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O médico Jacob de Castro Sarmento (1691-1762) foi o principal
introdutor em Portugal do pensamento médico influenciado pela
nova física emergente da Revolução Científica do Século XVII.
Emigrado em Inglaterra durante a maior parte da sua vida, a divul-
gação da iatromecânica e do pensamento de Isaac Newton, em que
foi pioneiro no nosso país, foi fruto do impacto que sobre ele exer-
ceu o ambiente científico que encontrou em Londres quando aí
chegou em 1721. A partida para a Grã-Bretanha, que constituiu um
momento decisivo no seu percurso intelectual, esteve durante muito
tempo envolta num fumo espesso de dúvidas, suspeitas e erros que
importa afastar. É nossa intenção, com a presente nota, dar algum
contributo para esclarecer algumas das circunstâncias que envolve-
ram essa partida 1.
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da Congregação de Bevis Marks foi fundamental para o início da
sua carreira em Inglaterra. Começou por exercer a medicina dentro
da comunidade judaica até ser aceite, em 1725, no Royal College of
Physicians. Depois de uma rejeição anterior, foi aceite em 1730 como
Fellow da Royal Society e nove anos depois foi o primeiro judeu a
obter o grau de doutor em Inglaterra, que lhe foi concedido pela
Universidade de Aberdeen. Cinco anos depois da sua partida foram
perseguidos pela Inquisição os seus sobrinhos, filhos de João de
Castro Almeida 4.

A fuga para Inglaterra foi uma consequência da vaga de prisões
de cristãos-novos do Alentejo e Algarve, que se seguiu às denúncias
feitas pelo médico Francisco de Sá e Mesquita em Setembro e Ou-
tubro de 1720. Entre as várias dezenas de indivíduos presos em
consequência dessas denúncias, encontrava-se grande número de
médicos de Beja, Aljustrel, Alvito, Moura, Serpa e Vidigueira e mui-
tas outras pessoas do convívio de Henrique de Castro, o que o terá
forçado a uma partida súbita. A fuga, se o livrou da prisão, não im-
pediu que fosse alvo de fortes suspeitas, tanto em Portugal como
em Londres, de ter colaborado com a Inquisição. Estas suspeitas
deram origem a investigações independentes levadas a cabo em
Lisboa pelo Tribunal Santo Ofício e em Londres pela Congregação
judaica de Bevis Marks, respectivamente em 1723 e 1724, que aca-
bariam por o ilibar.

As suspeitas sobre Castro Sarmento mantiveram-se, apesar da
investigação da Comunidade de Bevis Marks, até ao século XX. Em
1928, Augusto da Silva Carvalho afirmou, após uma leitura certa-
mente apressada do processo de Sá Mesquita, que as denúncias
deste «em parte foram corroboradas pelos depoimentos de Hen-
rique de Castro, que mais tarde foi o célebre Jacob de Castro Sar-
mento» 5. O mesmo autor, ao debruçar-se dois anos depois, e de
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Jacob de Castro Sarmento nasceu em Bragança em 1691, com
o nome de Henrique de Castro. Era filho de Francisco de Castro
Almeida, estanqueiro, e de Violante de Mesquita, ambos cristãos-
-novos. Morou em Mértola durante a infância. Seu pai e seu meio-
irmão João de Castro Almeida, foram apresentados na Inquisição
de Évora em 1706. O pai foi preso em 1708 e saiu em auto-de-fé a
20 de Julho de 1710 2. Apesar de terem sido confiscados os bens de
Francisco de Castro Almeida, seu filho Henrique conseguiu formar-
-se em Artes na Universidade de Évora e matricular-se em Medicina
na Universidade de Coimbra em 1711, onde concluiu os estudos em
1717. Exerceu durante algum tempo em Beja e também no Algarve,
residiu em Lisboa, possivelmente durante apenas alguns meses, e
daí partiu para Londres em 1721. Uma vez em Inglaterra, Henrique
de Castro e sua mulher Isabel Inácia juntaram-se à comunidade ju-
daica de Bevis Marks, aderiram publicamente à religião mosaica,
tomaram nomes hebraicos e casaram-se de novo, na sinagoga 3.
Henrique passou a chamar-se Jacob de Castro Sarmento. O apoio
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cob (Henrique) de Castro Sarmento», Science in Context, 10, 4(1997), pp. 651-675; Barnett
não só se baseia na literatura secundária e em fontes inéditas de arquivos portugueses,
como também em fontes inglesas, que lhe conferem a sua maior originalidade. Na pre-
sente nota, apresentamos algumas correcções e aditamentos ao estudo de Barnett, acerca
dos aspectos relacionados com a Inquisição, tratados como anotações marginais em J. P.
SOUSA DIAS, A Água de Inglaterra no Portugal das Luzes, Lisboa, 1986, monografia poli-
copiada apresentada para Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica na Facul-
dade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

2 IANTT, Inquisição de Évora, Processos n.º 3.019 e 6.692. Cf. Apêndice.
3 R. BARNETT, op. cit., p. 85, refere que Jacob de Castro se casou de novo com a sua

mulher Raquel, na Sinagoga a 10 Adar 5481 (10 de Março de 1721, segundo o calendário
Juliano, então ainda em vigor em Inglaterra). O autor comprova a identificação de Sar-
mento com este Jacob de Castro, através da sua assinatura. Com base na diferença de no-
mes entre esta Raquel e a Isabel ou Sara, sua mulher falecida em 1756, conclui que se tra-
tam de duas esposas distintas. Esta conclusão parece-nos, contudo, um pouco apressada,
tanto mais que a sua primeira mulher, que com ele partiu de Lisboa em 1721, também
tinha o mesmo nome próprio cristão, pois se chamava Isabel Inácia, segundo testemunho
da sobrinha de Sarmento, Violante de Almeida, quando presa na Inquisição em 1726
(IANTT, Inquisição de Lisboa, Proc.º 11.400).

4 Cf. Apêndice.
5 A. SILVA CARVALHO, O Culto de S. Cosme e S. Damião em Portugal e no Brasil. Histó-

ria das Sociedades Médicas Portuguesas, Coimbra, 1928, p. 66.



prestar declarações na mesa da Inquisição de Évora, entregando
uma lista de acusados que coincidiam, com poucas diferenças, com
os que denunciara em Lisboa no mês anterior. Quando a Inquisição
descobriu o logro, não só desconfiou de Sá Mesquita, mas também
de Castro Sarmento e outros. O processo de Sá Mesquita 9 iliba
totalmente Sarmento, no que respeita ao falso declarante João Ma-
nuel de Andrade: «a que acresce que o que denunciou em Evora com
este nome não foy Henrique de Castro Sarmento de quem os prezos
se queixavão nem alguma das pessoas de quem houve alguns indí-
cios, como se le da certidão f. 267 e da diligencia 276.» A certidão re-
ferida 10 foi passada pelo Notário Fabião Fernandes, e atestava que a
letra do réu, Francisco de Sá e Mesquita era muito diferente «da do
medico Henrique de Castro Sarmento cujas receitas mandaram os
ditos Senhores Inquisidores buscar a algumas boticas.» Sá e Mesquita
acabou por ser desmascarado como falsário, por ter forjado as denún-
cias, vindo a morrer em auto-de-fé realizado em Lisboa a 10 de Ou-
tubro de 1723. As suspeitas dos presos, que nada sabiam destes fac-
tos, mantiveram-se. No ano seguinte, Sarmento foi acusado em
Londres, por Daniel de Flores de ter denunciado os cristãos-novos de
Beja, sendo ilibado pela Congregação a 6 de Maio desse mesmo ano.
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forma mais pormenorizada, sobre este episódio 6, já não repetiu,
mas também não corrigiu, a acusação que lançara sobre Sarmento,
limitando-se pura e simplesmente a ignorá-lo. Não conhecemos
com segurança os motivos, de qualquer maneira inaceitáveis, que le-
varam Silva Carvalho a tomar tal atitude, mas a verdade é que, da
mesma forma que ele, os autores que se referiram posteriormente
às suspeitas lançadas em Londres sobre Sarmento em 1724, nunca
relacionaram estas acusações com o processo de Sá Mesquita e com
as afirmações de S. Carvalho.

Hoje, através da leitura dos processos do Tribunal do Santo
Ofício, nós percebemos que Sarmento não colaborou nas denún-
cias de Sá Mesquita, mas o mesmo não aconteceu no seu tempo.
Tanto os cristãos-novos então presos, como em consequência a
própria Inquisição, chegaram a suspeitar que o tivesse feito. Os pro-
cessos de Sá Mesquita 7 são esclarecedores sobre os factos. Em pri-
meiro lugar, ficamos a saber que Sarmento ainda se encontraria em
Beja em Fevereiro de 1720, pois um Manuel de Sousa Pereira acusa-
-o de se encontrar nessa data, em casa de João Alves Castro, em
práticas judaicas, juntamente com outros, entre os quais Francisco
de Sá e Mesquita 8. O facto de ter participado em várias reuniões em
Beja e de não ter sido detido, terá levado vários dos presos a des-
confiar dele como sendo o autor das denúncias.

A vaga de prisões tinha sido desencadeada por duas denúncias.
A primeira foi apresentada por Sá Mesquita na Inquisição de Lis-
boa, a 9 de Setembro de 1720. A segunda fora apresentada no Tri-
bunal de Évora, no dia 8 do mês seguinte, por um João Manuel de
Andrade. As suspeitas dos presos contra Castro Sarmento chega-
ram a ser partilhadas pelos próprios inquisidores, quando constata-
ram que o nome dado pelo segundo denunciante era falso. Este,
que se veio a descobrir ser o mesmo Sá Mesquita, apresentara-se a
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6 Idem, Noticia sobre alguns médicos Judeus do Alentejo, Lisboa, 1930, pp. 15-20.
7 IANTT, Inquisição de Lisboa, Processos 11.300 e 16.326.
8 IANTT, Inquisição de Lisboa, Processo 11.300, fI. 6 v.º

9 IANTT, Inquisição de Lisboa, Processo 16.326, fI. 6.
10 IANTT, Inquisição de Lisboa, Processo 11.300, fI. 267.



judaísmo, a abjurar, receber instrução religiosa, a penitências espiri-
tuais e a pagar as custas. Antes de ser apresentado, morara em Bra-
gança, tendo-se mudado para Alvito ca. 1698, e depois para Mér-
tola, onde vivia quando foi apresentado e onde veio a falecer. Sua
mulher, Leonor Maria de Mesquita, foi viver para Lisboa depois da
morte do marido e ainda aí residia em 1726. Teve quatro filhos,
todos eles perseguidos pala Inquisição em 1726: Francisco, Antó-
nio, Rafael e Violante. Francisco de Almeida era tratante, nasceu em
Bragança em 1698 e morou em Bragança, Lisboa, Mértola e Aljus-
trel. António de Almeida, era tratante como o irmão e nascera em
1700. Rafael de Castro Almeida, boticário, terá nascido em 1702 e
morou em Évora, em Messejana e em Lisboa. Violante de Almeida,
nasceu em Mértola em 1705. Eram todos solteiros em 1726. Ma-
nuel de Castro Almeida, o outro irmão de Castro Sarmento, parece
ter sido o único membro da família a não ter problemas com a Inqu-
isição. Nasceu em Bragança em 1689 ou 1690 e morou em Mértola,
onde faleceu antes de 1726. Foi mercador e casou com Mariana da
Paz, cristã-nova, de quem teve um filho, Manuel de Almeida, nascido
em 1714. A figura 2 representa a família de Castro Sarmento, sendo
completada a partir do conjunto dos processos referidos.
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APÊNDICE

A família de Castro Sarmento e a Inquisição

R. Barnett 11 publicou a genealogia de Castro Sarmento, com
base na Sessão de Genealogia de seu pai, Francisco de Castro Al-
meida, realizada na Inquisição de Évora a 12 de Novembro de 1706
(IANTT, Inquisição de Évora, Processo n.º 3.019). O pai de Sarmento
não foi, contudo, o único membro da família a ser perseguido, pelo
que é possível obter mais informação sobre esta, a partir de outros
processos. Além do processo do pai, encontramos, limitando-nos
aos parentes mais chegados, os processos de seu meio irmão João
de Castro Almeida (Évora, n.º 6692) e dos filhos deste, Francisco
de Almeida (Évora, 6757), Rafael de Castro e Almeida (Évora,
11.540), Violante de Almeida (Lisboa, 11.400) e António de Al-
meida (Lisboa, 1.440). Quanto a Francisco de Castro Almeida
pouco há a acrescentar ao que foi escrito por Barnett, salvo que este
autor afirma que a sua segunda mulher, Violante de Mesquita, fora
presa com ele e morrera na prisão, quando o próprio Francisco de
Castro se declarou viúvo na sessão de Genealogia, referindo-se
obviamente à segunda e não à primeira mulher. O pai de Sarmento
também afirma que Violante de Mesquita fora apresentada na In-
quisição de Coimbra, mas não encontrámos qualquer processo
neste Tribunal que lhe corresponda. Confrontando o de Francisco
de Castro com os restantes processos é possível determinar que ele
morou em Bragança até cerca de 1697-98, e depois em Alvito, Ou-
rique (onde residia em 1703), e finalmente em Mértola, onde residia
em 1706, quando foi apresentado na Inquisição. Depois da saída em
auto-de-fé, a 20 de Julho de 1710, foi viver para Lisboa, em data
desconhecida, e aí faleceu anteriormente a 1726. João de Castro Al-
meida, o meio-irmão de Castro Sarmento, foi apresentado na Inqui-
sição de Évora a 11 de Novembro de 1706, ouviu a sentença na
mesa do Santo Ofício a 28 de Junho de 1712, sendo condenado por
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Fig. 1. Jacob de Castro Sarmento (1691-1762)




