
que, ainda naquele ano, eles conseguiram comprar ao criptojudeu
Manuel Fernandes Pinto, originário de Faro, Algarve, o monopólio
da venda do sal na cidade de Málaga.

Quis a morte levar Manuel Acosta e, separando-se os sócios,
ficou Francisco Lopes com o negócio do tabaco e a viúva Isabel
Acosta com o do sal em Málaga, como já se viu 30.

E vimos também que os negócios iam tão bem que, além do
monopólio do tabaco, Francisco Lopes arrematou depois e por es-
paço de 10 anos, a cobrança dos «Millones» no Reino de Granada.
E foi então que ele e sua mulher foram presos pela inquisição es-
panhola.
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aquelas prisões de Mogadouro, deixou escapar a língua e dizer que
«todos foram presos por ódios e má vontades». Logo a vizinha disse ao
filho, que era boticário, que escrevesse para a inquisição e, tempos
depois a pobre anciã era presa e iniciava um longo calvário pelas
masmorras da inquisição de Coimbra 27.

4. O monopólio do tabaco e as vivências na Corte da Áustria

Vimos atrás que Maria Dias, de Mogadouro, passou em Grana-
da a ser conhecida e tratada por Dona Maria del Angel. E vimos
também seu filho, Gaspar Lopes, a ser chamado Gaspar de Aguilar.
O seu irmão apenas era conhecido por Manuel de Aguilar.

Compreende-se perfeitamente a necessidade que os marranos
tinham de usar mais de um nome naquele tempo. Era uma defesa
contra as perseguições de que eram alvo. E compreende-se também
que adoptassem um nome cristão ou judeu, conforme a comuni-
dade de inserção.

O caso, porém é diferente porque aqui trata-se de nomes hono-
ríficos correspondentes a títulos e brasões de nobreza. E se, Do-
mingos Frade comprou em Mogadouro o cargo de «meirinho» por
«quatro vinténs cada dia», conforme refere uma testemunha, temos
conhecimento de cristãos-novos portugueses que em Espanha e
França meteram grandes fortunas na «compra» de títulos de nobre-
za e consequente ascensão social. E sabemos também como nas
principais figuras da nobreza e nos detentores de altos cargos ecle-
siásticos corria por vezes «sangue» judeu 28.

Não sabemos exactamente explicar o como e o porquê do so-
brenome «del Angel» usado por Maria Dias ou o de «Aguilar» usado
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27 Este processo foi estudado pela Dra. Ana Maria Afonso e publicado na revista Bri-
gantia, vol. IV, n.º 3, 1984, pp. 371-432, sob o título de «Diáspora Judaica na Zona
Transmontana – Um processo da Inquisição de Coimbra».

28 A este respeito é exemplar o caso da família transmontana dos «Cortiços» tratado
pelos autores no jornal Terra Quente, nos cinco números saídos entre 1 de Janeiro e 
1 Março de 2002.

29 James C. BOYAJIAN, na sua obra, Portuguese Bankers at Court of Spain 1626-1650,
p. 49 e seguintes, fala-nos de um Ruy Dias Angel, nascido em Lisboa em 1580 e falecido
em 1651, como sendo um proeminente comerciante/importador de especiarias que se no-
tabilizou na corte de Espanha como financeiro. Seu filho Luís Angel Coronel Ximenes de
Aragão era cortesão, «who lived the live of a courtier in Madrid», segundo Boyajian. Ha-
veria alguma ligação de parentesco entre este financeiro e D. Maria Dias Angel?  

30 Manuel Acosta era originário de Bragança e sua mulher de Torre de Moncorvo.



go Lopes Pereira nascido em 1699 que fez o nome da família brilhar
ainda mais, ao nível da Europa. Quem era este Diogo Lopes Pereira?

À primeira vista e, sabendo que era o terceiro Diogo da família,
seríamos levados a concluir que era filho ou neto de Diogo Lopes
Pereira, este irmão de Francisco e seu sócio, o qual foi preso pela
inquisição de Toledo em 1663, quanto contava uns 30 anos de idade
e foi libertado apenas em 1677. Cremos porém, que ele fosse neto
de Francisco Lopes, filho de Manuel Lopes Pereira que se apresen-
tava já e ficou conhecido pelo nome de Manuel de Aguilar. É que,
em 1726, ele conseguiu efectivamente o título de Barão de Aguilar
com que a família sonhou muitos anos e abusivamente começou a
utilizar. Vamos ver 31.

Nesse tempo, o império espanhol estendia-se por uma grande
parte da Itália, pela Áustria e pelos Países Baixos além das colónias
ultramarinas. À morte de Carlos II, apresentam-se ao trono vários
pretendentes, desencadeando-se a chamada Guerra da Sucessão de
Espanha que se prolongou por uma dúzia de anos, entre 1701 e
1713. O arquiduque Carlos, filho de Leopoldo II, da Áustria fora
um dos pretendentes e a família dos Lopes Pereira, com casa bancá-
ria em Madrid e sucursais em Londres e Amesterdão e bem metida
no negócio dos tabacos, desde a sua compra e trato na América
Central até ao comércio por grosso pelo império espanhol e tam-
bém muito a retalho, apresentou-se como um dos grandes apoios
na campanha militar e política do arquiduque. E quando a paz foi
restabelecida e Carlos foi nomeado imperador da Áustria, quis re-
compensar a família Lopes Pereira na pessoa do jovem Diogo
Lopes convidando-o a assumir o cargo de administrador dos taba-
cos no império austríaco. Diogo aceitou mas com duas condições:
levar toda a família e ser-lhe dada a liberdade religiosa.
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Os negócios porém continuaram prósperos, dirigidos por seu
filho Manuel de Aguilar, já que o mais velho, Gaspar, não tinha
assento certo e viajava constantemente, enquanto a filha mais nova,
Beatriz del Angel, ajustava casar-se com D. Pedro Maldonado, um
homem de respeito grande mercador em Madrid.

Mas vejamos os outros membros da família:

– Diogo Lopes Pereira, irmão de Francisco, estava também no
negócio do tabaco, em Granada.

– Igualmente seu sócio era Francisco Lopes Peña, o velho, que
casara com a sua irmã Joana.

– Isabel Pereira Lopes, filha destes últimos, casara com Luís Pa-
checo, que vivia igualmente da venda do tabaco, num estabe-
lecimento da «Puerta Real» de Granada.

– Ana de Acuña, sua irmã, era casada com Diogo Lopes do
Vale, que administrava o tabaco na cidade de Córdoba.

– Ainda num estanco de tabaco, mas na cidade de Málaga se
empregava Francisco Rodrigues Lopes, marido de sua irmã
Branca Pereira.

– Seus tios paternos (Diogo, Cristóvão e João) eram todos
grandes negociantes em Madrid e Valldolid, sendo a base dos
seus negócios o tabaco, e suatias paternas estavam também
casadas com negociantes.

Como se vê, toda a família de Francisco Lopes Pereira vivia em
Espanha, metida no negócio do tabaco, o qual dominavam, pelo
menos nas regiões de Córdoba, Málaga e Granada. À semelhança
de outras poderosas famílias, os Lopes Pereira actuavam em rede,
permitindo-lhes transferir uns para os outros os recursos finan-
ceiros e a gestão das empresas quando caíam debaixo das garras da
inquisição.

Não sabemos o percurso de cada um dos Lopes Pereira, de Mo-
gadouro, a partir dos últimos anos do século XVII. Mas há um Dio-
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31 Para além dos negócios do tabaco e do sal no reino de Granada, Manuel de Aguilar
foi responsável pelo abastecimento de géneros alimentares às tropas espanholas estacio-
nadas em Ceuta, pelo menos entre 1675 e 1682. Neste mesmo ano, seu pai Francisco
Lopes Pereira, então com 65 anos, ganha o concurso para fornecimento de sal em
Granada.



deste sefardita, juntamente com Issachan Baruch Eskeles que im-
pediu a expulsão dos judeus da Morávia e em 1744 esteve igual-
mente no centro das negociações para a não expulsão dos judeus de
Praga.

Aliás, imagine o leitor o grande problema diplomático que se
colocava ao «cristianíssimo» imperador austríaco com a elevação ao
estado da Nobreza e a protecção dada ao judeu Lopes Pereira! As
pressões do clero e da nobreza austríaca, dos restantes estados ca-
tólicos europeus, da inquisição e também da Cúria Romana deviam
ser enormes. E isto vem reforçar a ideia de que este descendente de
Transmontanos Mogadourenses devia ter muita influência e grande
poder na Áustria.

De outra parte situando-se o império austro-húngaro nas fron-
teiras do reino otomano, também ali chegavam os clamores da
comunidade sefardita (e dos refugiados e dos cristãos vendidos
como escravos) sempre que o poder dos turcos se abatia sobre eles.
E foi para ajudar esses sefarditas perseguidos pelos Otomanos que
o Barão de Aguilar fundou associações de beneficência em Viena e
em Timissoara (Roménia). E com o mesmo empenho sempre an-
gariou fundos que enviava para o Eretz Israel, ou seja para comu-
nidade judaica fixada na Palestina.

Mas a inquisição não desistia facilmente e o governo espanhol
não cessava de pedir a extradição do Barão de Aguilar, a fim de ser
julgado pelo Santo Ofício como cristão judaizante.

E ele, sentindo que as pressões aumentavam e que o governo
austríaco se preparava para ceder a tal exigência, mudou-se para
Londres levando os seus 14 filhos e uma multidão de outros fami-
liares, criados, amigos e escravos. E rapidamente se integrou na
comunidade sefardita de Inglaterra, continuando a expandir os seus
negócios.

O Barão de Aguilar faleceu em 1759, com 60 anos de idade.
Ephraim Lopes Pereira, o filho mais velho, herdou a fortuna e o
título e, durante anos a família continuou a viver na opulência.
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Condições aceites e chegados a Viena, Diogo fez-se circuncidar
tomando o nome de Moses Lopes Pereira. Logo meteu mãos à obra
de organização do comércio de tabacos em termos de monopólio.
Fixado o preço base do arrendamento, não houve quem o tomasse.
Arrendou-o ele próprio pela fabulosa quantia de 7 milhões de flo-
rins anuais. E durante 16 anos, entre 1723 e 1739, todo o comércio
do tabaco no império austríaco permaneceu sob seu controlo.

Moses Pereira movimentava-se, pois, muito bem na Corte e, em
1726, recebeu o cobiçado título de Barão de Aguilar, sendo nomea-
do conselheiro particular da imperatriz Maria Teresa. E foi nesta
qualidade de conselheiro e amigo que o Barão de Aguilar se encar-
regou de orientar a reconstrução do arruinado palácio de Schoen-
brunn – a obra prima do regime – como hoje se diria. Nessa obra,
acaso suprindo dificuldades do tesouro imperial, Moses Pereira
adiantou do seu bolso, a título de oferta, cerca de 300 00 florins.

Quase 300 anos depois, o palácio e jardins de Schoenbrunn
constituem-se no mais importante monumento da Áustria, classifi-
cado de património da humanidade pela Unesco em 1996, diaria-
mente visitado por milhares de turistas. Numerosas recordações
estão ligadas a este palácio que no tempo de Maria Teresa funcio-
nou como residência de verão da Corte Imperial. Com efeito ali
viveu a infância a desventurada Rainha de França, Maria Antonieta.

Numa das salas deste palácio deu Mozart o seu primeiro con-
certo com apenas 6 anos de idade. Ainda adolescente ali dirigiu
também a ópera de sua autoria «D. Juan».

Voltando ao Barão de Aguilar, diremos que, em outras ocasiões,
ele contribuiu para salvar do aperto as finanças da Corte, nomeada-
mente em 1732, com a oferta de 10 milhões de florins. Natural-
mente que não eram ofertas desinteressadas e provavelmente esses
florins não saíram todos do bolso do Barão, antes viriam de outras
famílias de cristão-novos portugueses e espanhóis que entretanto se
fixaram na Áustria e funcionando como paga da liberdade religiosa
que o imperador lhes concedia. Concretamente em 1742 foi a acção
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Entretanto a família adquiriu larga fazenda na América do
Norte onde produzia muito tabaco. Mas a guerra da independência
fez com que perdessem 15 000 acres daquelas terras e toda a produ-
ção. E a roda da fortuna começava a girar ao contrário. A partir daí
houve uma mudança completa no estilo de vida desta aristocrática
família, com a generosidade a tornar-se em avareza. Tiveram de
vender muitos dos bens que possuíam e retirar-se para uma quinta
que tinham nos arredores de Londres, a qual começou a ser desig-
nada como a «quinta da fome».

Quando faleceu o 2.º Barão de Aguilar, em 1802, a sua fortuna
era avaliada em apenas 200 000 libras.

Joseph Lopes Pereira, um dos irmãos de Ephraim, falecido em
1744, separou-se da comunidade sefardita, entrou para o exército
britânico e foi progenitor de uma importante família de militares
ingleses da qual fizeram parte o general Sir Georges Charles que
viveu entre 1784 e 1855 e comandou a guerra contra a China (1841-
-42) e o general Sir Charles Lawrence que nasceu em 1821 e faleceu
em 1912 32.
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32 Também a escritora Grace de Aguilar e um irmão desta que era músico descendem
da família do Barão de Aguilar. Sobre a família dos Lopes Pereira e do Barão de Aguilar.
Ver: Cecil ROTH, Histoire des Marranes, p. 245; Carmen SANZ AYÁN, Los Banqueros de
Carlos II, p. 361; Julio CARO BAROJA, Los Judíos en la España Moderna y Contemporánea,
vol. 3, p. 31; Markus SCHREIBER, Marranen in Madrid 1600-1670, p. 313.




