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Na última década do século XVI na Europa e na África Atlân-
tica assistiu-se, respectivamente, à formação de uma importante
comunidade sefardita em Amsterdão e ao alargamento da expansão
holandesa para o litoral africano. Por sua vez, estes processos, em si
indissociáveis, integraram-se no crescimento de uma rede comercial
global composta por Judeus e Cristãos-novos na qual Amsterdão
assume um novo protagonismo. É, em parte, a existência desse elo
com Amsterdão, mercantil mas também religioso, que explica o
surgimento, na secção costeira do actual Senegal a sul do cabo
Verde e a norte do rio Gâmbia – a chamada «Petite Côte» –, de co-
munidades de judeus praticantes. Foram os casos de Porto de Ale
(Porto d’Ale ou Porto de Ali), a partir de c. 1608, e de Joala (Joal),
pelo menos desde c. 1612, e, a norte destes portos, o de Rufisque,
desde a primeira metade do século XVII, em data incerta. Destes,
conhecemos melhor os dois primeiros 1, comunidades mais próxi-
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France em 30 de Março de 2005, a convite do Prof. Nathan Wachtel, a quem muito agra-
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1 V. os nossos estudos (e a bibliografia neles citada): «Two early seventeenth-century
Sephardic communities on Senegal’s Petite Côte», History in Africa, vol. 31, 2004, pp. 231-



Dias Querido) e Jacob Israel Belmonte (Diogo Nunes Belmonte),
um dos «judeus-novos» (na expressão de Yosef Kaplan) que se em-
penhou em converter cristãos-novos portugueses e terá sido ele o
escolhido pela mesma comunidade para ser enviado ao Senegal.
Não se tratava apenas de fazer proselitismo mas também de assu-
mir funções de rabi, já que Peregrino trazia consigo doze cópias da
Torah para ensinar a quem se quisesse converter, em número sufi-
ciente para o minyan e, sobretudo, instrumentos para circuncidar, rito
em que foi assistido pelo filho Manuel Peregrino, o mesmo que ainda
o praticava cerca de 25 anos depois. Com a sua chegada, os judeus da
Petite Côte deixaram de depender de Amsterdão para a sua conversão
(ou reconversão) canónica, mas continuaram estreitamente ligados
àquela metrópole mercantil, exercendo um papel relevante na sua
rede atlântica. Dificilmente, porém, esse papel teria sido possível sem
a protecção de que foram alvo por parte dos dignitários wolof e sereer
daquela costa que, na época, eram muçulmanos.

Protecção e liberdade de culto

A história das relações entre estes comerciantes judeus sefarditas e
os reis senegaleses muçulmanos faz parte da história global das rela-
ções entre Judeus e Muçulmanos. Faz também parte da história do bi-
nómio senhores da terra/estrangeiros ou, porventura melhor, anfitriões/
/hóspedes, no contexto específico da região africana em causa. A Relación
de Sebastião Fernandes Cação, escrita por volta de 1608, ele próprio
um cristão-novo mas posicionando-se contra os judaizantes, é bem
explícita a este respeito – os judeus de Porto de Ale usufruíam da pro-
tecção do rei (ou teeñ) do Bawol (que detinha o controle daquele porto)
contra qualquer ataque de cristãos portugueses, como se vê no passo
crucial, por nós já publicado anteriormente e que aqui se retoma:

En este puerto dali ay una aldea de cien 4 vecinos portuguesses y negros. A
este puerto vinieron de Flandes gente que professa la ley de Moyssen y acen
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mas entre si e interligadas pelo comércio marítimo, conexão que
também se estendia à terceira.

A presença de judeus praticantes na região foi certamente ante-
rior 2 – apesar da sua importância ser hoje difícil de avaliar –, mas o
que distinguiu estas comunidades constituídas nos alvores de Seis-
centos foi, precisamente, o terem nascido de pequenos grupos de
judeus vindos, ou regressados à «Guiné do Cabo Verde», dos «esta-
dos da Flandres» (no sentido de Províncias Unidas), que tornaram
pública, de forma ostensiva, a sua fé e a praticaram abertamente, su-
perando, assim, em grande parte, a condição cripto-judaica que se
vivia naquela costa africana. A passagem por Amsterdão, fossem
vindos de Portugal ou da Guiné, significou para esses homens, an-
teriormente cristãos-novos, um processo de reconversão, canónica,
à sua religião ancestral. Essa passagem deixou de ser necessária a
partir da chegada, em 1612, ao Senegal, de Jacob Peregrino, comer-
ciante, nascido Jerónimo Rodrigues Freire em Portugal, de onde fu-
gira, depois de ter, possivelmente, passado treze anos em Veneza 3.
Na capital holandesa foi, juntamente com destacados membros da
comunidade sefardita de Amsterdão como David Querido (Diogo
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-256 e «Duas comunidades sefarditas na costa do Senegal no início do século XVII: Porto
de Ale e Joala», «Inquisição Portuguesa: Tempo, Razão e Circunstância», Actas do Congresso Interna-
cional (Lisboa, Outubro de 2004), Lisboa (actas no prelo). V. também António de AL-
MEIDA MENDES, «Le rôle de l’Inquisition en Guinée – vicissitudes des présences juives
sur la Petite Côte (XVe-XVIIe siècles)», Revista Lusófona de Ciência das Religiões, n.º 5/6,
2004, pp. 137-155, Tobias GREEN, «Further considerations on the Sephardim of the
Petite Côte», History in Africa, vol. 32, 2005, pp. 165-183 e Filipa RIBEIRO DA SILVA, A
Inquisição em Cabo Verde, Guiné e S. Tomé e Príncipe (1536-1821): contributo para o estudo da polí-
tica do Santo Ofício nos territórios africanos, [dissertação de] Mestrado em História dos Des-
cobrimentos e da Expansão Portuguesa, [apresentado à] F.C.S.H. da Universidade Nova
de Lisboa, Março de 2002, pp. 163 ss.

2 Na Petite Côte a evidência que aponta para o início dos anos 90 do século XVI pode-
rá ser meramente indicativa de uma situação bem mais antiga. Para a «Guiné do Cabo
Verde» em geral o caso mais conhecido data de 30 anos antes e é relativo a Buguendo, no
rio de S. Domingos-Cacheu. V. HORTA e MARK, «Duas Comunidades sefarditas...».

3 V. T. GREEN, «Further considerations...», op. cit., p. 169. Segundo Green, esta estada
em Veneza ajudaria a explicar a preparação de que Peregrino dispunha para ser líder
espiritual na Senegâmbia.

4 No manuscrito de Madrid (coevo e escrito pela mesma mão do que se cita) lê-se
«hasta cien».



gal de certos direitos, em particular os de praticar a sua religião ou
de fazer o comércio e foram, de forma geral, protegidos. Para aque-
les dois territórios emigrou a maioria dos judeus portugueses que
deixaram Portugal na sequência do processo de conversão forçada/
/expulsão de 1497. O Império Otomano tornou-se mesmo, ao lon-
go do século XVI, o destino preferido de exílio dos Sefarditas 10.
Nestes países muçulmanos os judeus foram globalmente mais bem
tratados que nos países católicos 11, alguns tornando-se mesmo em-
baixadores das autoridades islâmicas junto dos estados cristãos.
Dada esta experiência, pode supor-se que os judeus que chegaram
ao Senegal no século XVII tenham procurado estabelecer-se em
territórios de reis muçulmanos. Assim sendo, a escolha da Petite Côte
poderá não ter sido apenas motivada por se situar fora de qualquer
órbita de poder português, mesmo que limitado, nomeadamente da
feitoria de Cacheu, e do consequente perigo de uma possível visita
da Inquisição.

Segundo um estudo recente de Labelle Prussin 12 baseado, so-
bretudo, no estudo da cultura material, comerciantes judeus ter-se-
-ão instalado no Sara e no Sahel ocidentais no período medieval 13.
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all[i] 5 y guardan sus ritos y cerimonias como los de Judea y los portuguesses qui-
riendo matarlos y echarlos de alli corieron mucho riesgo porque acudio el Rey y
les dijo que su tiera era feria donde podia auitar todo genero de jente y que nadie
se descompassiese en ella queles mandaria cortar las cabeças; que la guera si la
querian la hiciessen en la mar y no en su tiera que ya dicho que era feria 6.

Esta protecção e a liberdade de culto que lhe estava subja-
cente confirma-se, poucos anos depois, na documentação chegada
à Inquisição de Lisboa, bem como na descrição de André Donelha 7.
A presença destes comerciantes judeus servia, evidentemente, os
interesses do dignitário wolof que, pela mesma documentação, sabe-
mos chamar-se Ñhagor 8. Aquela «nova gente» que o rei acolhia man-
tinha laços comerciais com as Províncias Unidas, sobretudo com
Amsterdão, o que lhe permitia beneficiar da concorrência gerada
entre os Holandeses e outros portugueses, em particular, uma parte
daqueles que actuavam a partir de Cacheu ou das ilhas de Cabo
Verde.

No entanto, podemo-nos perguntar se Ñhagor, nesse comporta-
mento, não estaria também a seguir a lei islâmica concedendo o
estatuto de não-muçulmano (de uma das «religiões do Livro») pro-
tegido, ou dhimmi 9, a estes comerciantes assumidamente judeus que
se instalavam no seu território. De modo análogo ao que ocorreu
no Império Otomano ou em Marrocos os judeus gozavam no Sene-
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10 V. Jonathan ISRAEL, European Jewry in the Age of Mercantilism, London, Littman Li-
brary, 1998, p. 19 e idem, Diaspora within a Diaspora: Jews, CryptoJews and the World Maritime
Empires (1540-1740), Leiden, Brill, 2002, p. 12.

11 Esta afirmação genérica deve ser matizada pelas conclusões de José Alberto Tavim
relativas aos espaços políticos portugueses em Marrocos que apontam para uma razoável
liberdade de culto judaico até aos anos 40 do século XVI. V. do autor, além das obras in-
fracitadas, «Judeus entre Portugal e Marrocos nos séculos XVI e XVII. Páginas de contro-
vérsias e entendimentos», Camões. Revista de Letras e Culturas Lusófonas, n.º 17-18 – Relações
luso-marroquinas: 230 anos (comissário cientíco: António Dias Farinha), Novembro 2004,
pp. 149-165.

12 V. Labelle PRUSSIN, «Judaic threads in the West African Tapestry, “no more
forever”?», a publicar em 2006 in The Art Bulletin. Agradecemos à autora o acesso a uma
versão preliminar do seu estudo.

13 No estado actual dos nossos conhecimentos, estes judeus não devem ser confun-
didos com a equívoca identificação como «judeus» – nas descrições portuguesas e euro-
peias dos séculos XV a XVII – de alguns grupos ou sub-grupos endogâmicos «castados»
como os nyamakalaw, entre os povos mandé, ou os gewel, entre os Wolof. V. RAYMOND

5 «all[i]» no manuscrito de Madrid.
6 Ms. anónimo e sem título, [Relacion de todo el distrito de Guinea y gouierno de Caboberde],

[Madrid], [s.d.]: Biblioteca da Ajuda, cód. 51-IX-25, fls. 87-90v., fl. 87v. Cfr. outro manus-
crito da mesma relação conservado na Real Academia de la Historia (Madrid), Jesuitas,
t. 185, n.º [16]. A pontuação, itálico e maiúsculas são nossas.

7 Cf. «Duas comunidades sefarditas...».
8 V. José da Silva HORTA, A «Guiné do Cabo Verde»: produção textual e representações

(1578-1684), dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa, Outubro de 2002, Anexo, pp. 490-491. V. também MARK e HORTA,
«Two early seventeenth-century Sephardic Communities...», p. 234.

9 Sobre o estatuto de dhimmi v., por outros, Bat Ye’or, The Dhimmi. Jews and Christians
under Islam, Rutherford [etc.], Fairleigh Dickinson University Press; London e Toronto,
Associated University Press, 1985.



Do ponto de vista religioso, é importante , neste ponto, chamar
a atenção para um dado inteiramente novo: na Guiné, os Portugue-
ses e os Luso-africanos identificaram-se como «Cristãos» e como tal
– em recepções especificamente autóctones do Cristianismo –,
foram identificados pelos Africanos; mas a partir do momento em
que parte dos primeiros, na Petite Côte, se identificaram publica-
mente como judeus, de imediato iniciaram um discurso perante os
seus anfitriões que, intencionalmente, os diferenciava dos comer-
ciantes cristãos daquela costa. No entanto, alguns destes judeus
públicos continuaram a viajar para os estabelecimentos portugueses
em África como «Cristãos». O mesmo movimento geográfico e
público de regresso a uma identidade cristã se verificou para os
judeus estabelecidos em Amsterdão quando regressavam à Penín-
sula Ibérica, no século XVII 15.

Concorrência mercantil e religiosa

No início do século XVII, Judeus e Muçulmanos no Senegal en-
tabularam um diálogo de natureza teológica, no decorrer do qual os
Judeus afirmavam as semelhanças entre as suas próprias crenças e
rituais e os dos seus anfitriões. É apenas graças aos documentos da
Inquisição de Lisboa que temos acesso a esse diálogo, ou melhor, a
fragmentos dele, os quais não nos chegam pelo testemunho de
judeus, mas sim de cristãos que os denunciaram às autoridades epis-
copais, o Santo Ofício estando ausente do terreno. Consequente-
mente, esta documentação sobre a comunicação entre judeus e mu-
çulmanos tem que ser lida com especial precaução.

Segundo os testemunhos, estas conversas tinham frequente-
mente como tema a atitude, comum às duas religiões, perante aquilo
que os dois grupos consideravam ser a iconolatria, ou mesmo a ido-
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Aí teriam acedido ao estatuto protegido de dhimmi. Conquanto se
possa considerar esta hipótese e a sua aplicação ao caso da Sene-
gâmbia setentrional no século XVII, não temos, até ao momento,
dados históricos que nos permitam estabelecer um nexo entre a ex-
pansão interna de comerciantes judeus e as comunidades sefarditas
que, por mar, se estabeleceram em Porto de Ale e em Joala, no-
meadamente que a presença dos primeiros tenha encorajado a
constituição das segundas, ou mesmo estimulado imigrações judai-
cas anteriores. Trata-se de um problema ainda em aberto.

É bem possível que a decisão desses judeus de origem portu-
guesa se instalarem em espaços de poder político muçulmano esteja
ligada à experiência globalmente positiva dos judeus sefarditas no
Império Otomano e em Marrocos 14. Todavia, a evolução das
relações entre judeus e muçulmanos na Petite Côte não pode ser
compreendida fora do contexto especificamente senegambiano das
relações entre Europeus (e Euro-africanos) e Africanos em que
ocorreu. Naquela região, nomeadamente nas costas e rios do Norte
do Senegal, da Gâmbia e da Casamansa, e mesmo mais a sul até à
Serra Leoa, as relações sociais com o mundo exterior assentavam na
hospitalidade, ou seja, nas relações entre o anfitrião e o hóspede, si-
tuação, aliás, de que ainda hoje usufruem antropólogos e historia-
dores que estudam a região. A este contexto voltaremos adiante.
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MAUNY, «Le Judaïsme, les Juifs et l’Afrique occidentale», Bulletin de l’Institut Français 
d’Afrique Noire, série B, XI, Dakar, juil.-oct. 1949, pp. 354-378 e mais recentemente Jean
BOULÈGUE, Le Grand Jolof (XIIIe-XVIe siècle), Blois-Paris, Éditions Façades, Diffusion
Karthala, 1987, pp. 51-52 e HORTA, A representação do Africano na Literatura de Viagens, do
Senegal à Serra Leoa (1453-1508), Sep. de Mare Liberum, Revista de História dos Mares, n.º 2,
Lisboa, 1991, pp. 283-284; sobre os nyamakalaw v. David C. CONRAD and Barbara E.
FRANK (eds.), Status and Identity in West Africa. Nyamakalaw of Mande, Bloomington e In-
dianapolis, Indiana University Press, 1995. Tal não obsta a que a investigação de Labelle
Prussin possa conduzir a um requacionar desta interpretação das fontes.

14 V. J. A. TAVIM supracitado e idem, Os Judeus na expansão portuguesa em Marrocos durante
o século XVI – origens e actividades de uma comunidade, Braga, APPACDM, 1997; V. também
idem, «Marrocos: a Protecção dos Dhimmi», Revista de Estudos Judaicos, n.º 6 – Os Judeus nas
terras do Islão, Novembro de 2002, pp. 18-27.

15 V. Yosef KAPLAN, «The travels of Portuguese Jews from Amsterdam to the
“Lands of Idolatry”, 1644-1724», in Kaplan (ed.), Jews and Conversos: Studies in Society and the
Inquisition, Jerusalem, The Magnes Press, The Hebrew University, 1985, pp. 197-224.



piedade e veneração católicas, papel reforçado pela normativização
tridentina. Além disso, no contexto específico do Senegal, estas
questões ganhavam uma dimensão muito própria: os comerciantes
judeus estavam conscientes de que a sua argumentação anti-católica
poderia ser bem adaptável a uma audiência muçulmana que seria
sensível a atitudes anti-idolátricas. Para os Católicos elas convoca-
vam o receio de que Judeus portugueses e Muçulmanos africanos se
pudessem unir contra eles em torno de uma anti-iconolatria ou
mesmo de uma iconoclastia comuns.

Os raros padres e missionários que se deslocavam àquelas para-
gens da «Guiné do Cabo Verde» viram-se numa situação delicada,
entre populações nas quais os cristãos eram muito minoritários e a
autoridade religiosa católica não era reconhecida; o que os impedia
de combater os ataques dos judeus às crenças católicas. Este senti-
mento de impotência foi bem expresso nos testemunhos recolhidos
pelo vigário de Cacheu:

Muitas vezes dizião estes judeos muitas blasfemeas publicamente contra
o sancto nome de Cristo a que os catholicos não podião resistir por ser terra
de negros gentios 19.

Debalde, pelo que sabemos, o dito vigário e as autoridades me-
tropolitanas, informadas da situação, tentaram pôr fim à influência
local destes judeus de origem portuguesa.

*  *  *

No início do século XVII, a actividade comercial portuguesa na
«Guiné do Cabo Verde» já não era exclusivamente organizada a
partir das ilhas cabo-verdianas, nomeadamente em Santiago. Na
«terra firme», o centro comercial e aquilo que viria a ser o centro
administrativo da presença lusa encontrava-se a cerca de 200 quiló-
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latria, dos cristãos. O discurso dos Judeus incidia no papel impor-
tante desempenhado pelas imagens, sobretudo, pelas estátuas e cru-
cifixos. Em 1612, uma testemunha contou ao vigário de Cacheu,
Bartolomeu Rebelo (Rabello) Tavares, que, segundo os «moradores
de Guiné», os comerciantes judeus da Petite Côte escarneciam da im-
portância dada pelos Católicos às imagens:

e dizião [os Judeus] que elles erão os que conhesião a Deos e que nos
eramos idolatras que adoravamos paos e pedras 16.

Uma outra testemunha pormenorizou que um dos judeus, Luís
Fernandes Duarte (ou Joshua Israel) expressara as mesmas ideias.
Duarte teria dito «por sua boqua muitas blasfemeas chamando-nos
aos cristãos de gentios e que adoravamos paos e pedras» 17.

Estas denúncias indicavam uma certa obsessão pela acusação de
idolatria feita aos católicos, para mais publicamente. Na verdade,
entre as perguntas do interrogatório do vigário às testemunhas, fi-
gurava a seguinte:

Se sabem que estes Judeus dizem blasfemeas e haeresias diante dos ca-
tholicos e fieis de Jesus Christo e se dizem que adoramos paos e pedras e que
somos idolatras 18.

Na verdade, a proposição mais frequentemente imputada aos
Judeus, a adoração de paus e de pedras (que fazia dos católicos
Gentios), reenviava a Isaías 37:19, segundo o qual os deuses das
nações (dos Gentios) não eram deuses mas «obras de mãos de ho-
mens, madeira e pedra». Esta questão tem que ser, por isso, situada
no âmbito de um discurso mais vasto sobre as imagens e a idolatria.
Na época, estes temas estavam estreitamente ligados e presentes
quer no debate corrente entre Judeus e Católicos, quer na oposição
da Reforma ao papel assumido pelas imagens no encorajamento da
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16 AN/TT, Inquisição de Lisboa, Livro 205, fl. 580 (testemunho de António Vaz Piloto).
17 Ibidem, fl. 585 (testemunho António Marques de Magalhães).
18 Ibidem, fls. 579v.-580 (testemunho de Gaspar Carneiro).

19 AN/TT, Inquisição de Lisboa, Livro 205, fl. 581 (testemunho de Gaspar 
Carneiro).



resse em proteger todos aqueles que comerciavam nas suas terras,
fosse qual fosse a sua religião. Esta abertura aos comerciantes
estrangeiros assemelhava-se à antiga tradição, difundida na Gâmbia
e na Casamansa, de conceder um salvo-conduto aos comerciantes,
mesmo em época de conflitos locais 23.

Os judeus da Petite Côte compreenderam bem esta situação. Ten-
taram reforçar a sua posição face aos soberanos locais, através de
conversas em que falavam da sua religião, relevando as conver-
gências de fé e de ritual entre o Islão e o Judaísmo. Os pormenores
duma destas conversas estão guardados nos arquivos da Inquisição.
Esta conversa teve lugar entre vários membros da comunidade
judaica em Joala e o Buur Siin. A principal testemunha, Simão de
Torres, de Cacheu, assistiu ao encontro, com vários outros cristãos
«moradores na terra», que vieram em missão ao rei para que este
prendesse e lhes entregasse os judeus. Vários judeus da Petite Côte
participaram igualmente nesta reunião com o «Berbecin», todos
originários da «Flandres». Entre eles, Torres reconheceu: Luís Fer-
nandes Duarte, Jerónimo Freire, Diogo Vaz de Sousa «O moço»,
Filipe de Sousa «O Corcovado», Diogo Martins Bom Dia e ainda
«um mulato», Moisés de Mesquita. Estes comerciantes eram ainda
acompanhados por outros cinco ou seis indivíduos que a testemu-
nha não conhecia.

...indo ele testemunha ter con o rei pera efeito de os prender estando os
ditos judeus prezentes, aniquilando os elle testemunha e dizendo ao rei que
lhos entregasse pera que o seu porto ficasse bon e consertado elles diserão
ao rei que nos os catholicos eramos gentios e adoravamos en pedras e en
paos e que lhes queriamos mal porque elles segião o caminho de Mussa que
en lingoa dos negros he Moises e sabe mais que se mostrarão ao rei fanados
e circoncidados; como elle dito rei e mais gente negra 24.

39

JUDEUS E MUÇULMANOS NA PETITE CÔTE SENEGALESA NO INÍCIO DO SÉCULO XVII...

metros a sul da Petite Côte, em Cacheu, na actual Guiné-Bissau 20.
O monopólio que Portugal procurava manter, sem grande sucesso,
nos mercados marítimos e fluviais foi, então, suplementarmente
ameaçado pelo trato ilícito entre a Petite Côte e a Holanda, o que re-
presentava uma perda económica para os Cristãos-velhos e mesmo
para alguns cristãos-novos (como Sebastião Fernandes Cação) se-
deados em Cacheu e em Santiago. Estes portugueses tinham, assim,
motivos económicos, bem como religiosos, para tentarem eliminar
a presença dos comerciantes sefarditas. Foi neste contexto que gru-
pos vindos de Cacheu visitaram os reis locais da Petite Côte, para os
persuadirem a expulsar os seus clientes judeus 21.

A costa setentrional senegalesa a sul do cabo Verde pertencia a
três estados diferentes. Ao norte, o porto de Rufisque fazia parte do
reino wolof do Kajoor. Porto de Ale, situado a menos de 50 quiló-
metros a sul, pertencia ao rei do Bawol; enquanto que a aldeia de
Joala, situada entre Porto de Ale e o rio Gâmbia, fazia parte do es-
tado sereer-wolof do Siin 22, cujo rei, ou Buur Siin, é nomeado nos doc-
umentos seiscentistas por «Berbecin».

Os dignitários do Bawol e do Siin não se deixaram convencer
pelos cristãos portugueses a expulsar os judeus, pois tinham inte-
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20 Sobre Cacheu e a ilha de Santiago no contexto da evolução das rotas comerciais dos
séculos XVI e XVII, v. Maria Manuel FERRAZ TORRÃO, «Actividade comercial externa
de Cabo Verde: organização, funcionamento, evolução», História Geral de Cabo Verde, vol. I,
coord. de Luís de Albuquerque e de Maria Emília Madeira Santos, Lisboa/Praia, Centro de
Estudos de História e Cartografia Antiga, IICT/Direcção Geral do Património Cultural
de Cabo Verde, 1991, pp. 237-345 e idem, «Rotas comerciais, agentes económicos, meios de
pagamento», in ibidem, vol. II, coord. de M. E. Madeira Santos, pp. 17-123.

21 Sobre estas visitas, v. MARK e HORTA, «Two early seventeenth-century Sephardic
communities...», p. 234 e António MENDES, «Le rôle de l’Inquisition en Guinée...», pp.
151-152. A documentação disponível menciona duas missões, uma ao rei de Lambaia (i.e.
do Bawol), outra ao rei do Siin (ou de Joala), ambas em 1612.

22 V. Jean BOULÈGUE, Les Luso-Africains de Sénégambie (XVIe-XIXe siècles), Lisboa,
IICT/Université de Paris I-Centre de Recherches Africaines, 1989, p. 23, passim; v. também
N. I. de MORAES, «Le commerce de tissus à la Petite Côte au XVIIe siècle», Bulletin de
l’Institut Fondamental d’Afrique Noire, n.º 139 (Julho 1973), p. 73.

23 Na Casamansa anterior ao século XIX havia o costume de dar aos comerciantes
uma faca especial como símbolo que lhes permitia circular, mesmo entre duas aldeias em
guerra. Mark, notas de trabalho de campo, Casamansa, Senegal, 1975.

24 AN/TT, Inquisição de Lisboa, Livro 205, fls. 583 v.-584.



Esta descrição, bem mais pormenorizada que a menção recor-
rente na documentação a «pedras e paus», resultou de um testemu-
nho presencial. Em particular, a referência a «Mussa»/Moisés mos-
tra que Torres seguramente assistiu ao que relatou. Este discurso
evidencia uma sensibilidade, da parte dos judeus, não apenas aos
costumes do rei enquanto muçulmano, mas também à cultura sereer
e ao papel da circuncisão.

Quando os judeus disseram ao rei que seguiam a lei de «Mussa»,
insistiam sobre as tradições comuns entre muçulmanos e judeus e
ao mesmo tempo afirmavam que também eram «gentes do Livro».
A evocação da circuncisão associava implicitamente o Islão e o Ju-
daísmo, mas evocava também a importância do mesmo ritual para
todas as populações senegalesas. Para os africanos que não são mu-
çulmanos a circuncisão é o acto ritual que simboliza a aquisição do
estatuto de adulto. Quando os Sefarditas «se mostrarão ao rei fana-
dos e circoncidados» diferenciavam-se implicitamente dos católicos
que, nos termos deste ritual, não eram adultos; os judeus em contra-
partida seriam considerados adultos. Todo o discurso – incluindo a
evocação da iconolatria – ia no mesmo sentido: insistir sobre as
semelhanças entre judeus e senegaleses.

Este discurso servia também para distanciar os cristãos dos mu-
çulmanos, associando os católicos aos «gentios», ou seja, os afri-
canos não muçulmanos, que teriam em comum o serem «idólatras».
Os missionários jesuítas na Guiné e outros que se lhes seguiram,
consideravam a idolatria como um dos pecados (o pior deles) dos
«gentios» como é facilmente observável nos textos da época 25. Ora

os judeus associaram esta mesma característica aos cristãos, deste
modo virando um argumento dos missionários contra os próprios
católicos.

Iconolatria e Iconoclastia: práticas e controvérsias

Os documentos da Inquisição põem em evidência as acusações
de idolatria contra os católicos da parte dos Judeus e dos cristãos-
-novos judaizantes, quer em Portugal, quer nos espaços ultramari-
nos. Por exemplo, em Abril de 1616, Diogo Dias Ferreira, cristão-
novo residente em Leiria, foi alvo da atenção do Tribunal. Ferreira,
que já tinha estado preso pela Inquisição, sendo depois libertado
com o hábito penitencial, tinha casado com Ana Antunes, cristã-
-velha. No momento do inquérito os dois já não viviam juntos, mas
antes de se separarem tiveram uma desavença relativa ao pagamento
da renda da casa. No decurso da discussão, Diogo permitiu-se uma
diatribe que lhe valeu uma nova visita da Inquisição. Disse à mulher
para pedir o aluguer aos seus parentes acrescentando:

todos os christãos velhos procedem de um cão, e adorão a paos e a
pedras, e arrastarão a Christo e o entregarão aos judeus os quaes o acabarão
de matar eu sou tido e descendente de Jacob, que he mais honrado que todos
vossos parentes 26.

Um outro cristão-novo, recentemente convertido à religião dos
seus antepassados, foi inspirado a fazer um gesto dramático para
exprimir o seu sentir relativamente às imagens religiosas. En 1612,
Manuel Homem de Carvalho chegou a Amsterdão aonde, sob in-
fluência de vários membros da comunidade sefardita, decidiu con-
verter-se ao Judaísmo 27. Entre os indivíduos que o convenceram
figurava um Jerónimo Freire, muito possivelmente o mesmo Jeróni-
mo Freire que, usando também o nome de Jacob Peregrino, deixou
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25 Para uma aproximação à formulação teológica coeva da categoria de Gentio, v.
HORTA, «A categoria de Gentio em Diogo de Sá: funções e níveis de significação», Clio.
Revista do Centro de História da Universidade de Lisboa, Nova Série, vol.10, primeiro semestre
de 2004, pp. 135-156. V. também Carmen BERNARD e Serge GRUZINSKI, De l’idolâtrie.
Une archéologie des sciences religieuses, Paris, Seuil, 1988. A representação da idolatria dos Gen-
tios da Guiné nos textos seiscentistas constitui uma continuidade relativamente ao discur-
so antropológico dos séculos anteriores, v. HORTA, A representação do Africano na Literatura
de Viagens..., cap. 2.2., pp. 272 e ss.

26 AN/TT, Inquisição do Lisboa, Livro 203, fl. 465.
27 AN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 209, fl. 382 v.



Carvalho: foi preso pela Inquisição em Angola e levado para São
Salvador da Baía onde fez a sua confissão em 1620 e não sabemos
o que daí lhe adveio. Este episódio não terá sido caso único, mesmo
em Angola. No decorrer do inquérito inquisitorial de 1596-1598
sedeado em Luanda, Aires Fernandes, cristão-novo, é acusado por
diversas testemunhas de ter quebrado os braços a vários crucifixos
de rosários africanos que teria comprado no Congo. Uma delas por-
menoriza que um desses crucifixos «tinha menos a cabeça em que
custuma estar o titolo da cruz», mutilação que o próprio acusado
lhe tinha explicado: «que na Lei Velha não avia cruz aberta senão
daquella maneira que elle mostrava nas ditas contas, e que viviamos
os Christãos enganados porque o Messias não era vindo e que elle
tinha um livro que clara e manifestamente o mostrava o que elle
dizia» 30. Também em Portugal, no início do século XVII, vários
processos da Inquisição relativos a crimes de profanação e destrui-
ção de objectos sagrados, por exemplo no Alentejo, testemunham a
recorrência de práticas iconoclastas, inclusive perpetradas por cripto-
-judeus, acérrimamente combatidas pela Igreja contra-reformista 31.

Os Cristãos-velhos corriam também o risco de uma acusação
pelo Tribunal da Fé se exprimissem ideias contra a iconolatria. Em
1606, Gaspar Lopez, castelhano, foi denunciado por ter dito «que
os santos que estavam no altar que erão hum pao, e não podiam
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pouco depois Amsterdão, tornando-se no rabi dos judeus instala-
dos na Petite Côte. Jerónimo Freire estava associado à expressão de
uma atitude fortemente iconoclasta quer na Holanda, quer depois
no Senegal, quando das palavras trocadas com o rei do Siin. Terá
sido, em parte, devido à influência de Freire que Carvalho terá
agido da forma relatada na documentação.

A crer na sua confissão, quando chegou a Amsterdão tinha uma
imagem de vulto de «Nossa Senhora do Rosário», representando
Maria com o Menino nos braços. Ao converter-se, o seu primeiro
acto foi queimar a estátua porque o tinham convencido de que não
deveria venerar, nem mesmo possuir, uma imagem sagrada. O gesto
de Manuel Homem de Carvalho pode ser interpretado como a re-
criação do acto iconoclasta original, o de Moisés sobre o Bezerro
de Ouro. O próprio Carvalho explica o seu acto «per crer que se
não devião venerar e ter as imagens semelhantes» 28, isto é, seme-
lhantes à criatura divina. Pode supor-se que, para um perseguido
pela Inquisição como ele era, esse mesmo gesto representaria sim-
bolicamente uma espécie de inversão do Auto de Fé: em vez de Ca-
tólicos que imolavam presumíveis judeus ou as suas efígies, tinha-
mos um judeu que decidia imolar a representação visível da fé
católica.

Para os judeus portugueses, destruir uma imagem «santa» era
profundamente simbólico. Referindo-se à destruição de um crucifixo
por cripto-judeus no século XVII, escreve Marco Nunes da Silva:

Destruir a cruz é, para o cristão-novo, destruir para si... o que ela repre-
senta... a fé que oprime e mata 29.

Queimar uma imagem de Nossa Senhora do Rosário era atacar
as crenças fundamentais da fé católica, o que custou caro a Manuel
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28 Ibidem, fl. 382.
29 Marco Antônio NUNES DA SILVA, «Cripto-Judaísmo em Portugal seiscentista»,

Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 3, 2003, pp. 247-273, p. 263.

30 V. HORTA, «A Inquisição em Angola e Congo: o inquérito de 1596-98 e o papel
mediador das justiças locais», Arqueologia do Estado. Primeiras Jornadas sobre formas de organiza-
ção e exercício dos poderes na Europa do Sul, Séculos XIII-XVIII, 2 vols., vol. I, Lisboa, História
& Crítica, 1988, pp. 387-415, pp. 414-415. V. também idem, «Africanos e Portugueses na
documentação inquisitorial, de Luanda a Mbanza Kongo (1596-1598)», Actas do Seminário
«Encontro de Povos e Culturas em Angola», [Lisboa], Comissão Nacional para as Comemo-
rações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, pp. 301-321, pp. 311-312.

31 Sobre este assunto v. Vitor SERRÃO, «Pintura e propaganda em Évora nos alvores
do século XVII: um panfleto contra a Iconoclastia e um caso de repressão», Congresso
Internacional «Inquisição Portuguesa Tempo, Razão e Circunstância», Outubro de 2004
(actas no prelo). Agradecemos ao autor ter-nos cedido o texto da sua comunicação, bem
como ter discutido connosco a problemática da iconoclastia/iconolatria. V. também Alain
BESANÇON, L’image interdite. Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme, Paris, Fayard, 1997.



estação da difrença que ha na adoração do santissimo sacramento, a reveren-
cia das imagens dos santos» 34.

Enquanto que, no momento da comunhão, a hóstia se tornaria
no corpo de Cristo, as imagens sagradas não eram mais do que repre-
sentações do Sagrado, não se metamorfoseando naquilo que repre-
sentavam. O sacerdote procurava, deste modo, denunciar a idolatria
dos seus paroquianos sem pôr em causa nem o dogma do Santíssimo
Sacramento, nem contestar a prática sustentada pela Reforma
Católica da representação, pictórica ou escultórica, dos Santos.

O caso do Padre Correia, um eclesiástico obrigado a defender-
-se ou justificar-se perante a Inquisição, revela de que forma este
tipo de crenças e práticas que, na época, eram consideradas «idolá-
tricas», poderiam colocar a Igreja perante um dilema teológico difí-
cil de resolver; tanto mais que, em Portugal, a propaganda contra-
-reformista estava, então, sobretudo empenhada em combater tudo
o que pudesse desvalorizar as imagens sagradas 35. A consciência
deste problema e, em geral, a sensibilidade católica às acusações de
idolatria, reflectiram-se na atenção dada pela Inquisição ao discurso
judeu sobre a crença dos cristãos em «paus e pedras». O mesmo dis-
curso reencontramos na costa senegalesa veiculado pelos comer-
ciantes sefarditas junto do rei do Siin e de outros africanos muçul-
manos, com os objectivos que já conhecemos.

No século XVII, os filósofos judeus criticaram vivamente o que
consideravam ser a idolatria dos rituais católicos. Segundo Jonathan
Israel, a polémica anti-cristã dos sefarditas acentua-se nos inícios do
século – salientando os escritos de Eliau (Felipe Rodrigues) Montal-
to, cristão-novo judaizante, médico de Maria de Médicis a partir de
1612 –, que atacaram o Cristianismo como «supersticioso» e «idolá-
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fazer milagres» 32, a sua proposição tocando nas matérias teologica-
mente sensíveis do culto dos santos e do valor da sua representação.
Mesmo no seio do clero havia consciência de que a prática de ado-
rar imagens sagradas poderia conduzir à iconolatria e tal consciência
poderia transformar-se em inquietação. Em 29 de Abril de 1619,
Duarte Correia, de 72 anos, pároco da igreja de São Pedro em Alen-
quer, apresentou-se perante o Visitador D. Manuel Pereira dando
conta de que, no seu sermão pascal, tinha invectivado as práticas
dos seus fregueses relativamente às imagens sagradas. Procuraria ele
proteger-se de eventuais denúncias que o envolvessem numa crítica
ao culto dos santos? 

Seja como for, o Padre Correia teria criticado vivamente práticas
correntes da religiosidade popular que um espírito instruído e culto
como ele considerava ignorantes e ingénuas, práticas que, para ele,
evidenciavam a fronteira ténue entre a fé nas imagens sagradas e a
idolatria. Esta era o culto prestado às criaturas em lugar do Criador,
Único alvo do verdadeiro culto divino, a latria. O Padre Correia
exortava os seus paroquianos:

«que não batessem nos peitos as imagens dos santos mas que lhe tives-
sem tanta veneração como os proprios santos que as imagens representavão,
e que as imagens nao tinhão virtude nem sentidade [sic] em si, mais que en-
quanto representavam o figurado e que as imagens erão de pao, pedra, ouro
ou prata. E que se acaso caisse aquelle crucifixo que estava em outro altar da
mesma igresa, e inda quebrasse em pedaços, não sinteria aquella imagen dor
alguma» 33.

O pároco prossegue, apontando a distinção fundamental entre a
veneração do Santíssimo Sacramento e a reverência pelas imagens,
mesmo pelas imagens da Virgem:

«e que se elle confitente passasse por diante daquella imagem de nossa
senhora que stava no altar, lhe faria, o não faria reverencia, tratando na dita
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32 AN/TT, Inquisição de Lisboa, Livro 206, 9 de Setembro de 1606, Denúncia de Je-
rónimo do Couto contra Gaspar Lopez, fl. 249 v.

33 AN/TT, Inquisição de Lisboa, Livro 203, fl. 509.

34 Ibidem.
35 V. a evidência desta atitude em Vitor SERRÃO, «Pintura e propaganda», op. cit: esta

estratégia pragmática foi levada ao extremo da representação de imagens a sangrar, em re-
sultado de um ataque «herético», como se observa numa pintura do início do século XVII,
de um artista de Évora, Pedro Nunes.



Foi precisamente esta tradição iconoclasta que os judeus da
Petite Côte enfatizaram no seu diálogo com o rei muçulmano, o Buur
Siin, sublinhando a diferença entre a sua religião e o Cristianismo e
insistindo, em contrapartida, nas ligações entre o Judaísmo e o Islão.
No entanto, não se pode reduzir este discurso ao mero objectivo de
cairem nas boas graças do rei: a recusa em adorar as imagens consti-
tuía um aspecto central da sua religião. O mesmo observou Nathan
Wachtel para os marranos do México no século XVII, consideran-
do que essa rejeição, frequentemente acompanhada de escárnio, era
«un des éléments fondamentaux de la religiosité marrane» 38.

Em Portugal, também os cristãos-novos judaizantes se opu-
nham vivamente à «idolatria» católica. António Borges Coelho cita
o testemunho de Rafael Correia, acusado de Judaísmo, e que se
contou entre as primeiras vítimas da Inquisição de Évora em 1543:

Hajam vergonha e sejam confundidos todos aqueles que adoram ídolos
esculpidos e os que se glorificam com as imagens por eles feitas» 39.

Outro exemplo, já para o século XVII, é citado por Marco
Nunes da Silva, o caso de Inês Mendes, uma cristã-nova, que vendo
passar na rua uma procissão com o Santíssimo Sacramento teria
dito: «Que eram estes bárbaros e tenham por Deus uma migalha 
de pão» 40.

Para os judeus e cripto-judeus que viviam na Europa como para
aqueles que se estabeleceram na América e em África, a rejeição das
imagens religiosas constituía, ao mesmo tempo, uma crítica ao ritual
católico e um ataque aos fundamentos filosóficos do credo cristão.
Tanto melhor, se a rejeição e a crítica podiam servir, também, para
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trico» 36. Algumas dessas críticas feriam profundamente as crenças
católicas. Foi o caso, pouco antes de 1660, das de Saul Levi Mortera,
uma das grandes figuras intelectuais da comunidade sefardita de
Amsterdão, que na sua juventude tinha servido e acompanhado
Montalto. Escreve ele, no seu Tratado da Verdade da Lei de Moisés 37:

A terzera he a conclusão do noso principal asunto, que he a diferenza
terzera que ha entre as cosas naturais e artificais – que as naturais tem uir-
tude e propriedade intrinsica e as artificias não tem nihua –... E assim ficaõ
iguais as imagines materias, instrumentos da idolatria actual, os quais naõ tem
em si nihua uirtude nen propeiedade, e os libros do Testamento Nouo,
istrumentos da idolatria mental, que insinaõ respeito e adoraçaõ a hua
imagen mental que imaginaraõ...

Mortera interpretava a adoração de imagens com a manifesta-
ção material de um problema mais fundamental, o que se poderia
designar por falsidade ontológica da doutrina cristã. As crenças en-
raizadas no Novo Testamento seriam tão patentemente falsas como
a adoração de imagens. Da mesma maneira que as imagens mate-
riais, «a idolatria actual», constituíam, segundo o autor, a base da
idolatria cristã, o Novo Testamento era o instrumento mental desta
idolatria. A rejeição das imagens, apesar de enraizada no Antigo
Testamento e, evidentemente, na Torah – e apesar de criar alguma
base de entendimento com os parceiros calvinistas dos Judeus de
Amsterdão – tinha, desta forma, implicações teológicas que iam
muito além do problema da representação artística e da iconolatria.
Nesta dimensão mais profunda, a atitude iconoclasta tornava-se,
assim, um traço comum que unia os judeus e alguns cristãos-novos,
em diferentes continentes, no século XVII.
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36 Jonathan ISRAEL, European Jewry..., p. 70.
37 A obra de Mortera data de c. 1659-1660, mas o seu discurso revela ideias já antes

partilhadas pela comunidade «portuguesa». Veneziano de origem askenazita, Mortera foi
durante 40 anos um dos membros mais influentes da comunidade sefardita de Amsterdão
(nomeadamente na congregação Bet Jacob). V. Herman Prins SALOMON, «O haham Saul
Levi Mortera e a vaca vermelha», Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 3, 2003, pp. 83-101.
Sobre Mortera v. também Jonathan ISRAEL, European Jewry..., pp. 70 e 81.

38 Nathan WACHTEL, «Marrano religiosity in Hispanic America in the Seventeenth
Century», in Paolo Bernardini and Norman Fiering (eds.), The Jews and the Expansion of
Europe to the West, 1450 to 1800, New York, Berghahn Books, 2001, pp. 149-171, p. 157.

39 António Borges COELHO, A Inquisição de Évora dos primórdios a 1668, 2 vols., vol. 1,
Lisboa, Editorial Caminho, 1987, p. 207.

40 Nunes da SILVA, «Cripto-Judaísmo em Portugal seiscentista», op. cit., p. 257.



dos judeus, e o dignitário de Porto de Ale lhe enviou uma mensa-
gem em sentido contrário:

E todos estes moradores forão ao dito rei [de Berbecim] lhe desse estes
homens hebreos prezos  e depois de estarem en caza do dito rei, o rei de por-
to dali teve hum aviso que  estroutro rei [de Berbesi] queria entregar os judeus
e lhe mandou pedir que os não entregasse que visse que erão seus hospedes
e que a feira era franqua... 42

Os reis muçulmanos concederam aos estrangeiros judeus as
mesmas regalias que davam aos comerciantes africanos. Nos mer-
cados ou «feiras», as regras eram fixadas pelas autoridades locais,
mas o acesso era facultado a todos, fosse qual fosse a religião.
Assim, as relações entre os judeus portugueses e essas autoridades
situaram-se num contexto especificamente senegalês: aquilo que se
poderia designar como tradição dos mercados abertos, tradição
local que juntamente com outras, regia a natureza do relacionamen-
to entre Europeus e Africanos na costa atlântica.

Quando o Teeñ diz aos portugueses que, apesar de serem eles –
e implicitamente os outros europeus – que controlam o mar, é ele
próprio que reina em terra, não está apenas a afirmar uma pertença
de território, mas também a relembrar aos comerciantes estrangei-
ros que têm que respeitar as regras de sociabilidade definidas por
ele. No caso, a de que todos tinham direito de vir à sua terra para
comerciar. Na verdade, ao longo da costa, da Petite Côte à Casaman-
sa, as feiras acolhiam grande diversidade de gente. Sobretudo no sé-
culo XVII, os portos e comunidades comerciais eram caracteriza-
dos por uma notável diversidade de culturas, religiões e línguas.
Visitantes europeus como Jajolet de la Courbe testemunharam a
existência de uma cultura mestiça em Albreda e Geregia, na actual
Gâmbia, e em Vintang, no norte da Casamansa. Esta mestiçagem
cultural, fruto de mais de dois séculos de contacto entre Africanos
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estabelecer laços com os seus parceiros comerciais, no caso em aná-
lise: os calvinistas holandeses 41 e os muçulmanos senegaleses.

As relações sociais e mercantis entre os judeus portugueses da
Petite Côte e os seus anfitriões muçulmanos locais têm de ser com-
preendidas num duplo contexto. Por um lado, temos a história da
construção, no decorrer do século XVII, de uma nova identidade
judaica entre os Sefarditas de origem portuguesa; uma identidade
afirmada e baseada, em parte, sobre a rejeição dos rituais cristãos e
das imagens religiosas. Esta rejeição permitiu-lhes veicular, junto
dos reis muçulmanos, um discurso que sublinhava a existência de
uma base de entendimento entre as duas religiões (circuncisão,
rejeição da iconolatria, o Livro). Por outro lado, o contexto senega-
lês com a sua tradição de acolher os estrangeiros, sobretudo os
comerciantes, pode explicar a decisão tomada por esses reis de pro-
tegerem os «seus» judeus. As fontes coevas mostram bem que os
judeus de Porto de Ale e de Joala usufruíam da protecção das
autoridades locais contra os católicos que se lhes opunham. Vale a
pena relembrar as palavras supracitadas de Sebastião Fernandes
Cação de c. 1608 sobre o soberano que controlava o primeiro
porto:

...y los portuguesses quiriendo matarlos y echarlos de alli corieron
mucho riesgo porque acudio el Rey y les dijo que su tiera era feria donde
podia auitar todo genero de jente y que nadie se descompassiese en ella que
les mandaria cortar las cabeças.

A mesma atitude se confirmou em 1612 quando esses católicos
procuraram convencer o Buur Siin, rei de Joala, a permitir a prisão
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41 Na época, a propaganda calvinista contra o Catolicismo, na forma como está pre-
sente, por exemplo, na colecção de viagens dos De Bry (1590-1634), fará da acusação de
idolatria aos Católicos um topos da sua iconografia. V. HORTA, «A colecção De Bry e a
expansão portuguesa», in João Medina (dir.), História de Portugal dos tempos pré-históricos aos
nossos dias, vol IV, Amadora, Ediclube, 1993, pp. 233-247, passim.

42 AN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 205, fls. 583v.-584 (testemunho de Francisco
Gonçalves, fl. 583).
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e Europeus, desenvolveu-se, porventura, mais na Gâmbia que entre
os judeus e muçulmanos da Petite Côte 43. A tradição que, na Gâmbia
e na Casamansa, assegurava a livre circulação dos mercadores, mes-
mo em tempo de guerra, devia corresponder a um fenómeno re-
gional 44, costume ao qual o Teeñ permaneceu fiel quando avisou os
cristãos portugueses para não importunarem os judeus instalados
no seu território.

A tradição desta região da Senegâmbia de dar hospitalidade aos
estrangeiros assegurava as condições necessárias para nela acolher
os comerciantes. No século XVII, os judeus da Petite Côte gozavam
de um estatuto de estrangeiros e comerciantes, o mesmo que foi
concedido aos mercadores mandé e aos luso-africanos estabeleci-
dos na costa, da Gâmbia até Cacheu. Quando o Teeñ e o Buur Siin
receberam os «seus» judeus, acolhiam-nos segundo as regras sociais
de há muito estabelecidas. A protecção de que beneficiaram as
comunidades sefarditas no Senegal fazia parte de uma antiga tra-
dição local de contacto, de tolerância e de mestiçagem entre povos
diversos.
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43 V. Peter MARK, «Portuguese» Style and Luso-African Identity; Precolonial Senegambia, 16th-
-19th centuries, Bloomington, Indiana University Press, 2002, pp. 82-83. As descrições do
francês Jajolet de la Courbe e do português Francisco de Lemos Coelho facultam infor-
mação pormenorizada sobre estas comunidades para os anos 60 a 80 do século XVII.

44 A Casamansa situa-se ao sul da Gâmbia, esta situando-se, nos seus limites setentrio-
nais, junto à fronteira meridional da região do Siin-Saalum. Os Joola da Casamansa e os
Sereer do Siin-Saalum conservam, nas suas tradições orais, já registadas no século XIX mas
sem dúvida mais antigas, a memória de uma origem comum. V. Peter MARK, The Wild Bull
and the Sacred Forest : Form, Meaning and Change in Senegambian Initiation Masks, Cambridge
[etc.], Cambridge University Press, 1992, p. 31. V. Geoffroy de Villeneuve, L’Afrique, ou His-
toire, moeurs, usages et coutumes des Africains: le Senegal, vol. 4 (Reprod. de l’Ed. de Paris, Nepveu,
1814), Paris, Hachette, 1975, pp. 3-4: «On croit que les Sereres sont des colonies d’une
nation nommée Guiola, qui existe encore sur les bords de la Gambie. Des rapports dans la
langue des deux peuples, dans les moeurs, dans les usages, confirment cette opinion.»

MAPA I
As comunidades sefarditas da «Petit Côte» e Cacheu, no contexto da Senegâmbia actual




