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Em 19 de Julho de 1532, Diogo Mendes foi preso em Antuér-
pia, acusado de judaizar, favorecer a emigração dos cristãos-novos
portugueses com destino ao império otomano e monopolizar o
comércio da pimenta. No dia 28 de Agosto de 1532, D. João III in-
terveio junto de seu cunhado, o Imperador Carlos V, Senhor dos
Países-Baixos, exprimindo as suas dúvidas acerca da justiça das
acusações e reiterando a sua profissão de fé na probidade intangível
dos dois irmãos, a quem refere pelo seu antigo apelido judaico-
-espanhol de «Bemveniste» (= Bienveniste). Esta carta foi precedida
por uma da rainha D. Catarina, irmã de Carlos V, ao irmão, no mes-
mo sentido. Na primeira carta, o monarca português atribui a Fran-
cisco Mendes Bemveniste 40 anos de residência em Portugal, da-
tando de 1492 a chegada deste (e de seu irmão Diogo), o ano da
expulsão dos judeus de Espanha.

Podemos estimar as idades dos dois irmãos em 9 e 7 anos quando
da chegada a Portugal em 1492 e sabemos, por outras fontes, que
os Benveniste eram oriundos de Sória (Castela). Em Valhadolid
(Chancelaria, Registro General del Sello, X-1495, ff. 200-200vº) há uma
carta dirigida a um funcionário real em Sória pelos reis Fernando e
Isabel, datada do dia 23 de Outubro de 1495, que começa assim:

Don Fernando e doña Ysabel, etc., […] salud e gracia. Sepades quel serenisimo rey
de Portogal, nuestro hermano, nos enbió a haser relacion, disyendo que por nuestro man-
dado estavan enbargados en estos nuestros reynos ciertos bienes de Simuel Naci e de don
Mayr Bienveniste e de Simuel Bienveniste e don Mayr Bienveniste de Calahorra e doña
Gracia, su madre, muger del dicho Bienveniste, […] rogándonos que mandásemos admi-
nistrar cerca dello justicia a los dichos judios […]
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Dois dias depois, no dia 25 de Outubro, o Rei D. João II morre-
ria em Alvor e seria substituído por D. Manuel. Embora o teor da
carta não esteja completamente líquido, vemos claramente que ha-
via já certos laços entre esta família de refugiados judeus espanhóis
em Portugal e a realeza, ao ponto de ela pedir apoio ao rei D. João II
no intuito de recuperar os seus bens confiscados em Espanha e
obter a intervenção do rei português junto dos reis espanhóis, como
que um prelúdio à intervenção de D. João III a favor da próxima
geração da mesma família, junto do Imperador Carlos V.

Eis aqui as mais antigas referências aos elementos desta família
instalados em Portugal desde 1492, e que nos permitem estabelecer
pela primeira vez um laço de parentesco entre os dois ramos portu-
gueses dos Benveniste e travar conhecimento com a geração ante-
rior à já estudada. Vemos confirmados os laços estreitos que uniam
desde sempre os Nasci e os Benveniste. Há uma carta anterior dos
reis espanhóis no Registro del Sello [IV-1495, 342-343vº, 14-4-1495]
concernente à presença em Lisboa de um tal  «don Neci Bienve-
niste». Temos provisoriamente para nós que «Simuel Naci» é o pró-
prio que veio a chamar-se Agostinho Henriques Micas e que seria
professor na Universidade de Lisboa; «Simuel Bienveniste» seria o
pai de Agostinho Henriques; «don Mayr Bienveniste» seria o que
veio a chamar-se na conversão geral Henrique de Santa Fé, pai de
Nuno Henriques e de Henrique Nunes; don Mayr Bienveniste de
Calahorra seria o pai de Francisco e de Diogo Mendes Benveniste;
doña Gracia seria a mãe de don Mayr Bienveniste de Calahorra, tal-
vez a mulher de Samuel Benveniste e a avó de Beatriz de Luna, por
outro nome, D. Grácia Nasci. Ainda não descortinámos como Ál-
varo de Luna se entronca nesta árvore castelhana, tão abastada de
personalidades ilustres desde o século XI, inclusive o célebre
Abraão Bienveniste (c. 1406 – c. 1454), Rab de la Corte de Castela.
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