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A presente contribuição apresenta os factos principais do péri-
plo de Pedro Furtado, cristão-novo português, provavelmente na-
tural de Lamego, na sua viagem entre os cárceres da Inquisição de
Lamego e a Toscana do duque Cósimo I. A trajectória de Furtado
não terá sido muito distinta da de muitos cristãos-novos de um
certo relevo, em meados do século XVI. Médico de prestígio em
Lamego, onde atendia clientes de uma esfera social elevada, foi
julgado e preso pela Inquisição após o seu estabelecimento em
Portugal. Depois de ter fugido de Portugal, transformou-se num
elemento activo da luta contra o funcionamento da Inquisição
portuguesa, principalmente através da sua acção em Roma, centro
do mundo católico e verdadeiro centro do mundo no século XVI.
Após as várias vicissitudes que sofreu, sobretudo depois do pro-
cesso inquisitorial, Pedro Furtado recuperou a fortuna perdida ao
ganhar a estima do duque da Toscana que o recebe como seu
médico pessoal. Ao mesmo tempo, serviu-se da posição alcançada
para negociar a permissão para o estabelecimento na Toscana de
uma série de cristãos-novos, muitos dos quais oriundos de Lamego
e, entre os quais, existiam também muitos membros da sua família,
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1 Siglas e Abreviaturas:
ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa
ASF – Archivio di Stato di Firenze
BA – Biblioteca da Ajuda, Lisboa
CDP – Corpo Diplomático Portuguez
HOEIP – História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal.



Os cristãos-novos de Lamego 
e as resistências ao estabelecimento do Santo Ofício

As primeiras décadas de funcionamento do tribunal do Santo
Ofício Português foram, sem dúvida, bastante conturbadas. Época
de avanços e recuos para ambas as partes em conflito, o palco das
negociações teve o seu centro em Roma, onde enviados do rei de
Portugal e dos cristãos-novos, tentavam colher para o seu lado o
maior número de apoios junto da cúria romana.

Num trabalho ainda hoje incontornável, Alexandre Herculano
descreveu as várias fases que condicionaram o estabelecimento do
tribunal do Santo Ofício em Portugal. Aos pedidos da coroa portu-
guesa, datados de 1515, 1525 e 1531, a cúria romana respondeu
com alguma cautela, sendo os principais decretos pontifícios da-
tados de 1531, 1536 e 1547. A partir da primeira nomeação de um
inquisidor, neste caso o bispo de Ceuta, D. Diogo da Silva, o Tri-
bunal do Santo Ofício começa a funcionar em Portugal, no entanto,
só com a bula Cum ad nihil magis, de 1536, se define o quadro legal
para o seu funcionamento.

Durante os primeiros anos do seu funcionamento, a actuação
do Santo Ofício português é algo moderada, sobretudo devido às
restrições impostas pela bula Cum ad nihil magis 2.

Depois deste período inicial algo conturbado, o Santo Ofício por-
tuguês caminha para uma maior estabilização, nomeadamente através
do aumento da presença do tribunal no território português. Deste
modo, criaram-se alguns tribunais de distrito no decorrer do ano de
1541 3. Esta experiência é de curta duração, uma vez que em 1548
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para os quais trabalhou durante quase cinco anos no sentido de
obter a sua libertação.

Além do interesse intrínseco que pode ter a história da trajec-
tória individual e pessoal de Pedro Furtado esta, de alguma maneira,
exemplifica e reflecte o movimento das primeiras vagas da diáspora
cristã-nova nas gerações que se seguiram à expulsão. O cenário de
tal movimento foi o mundo mediterrânico, onde o primeiro exílio
teve lugar. Baseando-nos em documentação editada e inédita, pro-
cedente de fontes portuguesas, romanas e toscanas, procurámos
apresentar os aspectos mais relevantes, da viagem de Pedro Furtado
e da sua família para que possa servir como caso exemplificativo do
que foi, muito provavelmente, um percurso partilhado por outras
pessoas de sorte infeliz que, fugindo à perseguição, tiveram que
escolher outras terras de acolhimento.

O trajecto aqui apresentado, demonstra as redes comunitárias de
contactos dos cristãos-novos, as quais se configuravam igualmente
como redes económicas, religiosas e sociais e que se formaram muito
cedo, demonstrando até uma eficácia surpreendente. Estas redes en-
globavam os ambientes e contextos mais diversificados, transcen-
dendo até fronteiras políticas, linguísticas, religiosas e sociais.

De alguma maneira o exemplo de Furtado, aqui apresentado, é
paradigmático dos percursos de vida dos cristãos novos e da sua
luta na corte de Roma contra o estabelecimento da Inquisição em
Portugal. O estudo do caso de Furtado, desde a sua vida em Lame-
go até ao seu acolhimento favorável na Toscana, oferece uma oca-
sião excepcional para estudar o funcionamento dos indivíduos que,
na primeira metade do século XVI, lutaram para impedir e atenuar
os efeitos da criação do Tribunal do Santo Ofício em Portugal, pro-
movida por D. João III, e, optando pela fuga da sua terra de origem,
conseguiram colocar-se em posições de privilégio e de prestígio na
península itálica. A apresentação de tais vivências pode, em nosso
entender, trazer uma nova luz a um dos capítulos ainda mais desco-
nhecidos da história da diáspora dos cristãos-novos portugueses.
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2 Para uma análise das prerrogativas constantes neste documento cf. Giuseppe
MARCOCCI, I Custodi dell’Ortodossia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento, Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, p. 59.

3 Para Francisco Bethencourt, uma das políticas seguidas por D. Henrique enquanto in-
quisidor visava uma instalação consistente do Tribunal, algo que exigia um controlo territorial
efectivo. Esta conjuntura poderá explicar a criação, em 1541, de quatro novos tribunais de
distrito (para além de Lisboa e Évora), Porto, Coimbra, Tomar e Lamego. Veja-se «A In-
quisição», História Religiosa de Portugal, vol. 2, Lisboa, Círculo de Leitores, imp. 2000, p. 103.



concelos, bispo de Lamego, foi transferido para o arcebispado de
Lisboa e, em sua substituição, foi colocado D. Agostinho Ribeiro,
bispo de Angra, que viria a ser o Inquisidor de Lamego no tempo
de funcionamento deste tribunal 9. Outro inquisidor nomeado para
este tribunal foi o Doutor Manuel de Almada, nome que surge a
auxiliar o bispo na maioria dos processos consultados 10.

A 13 de Agosto de 1543, o bispo de Lamego e o Dr. Manuel de
Almada, inquisidores, pedem o treslado das culpas existentes nos
livros da Inquisição contra Pedro Furtado, Isabel Gomes, sua
mulher, Catarina Gomes, António Gomes, Antónia Gomes, Gabriel
Furtado, irmão de Pedro Furtado, e Diogo de Andrade 11. A vasta
lista de denúncias compilada neste processo retrata inúmeras práti-
cas consideradas pelos inquisidores como sendo de teor judaizante,
a maioria das quais está relacionada com práticas do quotidiano,
como preceitos alimentares, práticas de higiene e vivências religio-
sas. No entanto, é possível vislumbrar em algumas denúncias que
Pedro Furtado, tal como o seu cunhado Diogo de Andrade, teriam
um papel destacado no seio da sociedade lamacense, uma vez que
alguns dos denunciantes referem ter consultado os licenciados por
variadas razões, mormente para os aconselharem sobre pleitos que
tinham na justiça 12.

A análise documental que efectuámos até ao momento deixa-
-nos algumas incertezas quanto aos destinos deste grupo de indiví-
duos e seus familiares mais próximos. Um número significativo de
processos analisados, não apresenta uma sentença final. Em alguns
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estes tribunais já não existem 4. No entanto, ainda desconhecemos em
concreto o procedimento que levou à extinção destes tribunais.

As resistências por parte dos cristãos-novos de Lamego pare-
cem ter sido muitas, facto que não será de estranhar quando veri-
ficamos a importância que a comunidade judaica de Lamego teve
ao longo de todo o século XV 5. Os cristãos-novos contestam a acti-
vidade inquisitorial, nomeadamente no que se refere à actuação do
deputado do Santo Ofício, o Doutor Gonçalo Vaz 6.

Na documentação da época, algumas figuras de cristãos-novos
são destacadas neste processo de resistência, sendo um dos princi-
pais nomes referidos o do médico Pedro Furtado, juntamente com
alguns outros elementos da sua família 7. Pedro Furtado é conside-
rado como um dirigente do grupo dos cristãos-novos de Lamego
nas suas tentativas para impedir a actuação inquisitorial. Na sua carta
ao rei, Gonçalo Vaz, refere que os protestos têm «(...) por cabeça de
hum Pedro Furtado christão novo fisico o qual he tam ousado por ser favorecydo
do chantre de Lamego e porque sempre curou a mãy dos filhos do arcebispo de
Lixboa que por sua cabeça cuida que ha de impidir a sancta Inquisiçam(...)» 8.

De facto, Pedro Furtado e muitos outros elementos da sua fa-
mília acabam por se tranformar em alvos do Tribunal do Santo Ofí-
cio estabelecido em Lamego, acabando muitos deles nos cárceres
inquisitoriais. Em 1540, D. Fernando de Meneses Coutinho e Vas-
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4 Em 1548, já só funcionavam os tribunais de Lisboa e Évora. Na década de 60 do
séc. XVI ocorreram novas movimentações, estabelecendo-se o tribunal de Goa em 1560 e
restabelecendo-se o de Coimbra em 1565. Veja-se Idem, ibidem, p. 102-104.

5 Para uma descrição da comunidade judaica de Lamego no século XV, veja-se M.
Gonçalves DA COSTA, História do Bispado e Cidade de Lamego, vol. I – Idade Média: a Mitra
e o Município, Lamego, 1977, pp. 460 e ss.

6 Veja-se a carta do Doutor Gonçalo Vaz para D. João III, datada de 15 de Janeiro de
1543, em As Gavetas da Torre do Tombo, Tomo I – (Gav. I-III), Lisboa, Centro de Estudos
Históricos Ultramarinos, 1960, pp. 130 e 131.

7 Veja-se António BAIÃO, «A Inquisição em Portugal e no Brazil. Subsídios para a
sua História, Livro I – A Inquisição no Século XVI», Archivo Historico Portuguez, vol. V,
Lisboa, 1907, pp. 94-97.

8 As Gavetas da Torre do Tombo, Tomo I – (Gav. I-III), Lisboa, Centro de Estudos His-
tóricos Ultramarinos, 1960, p. 131.

9 Veja-se Fortunato DE ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, Nova edição pre-
parada e dirigida por Damião Peres, vol. II, Lisboa, Lisboa, 1968, p. 630.

10 António Baião apresenta os principais oficiais deste tribunal, para além dos inqusi-
dores, referindo o notário Diogo Rodrigues e o meirinho, Sebastião Rodrigues. Veja-se «A
Inquisição em Portugal e no Brazil. Subsidios para a sua Historia», Archivo Historico
Portuguez, vol. V, 1907, p. 96.

11 Veja-se ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 8726, fl. 1 r.
12 É o caso de um denunciante de Britiande que se deslocara a Lamego para se acon-

selhar com Diogo de Andrade sobre uma causa da justiça, cf. ANTT, Inquisição de Lisboa,
processo 8726, fl. 2 r.



Pedro Furtado, ou, pelo menos, alguns membros da sua família, se
encontrassem no grupo dos prisioneiros.

A 22 de Setembro de 1544, através do breve Cum Nuper Di-
lectum, o papa Paulo III decretou a suspensão das sentenças da in-
quisição portuguesa. Não temos ainda dados que nos permitam
tirar conclusões definitivas sobre os efeitos deste breve no destino
do grupo de cristãos-novos de Lamego que se encontrava sob
prisão inquisitorial 17, no entanto, através de algumas informações
retiradas dos processos consultados, podemos lançar a hipótese de
que a maioria dos indivíduos que se encontravam presos, assim
continuaram, sendo os seus processos concluídos em 1545, através
da actuação do núncio Giovanni Ricci ou, em outros casos, já
depois de entrar em vigor a bula Meditatio Cordis, em 1547 18.

Uma fonte da época, o Memoriale porrectum a noviter conversis Regni
Portugalliae continens narrativam rerum gestarum circa eos a regibus, et Inquisi-
toribus illius Regni spatio 48 anni, apresentada pelos cristãos-novos em
Roma em 1544, contém uma descrição minuciosa da violência e re-
pressão exercidas pelos tribunais inquisitoriais portugueses, incluindo
o tribunal de Lamego. Apesar dos cuidados necessários que se devem
ter na leitura deste tipo de fontes, as principais dificuldades podem
ser superadas através da leitura cuidada da documentação coeva. Este
texto constitui um importante documento para o estudo das resistên-
cias locais, feitas por indivíduos como Pedro Furtado e os seus fami-
liares, ao avanço da institucionalização do Santo Ofício português 19.
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casos, os documentos correspondem, mais do que a um verdadeiro
processo inquisitorial, a feitos crimes e levantamentos de culpas
contra determinados indivíduos 13. O destino de Pedro Furtado e
dos seus familiares, após o treslado das culpas ordenado pelos in-
quisidores em Agosto de 1543 é, para nós, pouco claro. Um teste-
munho presente no Livro de Denúncias da Inquisição de Lamego,
datado de Outubro de 1543, parece indicar que Pedro Furtado e
outros elementos da sua família já não se encontravam em Lamego
nessa data 14. Com base nesta informação, várias hipóteses podem
ser levantadas mas, talvez seja provável que Pedro Furtado tivesse
fugido de Lamego antes de ser detido pelo Santo Ofício 15. Alexan-
dre Herculano, baseando-se em documentação presente na Symmicta
Lusitanica, refere que muitos cristãos-novos de Lamego fugiram
para Trás-os-Montes, no momento em que a repressão inquisitorial
se fez sentir com maior intensidade naquela cidade. No entanto esta
fuga não parece ter tido grande êxito, uma vez que muitos dos fugi-
tivos foram, mais tarde, apanhados pelo Santo Ofício lamacense 16.
Neste contexto, não será inverosímel colocar a hipótese de que
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13 É nessa categoria que se pode incluir o processo anteriormente referido. Cf. ANTT,
Inquisição de Lisboa, processo 8726.

14 Referimo-nos ao testemunho de Gonçalo Fernandes, morador em Lamego, datado
de 2 de Outubro de 1543: «Disse ele testemunha que despois de ser a Inquisiçam nesta ci-
dade vira per muitas vezes ajuntamentos de cristãos novos em casa de Diogo Dandrade
cristão novo morador nesta cidade e apresentam que ele testemunha e os mais que os viam
ajuntar ali tinham tinham era que se ajuntavam ali pera praticar em cousas da Santa Inqui-
siçam e declararam ele testemunha que os cristãos novos que ali via ajuntar em casa do
dito bacharel Andrade eram Pedro Furtado antes que se fora daqui pera fora e asi o ba-
charel Geronimo Rodriguez antes que ho prendesem e asi Gabriel Furtado e Jacomo da
fonseca antes que daqui se fossem pera fora e a Antonio Diaz o corpo triste e Geronimo
Fernandez ho padilha e Simão Rodriguez ho manta e destes he lembrado ele testemunha
ver ajuntarse na dita casa e al não disse.», ANTT, Inquisição de Lamego, Livro 1 de De-
núncias, fls. 25 r e 25v.

15 Este facto poderá justificar a presença de Furtado junto da Cúria Romana, algum
tempo mais tarde, em 1545, como veremos com maior detalhe nas páginas seguintes.

16 Alexandre Herculano refere que «Uma parte dessas famílias tinha-se retirado para
Trás-os-Montes. A Inquisição não se esquecera, porém, delas. Um esbirro fora enviado a fa-
zer ali várias prisões». Veja-se HOEIP, vol. III, Lisboa, Livraria Bertrand, imp. 1976, p. 107.

17 Estamos presentemente a efectuar um trabalho de pesquisa mais aprofundado
sobre este grupo familiar ligado ao médico Pedro Furtado, esta investigação incidirá, no
essencial, sobre a vivência destes cristãos novos em Lamego por altura do estabelecimento
do Tribunal do Santo Ofício. Num trabalho, que esperamos publicar brevemente, conta-
mos apresentar elementos mais concretos sobre estes processos inquisitoriais, aos quais
neste momento apenas fazemos breves referências.

18 Podemos referir um caso, a título meramente exemplificativo, o de Isabel Álvares,
mulher de Gabriel Furtado, cujo processo, iniciado em 1543, apenas é concluído em 1547.
Veja-se ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 8219.

19 Este memorial serviu de fonte aos estudos de Alexandre Herculano. Veja-se as con-
siderações apresentadas sobre este documento por Giuseppe Marcocci, I Custodi dell’Or-



muitas vezes, chegavam a recorrer a subornos. No fundo, eram os
verdadeiros representantes dos cristãos-novos de Portugal, receben-
do súplicas, encomendas e apoio económico, da parte deste grupo,
para a sua permanência na Cidade Eterna, o local central onde em-
preendiam a sua luta.

O primeiro chefe deles, o soldado, espião e aventureiro, Duarte
de Paz, esteve activo em Roma desde o ano de 1532, ano em que
foi agraciado com o hábito de Cristo por D. João III. Encarregado
de uma missão cuja natureza desconhecemos, fugiu para a Cidade
Eterna onde se ocupou dos assuntos dos cristãos-novos de Portugal
junto da cúria papal, até Fevereiro de 1538 20. Durante a sua perma-
nência em Roma, a qual abrangeu os pontificados de Clemente VII e
de Paulo III (pontificado entre 1534 e 1549) e, em conjunto com
outros portugueses, frequentava a corte papal fazendo uso de su-
bornos, de influências e da arte da negociação com o fim de colocar
obstáculos ao funcionamento do Santo Ofício. Ao mesmo tempo,
sabemos que Duarte de Paz manteve um jogo duplo e sempre ten-
tou preservar, de alguma forma, as relações com o rei português21.
Durante o seu período de serviço em Roma, os principais frutos
dos seus esforços foram ter influenciado a obtenção do breve Vene-
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Pedro Furtado e os procuradores dos cristãos-novos

A figura de Pedro Furtado, após a sua saída de Portugal, enqua-
dra-se num dos episódios mais apaixonantes da trajectória dos
cristãos novos e cuja história está ainda por escrever: as actividades
dos chamados procuradores, ou agentes, dos cristãos novos em
Roma. Estes indivíduos apareceram durante o pontificado do papa
Clemente VII (papa entre 18 de Novembro de 1523 e 25 de Setem-
bro de 1534), o qual, no dia 17 de Dezembro de 1531, através da
bula Cum ad nihil magis concedeu o estabelecimento da Inquisição
em Portugal, e continuaram as suas actividades durante o século
XVI. As tarefas e responsabilidades destes indivíduos eram um
reflexo da situação muito instável dos cristãos-novos em Portugal,
face ao desenrolar da actividade do Santo Ofício. Ao longo do sé-
culo XVI, estes homens exerceram pressões para tentar evitar o es-
tabelecimento da Inquisição e, posteriormente, bloquear o seu fun-
cionamento. O seu modo de actuação junto da cúria romana
consistia numa forte actuação diplomática, tráfico de influências e,
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todossia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento, Roma, Edizioni di Storia e Lette-
ratura, 2004, p. 69.
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Esquema I – Genealogia da Família de Pedro Furtado
Fonte: ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 8726.

20 Parece não existir concordância entre os vários autores. Charles-Martial de Witte
defende que Duarte de Paz foi para Antuérpia, cf. La Correspondance des Premiers Nonces
Permanents au Portugal. 1532-1553, vol. II, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1980,
p. 275. Alexandre Herculano sugere que primeiro foi para Ferrara e depois para o Império
Otomano, cf. HOEIP, tomo II, Lisboa, Livraria Bertrand, 1981, p. 236-237. A posição de
Herculano é partilhada por J. Lúcio de Azevedo, História dos Cristãos-Novos Portugueses, 
3.ª ed., Porto, Clássica Editora, 1989, pp. 79-80. Sabemos pela documentação que, nos úl-
timo anos da sua vida, se encontrava no Império Otomano onde acabou por denunciar
muitos cristãos novos chegados ao Levante, procurando ganhar o favor régio. Veja-se tam-
bém J. Lúcio DE AZEVEDO, ibidem, pp. 446-447.

21 Sobre Duarte de Paz têm sido escritas muitas páginas. O retrato mais completo en-
contra-se nos textos de Alexandre Herculano, que faz uma referência detalhada a esta per-
sonagem em HOEIP, vol. I, Lisboa, Livaria Bertrand, 1979, pp. 243-260 e em HOEIP,
vol. II, Lisboa, Livraria Bertrand, 1981, pp. 1-237. Informações adicionais encontram-se
no artigo de Carlos Manuel Valentim «Tomé Pegado de Paz: espião e servidor do duque de
Naxos», in Cadernos de estudos sefarditas, n.º 4, 2004, pp. 296-299.



alguns relatórios sobre o destino dos cristãos novos 26. Entre finais
do ano de 1543 e inícios de 1544, o papa Paulo III intervém direc-
tamente a favor do pai do commendatore Diego Antonio, António Fer-
nandes, do seu irmão Heitor António e dos seus parentes residentes
em Roma 27.

Durante a sua permanência como procurador principal em
Roma, uma vez que a Inquisição já era uma realidade permanente, a
questão que se colocava de forma mais insistente era a de ganhar
períodos de perdão geral, obter permissão para a saída de cristãos-
novos de Portugal e, de alguma maneira, tentar minorar os padeci-
mentos daqueles que caíam nas malhas do Santo Ofício. Lembra-
mos que foi em 1544 que o breve Cum nuper dilectum foi colocado
nas portas das igrejas de Lisboa, suspendendo as sentenças da In-
quisição até à chegada do novo núncio. No dia 11 de Maio, o papa
Paulo III publicou a bula Illius qui misericors, através da qual concedia
o perdão geral às pessoas julgadas pela Inquisição 28. Ao mesmo
tempo, pedia a D. João III que lhes concedesse a possibilidade de
sair de Portugal durante o ano seguinte 29. No entanto, no dia 15 de
Julho de 1547, pela bula Meditatio cordis, eram restabelecidos os po-
deres da mesma instituição 30. Foi também no ano de 1544 que os
procuradores em Roma, que já deveriam constituir um número sig-
nificativo, apresentaram o importante relatório à cúria que descrevia
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rabilis frater de 17 de Outubro de 1532, o qual suspendia os efeitos
da bula do ano precedente 22, e o perdão geral para os cristãos-
-novos, através da bula Sempiterno regi de 7 de Abril de 1533, recon-
firmado pelo papa Paulo III na bula Illius vices de 12 de Outubro de
1535 23.

No entanto, estas vitórias eram apenas parciais. No dia 23 de
Maio de 1536 o Santo Ofício é restabelecido com a bula Cum ad
nihil magis. São nomeados quatro inquisidores e o principal deles é o
franciscano Diogo da Silva, bispo de Ceuta e inquisidor do tribunal
de Lisboa. A luta dos procuradores é agora para, de alguma ma-
neira, impedir o funcionamento da Inquisição.

O segundo chefe destes procuradores, sucessor de Duarte de
Paz, foi Diogo António, clérigo de Coimbra, que chegou a Roma
em finais de 1534 ou em 1535 24. Em alguma documentação aparce
referido como sendo militi militie Ordinis Beate Marie de Roncesvalles 25.
A sua presença na corte papal coincidiu com os pontificados de
Paulo III e de Giovanni Maria Ciocchi, que se converteu em Júlio III
(pontificado entre 7 Fevereiro de 1550 e 23 de Março de 1555). Du-
rante o seu período de procurador continuou as actividades contra
o funcionamento do tribunal. A correspondência entre o núncio
em Portugal durante aqueles anos, Hieronimo Capodiferro (núncio
em Portugal desde 11 de Abril de 1537 até Dezembro de 1539), e
Alessandro Farnese fala muito destas temáticas, nomeadamente das
ofertas de dinheiro que eram feitas à cúria, apresentando também
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22 Veja-se Alexandre HERCULANO, HOEIP, vol. I, Lisboa, Livraria Bertrand, 1979,
pp. 249.260.

23 Veja-se Alexandre HERCULANO, HOEIP, vol. II, Lisboa, Livraria Bertrand,
1981, pp. 11-126. Cf. também Giuseppe MARCOCCI, I Custodi dell’Ortodossia (...), Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, pp. 49-58.

24 Veja-se Charles-Martial DE WITTE, La Correspondance (...), vol. I, Lisboa, Academia
Portuguesa da História, 1980, p. 275.

25 É pelo menos o que aparece numa carta de Paulo III publicada por Shlomo
SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents: 1522-1538, Toronto, Pontifical Ins-
titute of Mediaeval Studies, 1989, doc. 1849, p. 2083.

26 Estes documentos são datados do ano de 1539. Veja-se Charles-Martial DE
WITTE, La Correspondance (...), vol. II, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1980,
pp. 354, 356, 360, 369, 385, 390 e 393.

27 Presente numa carta de Luigi Lippomano (1496-1559; núncio entre os inícios de
1543 e Setembro de 1545) dirigida a Marcello Carvini. Cf. Charles-Martial DE WITTE,
ibidem, pp. 453-454.

28 Cf. Shlomo SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents: 1546-1555, To-
ronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 1990, doc. 2687, pp. 2580-2588
e CDP, Tomo VI, Lisboa, 1884, pp. 147-156.

29 Veja-se Shlomo SIMONSOHN, Op cit., doc. 2686, pp. 2579-2580.
30 Cf. Shlomo SIMONSOHN, op. cit., docs. 2699 e 2701, pp. 2594-2598 e CDP, Tomo

VII, pp. 164-166.



os excessos cometidos contra os portugueses de origem judaica
desde a conversão geral, em 1496 31.

No dia 21 de Novembro de 1545, o papa Paulo III, numa carta
dirigida ao bispo de Siponto e novo núncio recentemente chegado
a Portugal, Giovanni Ricci de Montepulciano (núncio em Portugal
desde 9 de Setembro de 1545 até 4 Março de 1550) fala em «Petri
Furtadi et Iacobi de Fonseca, laicorum Lamacensium, novorum Christianorum
istorum regnorum in Romana curia et apud nos agentium» que pedem que
os casos de «fratres, coniuges, ac alias respective in secundo vel tertio consan-
guinitatis seu affinitatis gradus» ainda encarcerados pela Inquisição,
sejam revistos pelo prelado toscano em companhia de um inqui-
sidor local. Este grupo de cristãos-novos, referido no documento,
incluía Isabel Gomes, Ana Furtado, Gabriel Furtado e Diogo de
Andrade 32. Poucos dias depois, a 24 de Novembro de 1545, Ricci
recebeu amplos poderes da parte do papa, sendo-lhe concedida a
autoridade de dispor da revogação da suspensão das sentenças que
em seu entender, o justificassem 33. Sabe-se que examinou pes-

soalmente alguns casos de presos pela Inquisição propostos por 
D. João III, facto que provocou um ambiente de forte tensão entre
Ricci e o Cardeal-Infante Dom Henrique 34. Em Março do ano se-
guinte, mandou a Roma um relatório geral do decurso da sua es-
tadia em Portugal, no qual criticou fortemente o funcionamento do
Santo Ofício em terras lusas e pediu, entre outras coisas, que a In-
quisição aplicasse o ius comune, o perdão geral para os cristãos novos
e a possibilidade de estes saírem de Portugal com as suas famílias
para terre de christiani durante per annun ad minus 35. As decisões de
Paulo III, datadas de 1547, foram, evidentemente, influenciadas
pelo relatório de Ricci. Em larga medida, devido à influência de
Ricci, é publicado, a 10 de Junho de 1548, na Sé de Lisboa, um per-
dão geral para os cristãos-novos portugueses 36.

Parece evidente que, para terem o poder de influir numa decisão
papal, os dois homens de Lamego ocupavam, já em 1545, uma
posição privilegiada e importante entre os procuradores dos
cristãos novos. Provavelmente, terão acompanhado muito de perto
as negociações do núncio toscano durante a sua estadia em Portu-
gal, tentando, obviamente, influenciá-lo. No dia 13 de Abril de
1547, uns meses depois da carta de 21 de Novembro de 1545, o
papa Paulo III manda uma missiva ao imperador Carlos V, ao rei
Francisco I de França e a D. João III, pedindo que a um grupo de
cristãos novos de Lamego e aos seus familiares, que se dirigiam para
Roma, não lhes fosse colocado qualquer obstáculo à saída de
Portugal e durante a viagem. Pelo menos uma das pessoas do
grupo, Isabella Cardosa, estava na lista dos encarcerados de Lamego
do ano precedente 37. Dois anos depois, a 19 de Junho de 1548, o
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31 Este importante documento, o Memoriale porrectum a noviter conversis Regni Portugalliae
continens narrativam rerum gestarum circa eos a regibus, et Inquisitoribus illius Regni spatio 48 anni,
em virtude das datas em que terá sido redigido, poderá ter contado com Pedro Furtado e
Jácome de Fonseca entre os seus autores.

32 «Dilecte fili, salutem etc. Accepimus fuisse ab inquisitoribus heretice pravitatis in istis regnis car-
ceratos, et adhuc carceratos detineri tanquam heresis reos, seu de heresi suspectos, dilectos filios Gabrielem
Furtado, Hieronymum Fernandez, Didacum Dandrade, Hieronymum Rodriguez, Antonium Diaz,
Augustinum Perez, et quondam Ambrosium Rodriguez, laicos, ac dilectas in Christo filias Isabellam, et
Antoniam Gomez, Annam Furtadam, Isabellam Alvarez, Iustam de Paz, Ciciliam, Philippam, et
Antoniam Cardosas, necnon quondam Catherinam Gomez, ipsorumque Ieronymi Rodriguez, et Antonii
Diaz necnon cuiusdam Symonis Roderici uxores, ac Ysabellam Cardosam, Antonii de Fonseca, Iacobi Fon-
seca infrascripti fratris socrum, mulieres istarum partium, dilectorum filiorum Petri Furtadi, et Iacobi de Fon-
seca, laicorum Lamacensium, novorum Christianorum istorum regnorum in Romana curia et apud nos agen-
tium fratres, coniuges, ac alias respective in secundo vel tertio consanguinitatis seu affinitatis gradus [...]. Cum
autem, sicut dicti Petrus Furtadus et Iacobus de Fonseca nuper nobis exponi fecerunt, maior pars ex supra-
dictis post suspectam per eos novarum Christianosum predictorum defensionem carcerati fuerint, in eorum
odium et iniuriam, et propterea ipsi carcerati eosdem inquisitores [...] timeant et suspectos habeant...»,
Cf. Shlomo SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents: 1539-1545, Toronto,
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990, doc. 2568. p.2505.

33 Cf. Shlomo SIMONSOHN, ibidem, doc. 2570, pp. 2507-2508.

34 Veja-se sobre este assunto Charles-Martial DE WITTE, La Correspondance (...),
vol. I, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1980 pp. 181-182.

35 Trata-se de um relatório enviado para Roma através do seu secretário, Raffaele
Gualtieri (1517-1585), em Março de 1546. Cf. Idem, ibidem, pp. 485-490.

36 Veja-se as considerações de Giuseppe Marcocci, Op. Cit., p. 89.
37 «(...)dilecti filii Robericus Fernandez, Antonius de Lixbar, Ferdinandus Rodriguez, Simon Ro-

driguez, Didacus Martinez, Simon Diaz et Antonius de Coimbra, laici, necnon dilecte in Christo filie 



Percursos dos cristãos-novos na Europa do século XVI

Por diversos motivos, ao longo de todo o século XVI, os
cristãos-novos portugueses viram-se compelidos a fugir um pouco
por toda a Europa. A conjuntura da expulsão de Espanha, em 1492,
e depois em Portugal, em 1497, levou muitos destes homens e
mulheres a encetarem uma tortuosa viagem. Os destinos escolhidos
foram múltiplos, de Marrocos, ao Norte da Europa, passando por
terras italianas, o périplo terminava, muitas vezes, com a chegada ao
Império Otomano 41. Estas viagens e caminhos de fuga faziam-se
em múltiplos sentidos e em vagas sucessivas, consoante mudava a
conjuntura política e social no local de origem e também com as
mudanças políticas operadas nos espaços de abrigo.

Nos primeiros anos do século XVI, a emigração de cristãos-
-novos portugueses foi moderada pela política de intervenção régia
que tentava promover a assimilação dos cristãos novos no seio da
restante sociedade, no entanto, esta conjuntura mudou na década de
trinta, principalmente devido ao aproximar do estabelecimento do
Tribunal do Santo Ofício em Portugal. Os destinos mais procura-
dos pelos cristãos-novos, até à década de sessenta do século XVI,
eram a Flandres, as cidades italianas e o Império Otomano, secun-
dados pelo Norte de África e pelas mais diversas possessões ultra-
marinas. No final do século XVI e, sobretudo, na viragem para a
centúria seguinte, surgem novos destinos como a França, Inglaterra,
América Espanhola e Brasil 42.

As rotas utilizadas para as fugas eram variadas mas seguiam per-
cursos pré-estabelecidos, muitas vezes em consonância com as rotas
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mesmo pontífice, mandou a Giovanni Ricci instruções para asse-
gurar a libertação de «Isabelle Gomez uxoris dilecti filii Petri Furtado, laici
Lamancensis, novorum Christianorum istorum regnorum in Roma curia et
apud nos agentis, et Antonie Gomez, dicte Isabelle sororis, ab inquisitoribus
heretice pravitatis in istis regnis carceratarum(...)», depois do perdão geral,
publicado em Lisboa no dia 10 do mesmo mês 38. No ano seguinte,
a 3 de Fevereiro de 1549, Paulo III declara a Ricci que uns cristãos
novos «usque ad numerum octuaginta» deveriam ser libertados da pri-
são, depois de abjurarem os seus crimes, e diz que «nos, auditis etiam
rationibus per agentes utriusque partis hic propositis(...)» 39. Seria difícil
supor que a mão de Pedro Furtado, como um dos procuradores,
não tenha, de alguma maneira, influenciado esta decisão papal, tal
como aconteceu com a actuação de Ricci.

Pela pesquisa documental que efectuámos, a última vez que os
nomes de Furtado e de Jácome de Fonseca são mencionados na do-
cumentação romana é no ano de 1551. Trata-se de um novo ponti-
ficado, o de Júlio III, e no dia 25 de Março de 1551, o papa declara
que estes dois homens, juntamente com os seus familiares e os de
Diogo António e Álvaro Rodrigues «qui eorundem Christianorum novo-
rum in dicta Urbe, ut accepimus, procuratores fuerunt, et eorundem parentes,
uxores, filios, fratres, et sorores, soceros, socrus, generos et nuras dumtaxat ex-
tendi, ipsisque, et non aliis, suffragari debere, sicque in premissis per quoscum-
que iudices(...)» 40.
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Blanca de Fonseca, et Isabella Cardosa, uxor quondam Ludovici Ferrara, Lamacensis civitatis seu dioce-
sis, intendant ex regno Portugallie uxores, maritos, filios, filias, fratres, sorores, generos, necnon eorundem
omnium et singulorum familias et prosapias, ac bona in hanc almam Urbem transferre(...)». Cf. Shlomo
SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents: 1546-1555, Toronto, Pontifical Ins-
titute of Mediaeval Studies, 1990, doc, 2680, p. 2575.

38 Cf. Idem, ibidem, doc. 2767, pp. 2633-2634.
39 Ibid, doc. 2824, pp. 2671-2672.
40 Ibid, doc. 2984, pp. 2775-2777. Também aparece no CDP, Tomo VII, Lisboa, 1884,

pp. 9-10.

41 Sobre a chegada de cristãos-novos portugueses a terras italianas e, para uma perio-
dização dos seus movimentos veja-se Renata SEGRE, «Sephardic Settlements in Sixteenth
Century Italy: A Historical and Geographical Survey», Jews, Christians, and Muslims in the
Mediterranean World after 1492, Edited by Alisa Meyuhas Ginio, London, Frank Cass, 1992,
pp. 112-137.

42 Veja-se a abordagem feita por Ana Cannas DA CUNHA, A Inquisição no Estado da
Índia. Origens (1539-1560), Lisboa, AN/TT, 1995, pp. 17-22.



situação dos cristãos-novos portugueses de Antuérpia apresentou
momentos de grande instabilidade. No início dos anos quarenta de-
sencadearam-se novas perseguições, mais uma vez tendo por alvo
alguns membros destacados da comunidade mercantil portuguesa
aí residente 46.

Em 1542, as relações entre os cristãos-novos pareciam ter che-
gado a um momento mais favorável, principalmente com as nego-
ciações para a renovação dos privilégios obtidos em 1537. Em
Março desse mesmo ano, Maria da Hungria ordena a libertação dos
cristãos-novos que se encontrassem detidos, levantando também o
confisco dos seus bens 47. No entanto, este aparente período de
tréguas volta a ser rompido de forma drástica nos anos seguintes,
iniciando-se um período de inúmeras prisões e de grandes interro-
gatórios, nos anos de 1543 e 1544.

Todo este clima de tensão entre as autoridades imperiais, as au-
toridades locais de Antuérpia e a comunidade cristã-nova portugue-
sa, incitava muitos dos cristãos-novos portugueses, recém chegados
à Flandres, a continuarem o seu périplo pela Europa em busca de
destinos que lhes poderiam oferecer uma maior estabilidade e se-
gurança. Para além do Império Otomano, para muitos o principal
destino final, as cidades italianas seriam um pólo atractivo para mui-
tos destes homens em fuga.
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comerciais. Deste modo, muitos dos cristãos-novos que procura-
vam as terras orientais utilizavam os caminhos do comércio da Rota
do Cabo 43. Por outro lado, quem procurasse alcançar o Norte da
Europa, a península itálica, ou mesmo os territórios otomanos,
seguia geralmente a chamada rota da Flandres. Para seguir esta rota
de fuga, muitos cristãos-novos embarcavam clandestinamente em
barcos que se encontravam no porto de Lisboa e seguiam rumo à
Flandes fazendo, ocasionalmente, paragem em terras britânicas 44.

Ao chegarem à cidade de Antuérpia, muitos cristãos-novos sen-
tiam-se num ambiente onde podiam disfrutar de uma segurança
relativa e optavam por aí permanecer, aproveitando o desenvolvi-
mento económico que era vivido pela comunidade cristã-nova aí re-
sidente. No entanto, esta cidade revelou-se uma verdadeira armadi-
lha para muitos destes indivíduos que foram perseguidos e até
detidos, em alturas de uma política de maior intolerância por parte
da regente dos Países Baixos, Maria da Hungria, e do próprio impe-
rador Carlos V. De facto, durante a primeira metade do século XVI,
foram várias as vagas persecutórias movidas pelas autoridades im-
periais às comunidades cristãs-novas residentes em Antuérpia. Al-
guns casos tornaram-se célebres, como a prisão e subsequente pro-
cesso de Diogo Mendes 45. Desde o início da década de trinta, a
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43 A utilização desta rota para as fugas empreendiadas pelos cristãos-novos portugue-
ses no princípio do século XVI é referida por Ana Cannas DA CUNHA, Op. Cit., p. 50.

44 Estas viagens seriam, certamente, bastante atribuladas. Não temos dados exactos
que nos permitam estabelecer o tempo médio de duração da viagem marítima entre Lis-
boa e Antuérpia, no entanto, J. A. Goris tece algumas considerações sobre os tempos des-
tas viagens, tendo em linha de conta as dificuldades climatéricas, mormente as que eram
provocadas pelos ventos desfavoráveis. Veja-se Étude sur les colonies marchandes meridionales
(Portugaises, Espagnoles, Italiennes) à Anvers, de 1488 à 1567. Contribution à l’histoire des débuts du
capitalisme moderne, Louvain, 1925, pp. 155 e ss.

45 Diogo Mendes, um dos principais homens de negócios de Antuérpia, foi preso a
19 de Julho de 1532, sob acusação de judaísmo. De facto, os motivos que originaram a sua
prisão são muito complexos, relacionando-se com as redes de fuga de cristãos-novos para
Itália e Império Otomano, muitas das quais eram organizadas por Diogo e pelos seus asso-
ciados. Por outro lado, a grande proximidade comercial que Diogo e a sua família detinha

junto das autoridades otomanas, constituía um factor de grande preocupação para Carlos
V e Maria da Hungria. Sobre este caso, veja-se a recente contribuição de Aron di Leone
Leoni que sintetiza os principais factos e bibliografia sobre o assunto, The Hebrew Portuguese
Nations in Antwerp and London at the Time of Charles V and Henry VIII. New Documents and In-
terpretations, New Jersey, KTAV, 2005, pp. 18-27.

46 Em Novembro de 1540, Carlos V lançou um novo ataque contra os cristãos-novos
de Antuérpia. Através do seu enviado Charles Boisot, procurava-se a prisão de três desta-
cados elementos da comunidade mercantil portuguesa de Antuérpia: Gabriel de Negro,
Manuel Serrão e Manuel Manriques. Estes homens foram denunciados por Luís Garcês,
um jovem que regressara de Salónica para a Flandres e que denunciou as redes de fuga que
eles organizavam e financiavam, da Flandres para o Levante. Para uma análise pormeno-
rizada destes casos e da actuação das autoridades imperiais, veja-se Aron di Leone Leoni,
The Hebrew Portuguese Nations (...), New Jersey, KTAV, 2005, pp. 28-35.

47 Veja-se Idem, ibidem, p. 51.



No entanto, para chegarem à península itálica, estes indivíduos
necessitavam de efectuar um longo e difícil percurso que os levava
a atravessar uma parte significativa de território imperial, facto que
se podia transformar num problema de difícil resolução 50. Pro-
curando chegar a cidades como Ferrara ou Ancona, muitos cristãos-
novos efectuavam uma rota que os levava de Antuérpia para Coló-
nia, depois de barco, navegando pelo rio Reno, até Basel e, a partir
desse ponto, de carruagem, a cavalo, ou a pé, atravessando os Alpes
até chegarem à Lombardia 51. Um percurso complicado, cheio de
diversos perigos e dificuldades que, muitas vezes, correspondia
apenas a mais uma etapa nos intrincados meandros da diápora dos
cristãos-novos portugueses do século XVI 52.

A saída da família de Furtado de Portugal 
e o seu estabelecimento na Toscana

No dia 8 de Janeiro de 1549, Cósimo, duque da Toscana, con-
cedeu aos cristãos-novos portugueses a possibilidade de se estabe-
lecerem livremente no seu estado sem sofrerem ameaças da Inqui-
sição, desde que estes se comprometessem a viver, pelo menos
exteriormente, de forma cristã. O convite ducal foi copiado no dia
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Deste modo, ainda na década de trinta, os cristãos-novos portu-
gueses foram atraídos para várias cidades italianas, através de diver-
sos convites feitos pelas autoridades locais que procuravam, de for-
ma clara, aproveitar o potencial económico e comercial destes
indivíduos para o desenvolvimento dos seus estados. Em virtude da
progressiva degradação das condições de vida dos cristãos-novos em
Antuérpia, muitos destes indivíduos acabavam por aceitar os con-
vites feitos por vários príncipes da península itálica, nos quais cons-
tavam, em muitos casos, privilégios verdadeiramente extraordinários.

Um dos casos mais significativos, ainda durante a década de
trinta, será o da cidade de Ferrara que, sob o comando do Duque
Hércules II, terá uma política verdadeiramente favorável para com
os cristãos-novos portugueses que se encontravam em fuga. Em
1538, consciente das dificuldades em que se encontravam os
cristãos-novos de Antuérpia, o Duque de Ferrara envia Gerolamo
Maretta para a Flandres, com o fim de convidar muitos desse ho-
mens a estabelecerem-se no estado estense. Como forma de tornar
mais interessante este convite, o Duque irá conceder aos cristãos-
-novos um número considerável de privilégios, sobretudo no âm-
bito das liberdades religiosas. Em virtude desta política favorável,
estima-se que, entre 1538 e 1541, cerca de 20 famílias de cristãos-
novos se tenham estabelecido em Ferrara 48.

O sucesso de Ferrara, inclusivamente na própria integração dos
emigrados cristãos-novos na sociedade local, irá provocar o alastra-
mento dos privilégios e convites para os cristãos-novos a outras ci-
dades e estados da península itálica. Tanto a república de Veneza,
como o Grão-Ducado da Toscana, irão ter, durante a década de
quarenta, uma política claramente favorável ao estabelecimento dos
cristãos-novos, fugidos de Portugal, nos seus territórios 49.
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48 Estes cálculos são feitos por Aron di Leone Leoni, The Hebrew Portuguese Nations (...),
New Jersey, KTAV, 2005, p. 44.

49 Para o caso toscano, Lucia Fratarelli Fischer analisou de forma pormenorizada o
ambiente em que se efectuaram os convites aos cristãos-novos, incluindo a forma como as

autoridades toscanas estabeleciam contactos específicos com alguns indivíduos, ou famí-
lias, em particular, pelos quais nutriam um especial interesse, provavelmente devido ao seu
relevo social e económico. Tal foi o caso do convite feito pelo duque à família Mendes, em
1545, através do enviado ducal a Antuérpia, Giorgio Dati. Cf. Lucia Frattarelli Fischer,
«Cristiani nuovi e nuovi ebrei in Toscana fra Cinque e Seicento. Legittimazioni e percorsi
individuali», L’identità dissimulata. Giudaizzanti iberici nell’europa cristiana dell’età moderna, a cura
di Pier Cesare Ioly Zorattini, Leo. S. Olschki editore, Firenze, 2000, pp. 99-149.

50 Como exemplo das dificuldades por que passavam os cristãos-novos que se diri-
giam de Antuérpia para a península italiana, podemos referir o caso das prisões e interro-
gatórios efectuados em Pavia e Middelbourg pelos enviados imperiais, ocorridos nos anos
de 1540 e 1541. Idem, ibidem, pp. 36-38.

51 Este percurso é reconstituído por Aron di Leone Leoni, ibidem, p. 37.
52 A rota de Antuérpia para Itália era tão complexa e as dificuldades que se apresenta-

vam aos fugitivos eram tão significativas que Aron di Leone Leoni, refere-se ao itinerário
entre Antuérpia e Ferrara como «o dificil caminho», utilizando uma expressão de Samuel
Usque. Cf. ibidem, p. 73.



clarando-se que «nostre phisicum recipimus tibique omnia alijs phisicis nos-
tris privilegia, et facultates inmunitatesque cum honoribus, et honeribus tribui
solita, et centum quinquaginta ducatorum nostratium annuorum stipendio
conmunicamus(...)» 59.

Não sabemos a data em que Furtado partiu para a Toscana,
nem onde se terá estabelecido. Mas o duque parecia depositar nele
uma grande confiança, uma vez que no dia 26 de Junho recebe a
notícia de que o núncio Ricci tinha mandado uma carta a 10 de
Maio, indicando que pedira ao rei D. João III para autorizar a saída
de Portugal de «mogli et figlioli et famigli del Dottore Piero Furtado di potere
venire qua(...)» 60. Parece evidente que Cósimo I tenha iniciado, através
de Ricci, as negociacões a favor de Pedro Furtado com D. João III
ainda antes da chegada de Furtado à Toscana. Para tal terá, sem dú-
vida, contribuído o papel do médico como procurador dos cristãos-
novos em Roma. Existe, de facto, um privilégio, que ainda não
conseguimos datar com total precisão, para «Dilectum nostrum Petrum
Furtadum Lusitanum Medicum Doctorem nostrum Physicum esse et Helisabet
Gomez uxorem euis et Gabriel Furtadum fratrem cum liberis et familiis hoc
evoctus venire habitaturus in hoc nostrum Ducal Dominum (...)»61.

As negociações, certamente, não terão sido fáceis. Mesmo se se
tentou manter um certo secretismo em torno deste assunto, as prin-
cipais potências europeias estavam ao corrente do convite feito pelo
duque da Toscana. O monarca português encarou toda esta situa-
ção com muito desprazer, como se pode verificar pelo conteúdo de
uma carta recebida por Cósimo I em Abril 62. Baltasar de Faria, o
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15 do mesmo mês em língua latina 53. Provavelmente pouco tempo
depois de ser produzido o texto em latim, o mesmo convite foi di-
fundido, por «toda la naçión portuguesa y castellana», em língua espanho-
la por Pedro de Salamanca, uma personagem sobre a qual não
temos grandes informações 54. O duque, com o ensejo de desenvol-
ver Pisa e o seu porto, transformando-os em importantes pontos
do comércio mediterrânico, fez tudo divulgar este texto que garan-
tia, além da liberdade face à perseguição inquisitorial, a liberdade de
chegar à Toscana com dinheiro, de exercer ofícios públicos e de
trabalhar no comércio 55.

A chegada de Pedro de Salamanca à Toscana foi negociada uns
meses antes do final do ano de 1548 56. Dentro do seu texto faz-se
referência às liberdades que foram aceites pelos «doctor Pero Furtado,
Fernan Méndez, el doctor Antonio López y Thomas Gómez y otras más perso-
nas de la naçión en Roma al presente residen(...)» 57. A estes, médicos, juris-
tas, auditores e seus familiares, foram dirigidos salvo-condutos a
título individual entre 12 de Fevereiro e 20 de Março de 1549 58.
Pedro Furtado foi, pois, um dos indivíduos a beneficiar do favor e
da confiança de Cósimo I. No dia 6 de Março de 1549, desde o pa-
lácio ducal em Florença, foi redigido um salvo-conduto para o
«Magnifico nobis diletto Petro Furtado artium et Medicine Doctori», de-
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53 O convite, tal como uma análise contextual, foi publicado por Lucia Frattarelli
FISCHER no seu artigo, «Gli ebrei, il principe e l’Inquisizione», L’Inquisizione e gli ebrei in
Italia. A cura di Michele Luzzati, Laterza, Roma, Bari, 1994, pp. 217-231. O ano florentino
começava, naquela época, na Festa da Anunciação, no dia 25 de Março.

54 Veja-se James Nelson NOVOA, «Tre lettere di Pedro de Salamanca, documenti per
la storia dell’insediamento dei nuovi cristiani in Toscana nel Cinquecento», Bollettino Storico
Pisano, LXXIV, 2005, pp. 357-369.

55 Ibid.
56 No dia 2 de Dezembro de 1548 existia já uma patente para Pedro de Salamanca

com o fim de difundir os privilégios ducais. Veja-se Lucia Frattarelli FISCHER, «Cristiani
nuovi e nuovi ebrei in Toscana fra Cinque e Seicento. Legittimazioni e percorsi indivi-
duali», L’identità dissimulata. Giudaizzanti iberici nell’europa cristiana dell’età moderna, a cura di
Pier Cesare Ioly Zorattini, Leo. S. Olschki editore, Firenze, 2000, p. 102.

57 Ibid.
58 Todos estes documentos encontram-se em ASF, Miscellanea Medicea 611.

59 Veja-se o documento 1 no Anexo documental.
60 «Adì xxvj di giugno, 1549. Il nuntio di Portogallo con la sua de XV di maggio ris-

ponde che non ha mancato di fare opera che quel Re dessi cuentia alla mogli et figlioli et
famigli del Dottore Piero Furtado di potere venire qua, et che l’haveva ottenuta, offeren-
dosi ad ogni altro suo servitio, ringratiarlo et commetterli che ne ringratii il Re», ASF,
Mediceo del Principato 620, fl. 123 r.

61 Publicamos a transcrição deste privilégio no documento 2 do Anexo documental.
62 «Adi xy di Aprile 1549. Col’altra sua de come l’Agente del Re del Portogallo

havevano mostrato gran dispiacerre che Vostra Excellentia voglia accettare nel suo stato i
christiani nuovi», ASF, Mediceo del Principato 620, fl. 23 v.



a este território veneziano tenha chegado o medo da peste que gras-
sava em Ferrara por volta de 14 de Setembro do mesmo ano, facto
que deu origem à ordem de expulsão dos territórios do duque
d’Este 67. O número das pessoas, o interesse pessoal da parte do
Furtado e a data em que se dá este acontecimento, poucos meses
após a libertação da sua mulher com o perdão geral e depois do pe-
dido da sua saída de Portugal através do núncio Ricci, fazem pensar
que, muito provavelmente, entre estas pessoas se encontravam fami-
liares do doutor lamacense. Sobre este assunto, encontrámos duas
respostas emitidas desde a villa dos Medici na actual Poggia a Caiano.
Uma, endereçada apenas a Pedro Furtado, assegura que as 20 pessoas
serão levadas para o território toscano, mais concretamente para a
ilha da Gorgione, perto de Livorno, passando pela marina da Spezia,
uma terra da república da Ligúria 68. Outra resposta, é endereçada a
Pedro Furtado e também a Fernão Mendes, uma das pessoas men-
cionadas no convite divulgado por Pedro de Salamanca 69.
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embaixador português em Roma, numa carta dirigida a D. João III,
datada de 12 de Junho, mostra a sua indignação que diz ter sido par-
tilhada pelo cardeal Marcello Crescenzi (1500-1552, cardeal desde
1542) para quem «(...) qual capitulação se comtem gramdes favores que lhe
promete e muitas outras cousas desonestas(...)» 63. Após ter falado com o
papa, o qual insistiu em não ter visto os privilégios oferecidos por
Cósimo, acusou o duque toscano de ter a intenção de enviar «hua
nao a Lisboa desimuladamente pera que nela sembarcasen porque lhe diziam
que por falta dambarcaçam deixavam de se vir muitos» 64. Baltasar de Faria
protestou perante o embaixador de Carlos V em Roma, D. Diego
Hurtado de Mendoza (1530-1575), os bispos de Burgos, Juan Álva-
rez de Toledo (1488-1557 cardeal desde 1538) e de Coria, o cardeal
Francisco de Mendoza y Bobadilla (1508-1556, cardeal desde 1544), o
filho de D. Diego Hurtado de Mendoza e o cardeal Bartolomé de la
Cueva y Toledo (1499-1562, cardeal desde 1544). Este último, irmão
do Vice-rei de Nápoles, Pedro de Toledo (1484-1553; Vice-rei de Ná-
poles desde 1532 até 1552), teria também tido conhecimento do con-
vite mas insistiu que os cristãos-novos eram aceites por Cósimo I para
«que vivesem bem porque d’outra maneira que os faria castigar», ao qual Faria
terá respondido que «pera viverem bem em Pisa nam timham elles por que dei-
xar suas proprias casa em Portugal(...)» e que, na realidade fugiam da perse-
guição para poderem livremente judaizar em terras toscanas 65.

Pedro Furtado aparece novamente na documentação florentina
quando, em Outubro do mesmo ano, protestou por um grupo de
20 portugueses que viajavam de Flandres para Pisa, utilizando um
percurso, como já tivemos ocasião de ver, habitual entre os cristãos-
novos que procuravam chegar à península itálica, foram detidos em
Brescia, cidade que, nesse momento, pertencia ao domínio de
Veneza, por correr o boato de que traziam a peste 66. É possível que
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63 Carta de Baltasar de Faria a el-Rei, 12 de Junho, CDP, vol. VII, p. 318.
64 Ibid. 
65 Ibid.
66 «Al di XX di ottobre 1549. El Dottor Pedro Hurtado con la sua demanda avvisa

essere malato et desidera sapere se quei 20 Portoghesi che venivano di Fiandra et son

appressi a Brescia venendo qua Vossa Excellentia li farà raccoverare in qualche luogo
simile si che sia sicura et possino essere accettati in Pisa. Acciò possino rispondere loro
che desiderano sapere se Vostra Excellentia sene contenta dicendo che non ha portato lor
la peste, ma è stata appiccata loro di certi luoghi dove sono stati condotti”. Cf. ASF, Mediceo
del Principato, 620, fl. 253 r.

67 Aron di Leone LEONI, «La diplomazia estense e l’immigrazione dei cristiani nuovi
a Ferrara al tempo di Ercole II», Nuova rivista storica, Anno LXXVIII, Fasc. II, Maggio-
-Agosto 1994, pp. 313-314.

68 «Al Doctor Pedro Furtado Adì detto. Con dispiacere habiamo inteso il mal vostro
et che alle vostre gionte sien condotte presso a Brescia vi tengono che non sieno lasciate
passare. Il che essendo et non havendo noi qua luogo dove metterli, fin che l’huom si po-
tessi assicurare del sospetto che si ha che tra loro sia peste. Convieni che piglino altro par-
tito perche in qualunque luogo che venivino a capitare non le saria dato passo et noi, come
è detto, non habiam dove riceverle. Dio vi dia sanità. Dal Poggio», ASF, Mediceo del
Principato 192, fls. 29 r e 29 v.

69 «Alli Doctori Fernando Mendes et Pietro Furtado. Adì detto. Con dispiacere habia-
mo inteso \il male/ avendovi voi, et di più, che i vostri Portughesi che sono arrivati nelle
montagne di Brescia non sien lasciati passare come sospetti di peste et in questo non
possiam noi alterare la mente di chi li ritieni poiche son mossi da si giusta cagione, sendosi
già visto che alcuni della medesima nation vostra hanno portata la peste in Ferrara. Ma se
si può fare che ci conduchino alla Marina nel golfo della Spetie o altri luoghi di quelle 



A figura de Pedro Furtado tem a particularidade de apresentar uma
existência que se passou em ambos os contextos. É a nossa espe-
rança que este pequeno trabalho possa contribuir de alguma forma
para o capítulo que está ainda por escrever sobre os esforços dos
cristãos-novos perante a corte de Roma para lutar contra a In-
quisição e a sua passagem para as terras acolhedoras da Toscana dos
Medici.

ANEXOS

Documento 1 70

ASF, Miscellanea Medicea, 611, fl. 102 r.

Per M. Pietro Furtado
Magnifico nobis diletto Petro Furtado artium et Medicine Doctori salutem,

et omne bonum: Fides et devotio quas ad nos gerere comprobaris literarum Me-
dicine Scientia preclaraque tum eiusdem artis (?) rerum agendarum experientia:
Vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis, et virtutum tuarum
merita, nos inducunt ut ea sibi favorabiliter concedamus que commodo, et honori
tuo cedere videntur: Proinde te digno munere prosegui volentes in fidem nostram
auleque nostre phisicum recipimus tibique omnia aliis phisicis nostris privilegia,
et facultates inmunitatesque cum honoribus, et honeribus tribui solita, et centum
quinquaginta ducatorum nostratium annuorum stipendio communicamus
Hortamurque ut ita te gerere studeas quod nostro aliorumque iudicio laude
pulcherrima perpetuo commenderis. In quorum fidem has manu nostra firmatas
et soliti nostri sigilli plumbei appensione munitas fieri iussimus. Date Florentie
in nostro Ducali palatio. Die vi Martii 1548 ab incarnatione. (1549)
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Ignoramos o desfecho da viagem. A documentação consultada
no Archivio di Stato di Firenze sobre este assunto termina com as
queixas de Furtado. Também desconhecemos por quanto tempo
Furtado se manteve no exercício da medicina na corte ducal. A últi-
ma referência que possuímos sobre Pedro Furtado é a declaração
do papa Júlio III, datada de 1551, em que se afirma que Furtado é
ainda considerado procurador dos cristãos novos, facto que, em
certa medida, parece contradizer a sua presença em Florença. Ainda
sabemos muito pouco sobre o desempenho efectivo dos procura-
dores dos cristãos novos e, talvez, a sua presença na Cidade Eterna
possa ter sido esporádica e não completamente fixa, como seríamos
levados a pensar. De qualquer modo, podemos afirmar que, através
dos favores concedidos pelo duque toscano, Pedro Furtado con-
seguiu que um grupo de cristãos-novos saísse de Portugal para
chegar a terras toscanas.

Através do exemplo concreto de Furtado, do seu trajecto e do
percurso da sua família, tendo por base a consulta de documentação
portuguesa e italiana, obtivemos um olhar privilegiado sobre as
redes de contactos do mundo incipiente da diáspora cristã-nova. Os
nossos conhecimentos reais das verdadeiras actividades dos pro-
curadores dos cristãos novos na corte de Roma são ainda muito in-
cipientes, tal como os das circunstâncias que rodearam o convite de
Cósimo I e o estabelecimento do primeiro grupo de cristãos-novos
na Toscana, tanto ao nível das negociações diplomáticas que prece-
deram a sua chegada, como da sua vivência concreta naquela região.
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riviere, noi farem dare loro, dicetto in una nostra isola di mare chiamata la Gorgonia per
fare la guardia un tempo convenute fui che di loro ci possiamo assicurare et poi li daremo
l’adito d’entrare in Pisa et in altri luoghi dello stato nostro dove tornerà bene loro di volere
abitare. Ma finche non son fuori di sospetto non è cosa honesta che li concediamo il
commertio in alcun luogo \di ditto nostro stato/. Vedete se il luogo dell’isola vi satisfa et
trovate voi il modo che si possino condvire al golfo per inbarcarsi et noi poi nel Isola
ordenaremo che saranno provisti di tutte le cose che saranno necessarie al vitto et al
habitarvi per finche haverrano fatto la guardia et bene val. Dal Poggio», ASF, Mediceo del
Principato 192, fls. 29 v e 30 r.

70 Queremos agradecer o precioso auxílio prestado pelo Prof. Dr. Sergio Tognetti
(Università degli Studi di Cagliari) na resolução de algumas dúvidas de leitura presentes
neste documento.



Documento 2

ASF, Mediceo del Principato 6428, fl. 36 r.

Cosmus Medicis Florentiae Dux

Significamus omnibus presentes litteras inspecturis Dilectum nostrum
Petrum Furtadum Lusitanum Medicum Doctorem nostrum Physicum esse et
Helisabet Gomez uxorem euis et Gabriel Furtadum fratrem cum liberis et
familiis hoc evoctus venire habitaturus in hoc nostrum Ducal Dominum. Proin-
de omnes Serenissimos, Reges et Ilustrissimus Principes ac Illustres Dominos
Reverendos ac Magnificos, Gubernatores, Rectores et officiales. Ad quos haec
nostrae pervenerint rogamus ut. Intuitu nostro dignetus, eos eorumque familias
res et bona su protectione ac tutela favore epsisquibus opportunum auxilium ac
favorem impartivi nec non tutum transitum accessumque ac Recessum per eorum
Regna Urbis et loca exhibire que de nos beneficij loco recepturos et grata
memoria conseruaturos polheimur. In suorum fidem. 
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