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1 – Ao ousar tomar a palavra, neste lugar tão solene, seja-me
permitido manifestar um dever de gratidão pelo gentil convite, mas
também pesado desafio intelectual, formulado pelo Senhor Prof.
Doutor António Marques de Almeida, para que viesse junto de vós
proferir pouco mais do que humildes palavras sobre um tema bem
sabido e conhecido de muitos dos presentes. É honra que distingue
um ainda jovem docente da alma mater conimbrigensis. Oxalá a rele-
vância do tema histórico proposto possa colmatar as insuficiências
do orador a quem, faltando a musa e a arte, apenas resta o esforço
e memória de uma investigação, dedicada à presença judaica na
pátria portuguesa, feita por gosto e prosseguida, cheia de interstí-
cios mas não esquecimento, desde há bom número de anos.

Nesse fio de memória, ainda, seja-me permitido enaltecer
alguns dos mestres maiores de quem sou muito devedor e que con-
tribuíram para que permanecessem em mim as cinzas quentes do
gosto que transporto pela vida pretérita dessa comunidade,
nomeando a Senhora Doutora Maria José Ferro Tavares e o Senhor
Doutor Aires Nascimento – a quem devo, ainda hoje, tributo pela
oferta e confiança com que me brindou, creio que já em 1989, da
reprodução do manuscrito alcobacense 270, o Speculum disputationis

contra hebraeos, de Fr. João, monge de Alcobaça, em ordem a que o
trabalhasse… 

De outros nomes não tive o privilégio de contacto académico
mais próximo. Mas gostaria de enaltecer, neste tão breve proémio, o
nome do Senhor Doutor J. M. da Cruz Pontes, o qual, há pouco
mais de 50 anos atrás, mais precisamente em 1957, dava à estampa
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o seu “Estudo para uma edição crítica do Livro da Corte Enperial”,
no qual se apresentou uma muito completa síntese, ainda hoje
incontornável, acerca da tradição literária anti-judaica europeia,
peninsular e portuguesa. Os seus dados, aliás, que a investigação
posterior pôde acrescentar apenas casuisticamente, são suficiente-
mente sólidos para orientarem boa parte da informação que retomo
nesta comunicação, não por plágio, claro está, mas por necessário
recurso para mais tentar valorar a questão judaica no seio de autores
medievais portugueses 1.

Que estas palavras de gratidão e de enaltecimento desses que
são verdadeiros mestres possam favorecer a indulgência da assem-
bleia para comigo, talvez tomado, na proposição a que me dispus,
mais de ousadia do que da devida prudência que é timbre dos elei-
tos a quem é dada a graça da contemplação e do saber.

2 – O Cristianismo, como todos sabemos, ao projectar-se como
nova revelação operou uma profunda mudança na religião moisaica.
Seja na perspectiva petrina, como igreja institucionalizada, seja
numa orientação paulina, como religião normativa, o Cristianismo
sempre polemizou e procurou polemizar com a tradição teológica
ju daica. À ideologia endógena de “povo eleito”, os primeiros cris-
tãos contrapuseram a do proselitismo evangélico universal. Os
acontecimentos históricos demonstram o sucesso deste projecto
renovador da antiga Fé javista. 

Disseminados pelo Império Romano, primeiro como seitas per-
seguidas e malquistas, depois como comunidades reconhecidas e
religião lícita, os cristãos encontraram nos seus primeiros bispos
pensadores (re)fundadores da teologia monoteísta, agora perspecti-
vada como credo trinitário, ao mesmo tempo em que a memória do
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1 Veja-se a recente actualização da problemática em torno da Corte Imperial devida a
este Autor, no seu estudo intitulado “Apostilas para a edição crítica do Livro da Corte
Enperial”, in Humanitas, 58 (2006), pp. 229-252.
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Jesus histórico se desincorporava na composição metafísica que a
Fé decifra. 

Cumpre lembrar, no entanto, que, enquanto a Christianitas se
afirmava e triunfava nas cidades e nos palácios do Império, de
modo a ser proclamada religião pública por Constantino, o povo ju -
daico, depois de assistir à destruição de Jerusalém, em 135, iniciava
aquela que viria a ser a mais longa diáspora social e religiosa de toda
a história ocidental. As primeiras gerações cristãs não enjeitaram a
matriz judia do Messias, mas não cederam na construção das dife-
renças teológicas que a sua crença lhes impunha. A primitiva vida
apostólica dos cristãos impunha-lhes a prática dos valores da cari-
dade e da tolerância mormente para com os seus mais imediatos
irmãos e vizinhos que permaneciam crentes na primeira revelação. 

As relações amistosas dos cristãos para com os judeus transfor-
mar-se-ão no decurso dos séculos históricos. Mas a memória espiri-
tual cristã, mesmo no tempo em que os cristãos se tornaram maio-
ria sociológica dominante do mundo, manterá sempre um contacto
privilegiado com o Judaísmo, procurando mais conhecê-lo en quan -
to teologia, do que compreendê-lo enquanto religião.

Foi neste contexto civilizacional mediterrânico que apareceram
os primeiros tratados catequéticos, redigidos por bispos cristãos,
cujos objectivos passavam por conseguir estabelecer argumentos de -
 monstrativos da verdade cristã face ao Judaísmo. Esta produção apo-
logética traduzia um elevado sentido de superioridade religiosa, que
não anti-semitismo, dos cristãos face aos judeus. Neste ponto, as
autoridades rabínicas não ficaram paradas, tendo, também elas, pro-
curado demonstrar a sua lógica talmúdica, como sucedeu com a Dou-

trina de Jacob, compêndio do séc. VII, para servir ao fortalecimento da
verdade e da permanente actualidade da primeira revelação.

Do lado cristão, citar-se-á a Epistola atribuída a Barnabé, a Alter-

catio Jasonis et Papisci, escrita entre 135 e 178, o Diálogo com Trifão, de
S. Justino, de meados do séc. II (PL 2, cols. 597-642), e, ainda da
mes ma centúria, o Diálogo de Timóteo e Aquila e o Diálogo de Atanásio
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e Zaqueu. Sobressaem, ainda, o tratado Adversus Iudaeos, de Tertu-
liano (†222), redigido cerca do ano 200 (PL 2, cols. 579-642) e a De -

monstratio contra Judaeos, de Santo Hipólito, escrita em grego (PG 10,
cols. 787-794). Entre 245 e 250, Orígenes compôs, em oito livros, o
seu Contra Celsum (PG 11, cols. 637-1632) em que defende a verdade
cristã. De cerca de 384 são os Consultationum Zachaeis Christiani et

Apollonii Philosophi Libri Tres, dirigidos sobretudo a gentios.
Citar-se-ão, agora, a Altercatio legis inter Simonem Judaeum et Theo-

philum Christianum, de Evagrius, a Discussão do cristão Zaqueu e do filó-

sofo Apolónio, o Contra Judaeos, de Máximo de Hipona (séc. V), no
qual se defende que a luta contra os judeus deve manter-se no plano
es piritual e da tolerância e não do mal ou afrontamento.

Entre os padres norte-africanos devemos referir S. Cipriano,
falecido em 258, que deixa a apologética do Cristianismo em obras
como o Liber Testimoniorum ou Testimonia ad Quirinum (PL, 4, cols.
597-780), De montibus Sina et Sion (PL 4, cols. 909-918), Adversus

Iudaeos (PL 4, cols. 909-918) e Ad Vigilium episcopum de iudaica incredu-

litate (PL 4, cols. 119-132) e Santo Agostinho, morto em 430, que
redigiu também um Tractatus adversus Iudaeos (PL 42, cols. 51-64), no
qual procura provar o cumprimento dos símbolos vetero-testamen-
tários na vinda de Cristo, valorizando a exegese dos Salmos e do
Livro de Isaías. A Santo Agostinho foram atribuídos outros textos
como o Tratado contra as Cinco Heresias (PL 42, cols. 1099-1116), o
Diálogo de disputa entre a Igreja e a Sinagoga (PL 42, cols. 1131-1140) e
o Sermão sobre o Credo (PL 42, cols. 1115-1130), fonte de inspiração
para um texto dramático religioso, o Ordo Profetarum, detectado na
Abadia de S. Marçal de Limoges, datável do séc. XI.

Em Lyon, nos séculos IX e X, dois bispos, Agobardo e o seu
su cessor, Amulo, interessaram-se pela questão, tendo o primeiro
deixado vários textos contra os preceitos, a insolência e as supersti-
ções dos Judeus e, o segundo, uma Carta ou Livro contra os Judeus
(PL 116, cols. 141-184). 

Nos séculos XI e XII, a exegese bíblica merece um importante

SAUL ANTóNIO GOMES

96

Pag 93-120:Pagina 1-28.qxd  19-09-2010  13:34  Page 96



esforço racional aos intelectuais cristãos que, nesse tempo, retomam
o legado dos autores carolíngios nesta matéria, em ordem a estabi-
lizar um cânone bíblico autorizado. Os estudos bíblicos, por parte
dos magistri cristãos, aos quais cumpria acautelar a racionalidade da
mensagem bíblica, serão um importante fundamento na luta contra
as heresias que pululavam por toda a Europa, ao mesmo tempo que
podiam permitir novos argumentos em matéria de debate anti-
judaico.

Em Chartres, o bispo S. Fulberto (960-1028) redigiu um Tratado

contra os Judeus, partindo da profecia de Jacob (Génesis 49, 10).
Deveremos ter presentes, ainda, os opúsculos de Pedro Damião
(†1072), nomeadamente o Antilogus contra Judaeos (PL 145, cols. 41-
-58) e o Dialogus inter Judaeum requirentem et Christianum e contrario

respon dentem, (PL 145, cols. 57-68), a Disputatio (PL 159, cols.
1005.1036), de Gilberto Crispim, abade de Westminster, entre 1084
e 1117, que será copiada em Santa Cruz de Coimbra e em Alcobaça,
a Disputa contra um judeu de nome Leão, escrita em 1113 pelo bispo de
Cambrai, Odon (PL 160, cols. 1103-1112), o Diálogo entre um judeu e

um cristão sobre a fé católica, de Guilherme de Champeaux (1070-1122)
(PL 163, cols. 1045-1072), o Tractatus de Incarnatione contra Judaeos, de
Guiberto de Nogent (†1124) (PL156, cols. 489-528), o Diálogo ou
Annulus sive dialogus inter christianum et iudaeum , de Roberto de Deutz
(†1135) (PL 170, cols. 561-610) e o mais duro Tractatus adversus

Judaeorum inveteratam duritiem, de Pedro, o Venerável, abade de Cluny,
redigido por 1143 (PL 189, cols. 507-650). Um seu protegido, o fa -
mo so Pedro Abelardo (†1142), mostrou-se mais tolerante no seu
Dia logus inter philosophum, iudaeum et christianum (PL 178, col. 1609-
-1682).

Importa anotar, até pela importância intelectual que os vitorinos
têm sobre a formação dos cónegos regrantes agostinianos portu-
gueses, o interesse de Ricardo de S. Vítor (†1173) sobre o tema,
mormente no seu De Emmanuele libri duo (PL 196, cols. 601-666),
que assenta na discussão do versículo de Isaías (7, 14): “Eis que
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uma Virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado Ema-
nuel”. De Gualter de Castellione (1160-1200), conhece-se o Tratado

contra os Judeus (PL 209, cols. 423-458), de Pedro de Blois, por 1200,
o texto, em 38 capítulos, Contra perfidiam Judaeorum (PL 207, cols.
825-870) e de Alain de Lille, que viria a falecer em Cister, em 1202,
os quatro livros Contra Haereticos (PL 210, cols. 305-430), de que o
terceiro é dedicado aos judeus.

Na Península Ibérica, já em pleno século VII, e como testemu-
nho do peso que então o Judaísmo atingia neste espaço, tanto
quanto a Hispania pontificava na definição da dogmática cristã que a
plena Idade Média coroará, devemos lembrar Santo Isidoro (†636),
autor do De fide catholica ex Veteri et Novo Testamento contra Iudaeos (PL
83, cols. 448-538), Santo Ildefonso (†667), a quem se deve o De vir-

ginitate perpetua Sanctae Mariae adversus tres infideles (PL 96, cols. 53-
-102), S. Julião (†690), no De comprobatione aetatis sextae (PL 96, cols.
537-586). Será já debaixo do domínio islâmico da Ibéria que Paulo
Ál varo de Córdova (†861) redigirá as suas Epistolae XIV-XX (PL
121, cols. 478-514) nas quais se elogia o Cristianismo. 

O fervor cristão manifestou-se, então, tanto nas Cruzadas, quan -
to nalgumas conversões de intelectuais judeus ao Cristianismo. Um
dos mais relevantes foi o converso Pedro Afonso 2, que viria a fa le -
cer cerca de 1135. Nasceu judeu, em Huesca, em 1062, com o nome
de Moisés Sephardi, vindo a ser físico do “imperator” Afonso VI, de
Castela. Convertido, escreveu o conhecido Dialogus contra judaeos (PL
157, cols. 535-672), de que subsistem cópias em Alcobaça (Códice
148) e em Santa Cruz de Coimbra (Ms. 34).

Os inícios de Duzentos não pressagiavam tempos fáceis para os
judeus europeus. O IV Concílio de Latrão, em 1215, preconizava o
uso obrigatório de distintivo por parte do povo mosaico. Em 1228,
Jaime I, de Aragão, procurava impor o cumprimento deste artigo
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2 PEDRO AFONSO, Dialogus Petri cognometo Alphonsi ex iudaeo christiani, et Moysi iudaeis (PL
157, cols. 537-672).
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conciliar no seu reino. Pretendia o soberano, quiçá, condicionar
conversões ao Cristianismo no seu território. Por inspiração ou
conselho do dominicano Fr. Raimundo de Penaforte, este monarca
promoverá uma disputa pública, em Barcelona, entre teólogos cris-
tãos e judeus. O proselitismo religioso das Ordens Mendicantes, em
especial de dominicanos e de franciscanos, era, nesse tempo, ascen-
sional. Em Tunis e em Múrcia, como se sabe, os frades pregadores
tinham escolas de árabe, ensinando-se também dentro da Ordem o
hebraico.

Em 1263, Paulo Christiani, converso e frade professo domini-
cano, manteria uma importante polémica religiosa pública, presidida
pelo rei aragonês, com o Rabi Moses ben Nachman ou Bonastruc
de Porta. Discutia-se a vinda ou não do Messias, se era Deus e
homem, se, na verdade, sofrera e morrera pela salvação dos homens
e se, pela vinda de Cristo, os costumes e ritos judaicos deveriam ser
abolidos. O resultado da disputa foi inconclusivo, mas Jaime I orde-
nou a constituição de uma comissão que examinasse os livros judai-
cos existentes no seu reino, determinando que fossem expurgados
do que neles se encontrasse contra a Fé cristã. Dessa comissão fize-
ram parte, entre outros, Raimundo de Peñaforte e Raimundo Martí. 

Foi Raimundo Martí, filho de pais gentios ou judeus, um exímio
hebraista. Professou na ordem de S. Domingos e estudou em 
S. Tiago de Paris, entre os anos de 1245 e 1248, aí tendo contactado
com os futuros Santos Alberto Magno e Tomás de Aquino. Foi
autor do Capistrum Judaeorum e do Pugio fidei contra Judaeos, redigido
em 1278 3. Em boa parte, os argumentos anti-judaicos de Raimundo
Martí são bebidos na Summa contra Gentiles, de S. Tomás de Aquino.

Este dominicano procura demonstrar racionalmente a revelação
neo-testamentária. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a
ressurreição dos corpos, são temas que o ocupam na primeira parte.
Depois, entende demonstrar a vinda do Messias, por textos do pró-
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3 Ramon MARTI, Pugio fidei adversus Mauros et Iudaeos (Ed. M. e J. Henaut), Paris, 1651.

Pag 93-120:Pagina 1-28.qxd  19-09-2010  13:34  Page 99



prio Antigo Testamento, que impunham a epifania divina ainda du -
rante a permanência do segundo templo de Jerusalém. A paixão de
Cristo estava profetizada. Na terceira parte, debate a Trindade, a
queda do homem e o pecado original, a importância da Incarnação,
e a redenção e glorificação do Homem. Raimundo Martí mostra-se
pouco condescendente para com os judeus seus contemporâneos,
que considera mais teimosos do que os judeus do tempo de Cristo.

Importa sublinhar o contributo do franciscano Raimundo Lulo
(†1316), mormente com o seu Liber Apostrophe, que estará, em boa
parte, como ainda o Libellus (…) continens pulcherrimas quaestiones judai-

cam perfidiam in catholica fide improbantes, de Nicolau de Lyra, na base
de inspiração do autor português, não identificado, da “Corte
Enperial” 4.

Também Afonso de Vallodolid, um converso, redigiu alguns
livros em favor da revelação messiânica. S. Vicente Ferrer (†1419),
em tempo de aumento das perseguições e pogroms anti-semitas, terá
conseguido a conversão de vários judeus, aos quais pregava nas
sinagogas castelhanas. Redigiu um Tractatus contra perfidiam judaeorum

(Bib. Vaticana, Ms, Lat. 1043). Jerónimo de Santa Fé, médico do
anti-papa Bento XIII, polemizou com os judeus de Tortosa e
deixou dois tratados, o Ad convincendum perfidiam Judaeorum (publi-
cado em 1152) e o De Judaicis erroribus ex Talmud, ambos agregados
sob o título Hebraeomatix, que veio a ser impresso em 1602 e, de -
pois, em 1677, em Lyon. A Paulo de Burgos ou Paulo de Santa
Maria, doutor em Teologia pela Universidade de Paris, chanceler de
Castela e arcebispo de Burgos, entre 1415 e 1435, redigiu o Scruti-

nium Scripturarum, manual para mestres teólogos e pregadores, recor-
rendo tanto à Bíblia como a textos talmúdicos para demonstrar a
ex celência do Cristianismo. Assinalemos, posto que já de meados de
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4 JOSEP HERNANDO, “Tractatus adversus Iudaeos. Un tratado anonimo de polemica
antijudia (S. XIII)”, in Acta Historica et Archeologica Mediaevalia, 7-8 (1987), Barcelona, pp. 9-
23.
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Quatrocentos, o Fortalitium Fidei, de Afonso de Spina, geral dos
Franciscanos e paladino da introdução, na Espanha dos Reis Cató-
licos, da Inquisição. Cite-se, finalmente, a impressão do incunábulo
Tractatus contra Judaeos, de Fr. Jacobo Perez, editado em Valencia no
ano de 1484.

Mas aos autores antecedentes, caracterizados pela preocupação
do “diálogo” e de uma literatura dialógica, posto que anti-judaica,
associaram-se alguns outros nomes, se bem que perfilados numa
perspectiva de clara reprovação e diminuição do Judaísmo. 

3 – A tradição apologética europeia e peninsular, que acabámos
de enunciar, não foi, seguramente, desconhecida ou ignorada no
Reino de Portugal. Das livrarias manuscritas de Santa Cruz de
Coim bra e de Alcobaça, ainda hoje se podem ler tratados como o
Liber Apologeticus, de S. Jerónimo (S† 47), o Adversum Judaeos (Stª †,
80), de Isidoro de Sevilha, o Dialogum contra Judaeos, de Pedro
Afonso (Stª †, 34 e Alc. 148), e a Disputatio Christiani et Judaei (Stª †
34 e Alc. 148), de Gilberto Crispim, para além de sermões contra
os hebreus, mormente um “secundum Ermandum”. 

De proveniência distinta são dois outros códices que existem na
Biblioteca Pública do Porto, a saber, os Dialogi cum Judaeo, de Pedro
Afonso (Cód. 34 ou 43 na antiga numeração) e o Isidori Junioris adver-

sus Hebraeos liber (Cód. 64 ou 469 na numeração antiga). Na Biblio-
teca Pública de Braga existe um manuscrito com cópia da Carta do
Rabi Samuel “translara de Hebreo uel de Arabico in latinum per fratrem

Alfonsium boni gominis Hispanum ordinis predicatorum quam translationem

fecit Anno Domini MCCCCXXXVIII [sic; por 1338] tempore pontifica-

tus Domini Benedicti Pape XII” (Ms. 681; PL 149, cols. 333-369) 5. Será
no ambiente cisterciense português, contudo, que o assunto desper-
tará mais interesse tendo o seu protagonista em Fr. João de Al-

101

A QUESTãO JUDAICA NOS AUTORES MEDIEVAIS PORTUGUESES

5 Vd. J. M. da Cruz PONTES, Op. cit., pp. 44 e 70.
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cobaça e o seu tratado em duas versões, uma de 1333 e outra de
1345. Voltaremos a este tema.

Há outras fontes, embora não propriamente controversistas, nas
quais a questão judaica é abordada. Refiro-me sobretudo à jurispru-
dência civil e canónica que regulamentou, nos séculos medievos, a
vida judaica em Portugal. A produção legislativa nacional ora incide
separadamente sobre os judeus, ora de forma dual, aplicando-se a
judeus e mouros. São atitudes diferenciadas cujos contextos impor-
tará atender numa análise mais aprofundada desta problemática. Pa -
rece-nos ter relevante significado que D. Afonso Henriques, já no
consulado de Mestre Julião Pais à frente da sua chancelaria, tenha
tido por conveniente legislar particularmente sobre as comunidades
de mouros forros, em 1179, e que nada se encontre de semelhante
para as comunas judaicas que, também elas e nesse último terço do
Século XII, se iam fundando e multiplicando pelo território. Certo
é, no entanto, que em 1091, Afonso VI, “totius Hispanie Imperator”,
le gislara carta de foro “inter Christianos et Judaeos” 6, a qual, natural-
mente, teve alcance nos condados que, pouco depois, dariam corpo
ao novo reino.

Nos Costumes e foros de Castelo Rodrigo e de Castelo Melhor,
de 1209, como, mais tarde, nos de Beja, legisla-se sobre os judeus
que habitavam nessas áreas geográficas 7. É bem conhecido o facto
de os monarcas portugueses considerarem os judeus e os mouros
do Reino como gente sua e da sua particular protecção 8. Por outro
lado, a questão judaica é alvo das Ordenações Gerais do Reino, seja
na compilação de D. Duarte (fl. 71vº), seja nas mais elaboradas Or -
de nações Afonsinas, que o esforço legislador do Regente D. Pedro
pôde levar a bom cabo em 1445. O capítulo 22.º das Ordenações
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6 J. MENDES DOS REMÉDIOS, Os Judeus em Portugal, vol. 1, Coimbra, 1895, pp. 417-420.
7 J. MENDES DOS REMÉDIOS, Op. cit., pp. 420-424.
8 MARGARIDA GARCêS VENTURA, “Entre Deus e César: para a definição do estatuto

dos judeus em Portugal nos finais da Idade Média”, in Cadernos de Estudos Sefarditas, N.º 5
(2005), pp. 63-76.
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de D. Duarte, por exemplo, regulamenta os juramentos judaicos 
que de veriam ser feitos sobre a Tora ou na envolvência da sina-
goga, reconhecimento categórico por parte do legislador da identi-
dade religiosa e mesmo da especificidade legal próprias dos judeus
portugueses:

“Se alguum leixa alguuma cousa em no judeu pera dizer a verdade que
jure como he de costume na sa sinagoga sobre aver que lhe devam ou que
elle deva ou que digam que lhe haja pagado e o elle nega o judeu deve jurar
pera dizer a verdade no Toura como manda o seu juramento delles e deve a
ir jurar na primeira quarta feira depois daquelle dia [que] lhe foy asignado o
juramento (….) E se o judeu for nomeado por testemunha esse judeu deve
jurar segundo judeu sooe a jurar antre sy. E se sobre outra cousa ouver de
jurar que nom seja sobre o principal deve de jurar aa beira da sinagoga e nom
como dito he, e outrossy o mouro forro.” 9

O corpus legislativo régio português sobre os judeus é extenso.
Nessas cartas, de alcance geral ou particular, colhe-se um discurso
que dá expressão às ideias dos legisladores acerca desse mesmo
povo. O pragmatismo legislativo e jurídico judaico lusitano é tam -
bém ele representação de aprendizagens escolares ou universitárias
e de saberes de base ideológica e cultural.

É no domínio da legislação canónica portuguesa, contudo, que
mais claro se torna a subjacência implícita de uma lógica apologista
e, necessariamente, controversista, face aos judeus. Esses sintomas
são bastante claros, em Portugal como na Europa, sobretudo a
partir da década de 1270 – lembre-se o IV Concílio de Lião e a
Summa contra gentiles de Tomás de Aquino (1274) –, na legisla-
ção sinodal de Lisboa e de Braga. No Sínodo olisiponense promo-
vido pelo bispo D. Mateus, em 1271, promulga-se um artigo “de

Iudeis et Sarracenis”, dispondo que, se um judeu ou sarraceno qui-
sesse tor nar-se cristão, deveria preparar-se previamente no “amor
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9 Publicado por J. MENDES DOS REMÉDIOS, Op. cit., p. 428.
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fidei christiane”, ficando sujeito, por isso, a ser instruído na fé e nos
costumes 10. 

No Sínodo presidido por D. João Martins Soalhães, de 1307, in -
terditavam-se os cristãos e cristãs de, aos Domingos e dias feriados,
servirem em casa de judeus, nem sequer, no caso das mulheres, para
amamentarem filho ou filha judia (“nec ei nutriat filium uel filiam”). É
bastante significativo, permita-se-me esta anotação, de um ponto de
vista antropológico e histórico, que o leite de amas cristãs servisse,
sem interdito religioso, ao aleitamento das crianças judias. Lançava-
-se, na mesma assembleia legislativa, pena de excomunhão sobre os
cristãos que “mutuassem”, isto é, que contratassem juro ou usura,
com os judeus ou sarracenos 11.

D. João Afonso Esteves da Azambuja, no Sínodo de 1403, re -
ser va para si a absolvição do pecado “daquelles que jazem com
judias ou com mouras ou aquellas que jazem com mouros ou
judeus”. No artigo 12.º dessas constituições, proibia-se aos cristãos
o aluguer de casas a judeus e mouros se, nas vilas em causa, existis-
sem judiarias e mourarias apartadas. Considerava-se esse trato
“perigo das almas”. 

“E se nos logares”, continuava a decisão, “onde nom ouver ju -
darias ou mourarias apartadas e os judeus ou mouros viverem antre
os christãaos, mandamos que lhes nom consentam que em praça
em os dias de domingo e festas que sejam de toda obra lavrem nem
usem de seus mesteres e oficios nem cozam nem asem nem comam
carne em publico na Coresma e sestas feiras e nos outros dias que
os christãaos som theudos de jejuar e nom comam carne, e se o
contrairo fezerem os ditos judeus e mouros que asi vivem antre os
christãaos nos logares onde nom teverem judarias ou mourarias
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10 SYNODICON Hispanum. Edición critica dirigida por Antonio Garcia y Garcia. 
Vol. II. Portugal. Por Francisco Cantelar Rodriguez, Avelino de Jesus da Costa, Antonio
Garcia y Garcia, Antonio Gutierrez Rodriguez e Isaias da Rosa Pereira, Madrid, Biblioteca
de Autores Cristianos, 1082, p. 304.

11 SYNODICUM Hispanum. II, pp. 308-309.
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apartadas mandamos aos priores das egrejas em cuja freguesia se
esto fezer que da parte de Deus requeira as justiças dos logares que
lhe nom consentam e que mandem a seus fregueses só pena desco-
munhom que nom participem com os que o asi fezerem e os escu-
mungue de facto”- reiterou-se, ainda, a proibição decretada pelo
prelado anterior, D. João Eanes, que impunha aos cristãos “que
nom tomassem meenzinha de judeu, nem de homem da outra lei,
nem comessem suas viandas, nem os chamasse a suas doores” 12.

Estas e outras determinações, como referimos, pressupunham a
doutrina da Igreja relativa à permanência dos judeus no seio da
sociedade cristã de acolhimento. Essa doutrina, traduzida em câno-
nes normativos, estava compendiada nas Decretais gregorianas.
Mestre Vicente Hispano (†1248) num comentário que dedicou jus-
tamente a este corpus iuris, pronunciando-se acerca dos judeus e sar-
racenos, defende a sua permanência nas terras cristãs em que resi-
diam e tinham direito a residir, devendo ser-lhes aplicadas as leis
civis, consideradas mais equânimes e favoráveis na defesa dos seus
bens e interesses mormente em territórios onde não alcançava a
jurisdição pontifícia 13.

4 – A figura do judeu surge também nas colectâneas medievais
de milagres existentes na biblioteca de Santa Maria de Alcobaça. No
códice Alcobacense 39, da Biblioteca Nacional, em que foram com-
pilados milagres marianos, muitos deles reiterados nas Cantigas de
Santa Maria, de Afonso X, o Sábio 14, e no Index Miraculorum Beate

Virginis Mariae, organizados por Poncelet, recentemente editado por
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12 SYNODICON Hispanum. II, pp. 329 e 335-36.
13 JOSÉ ANTUNES, “Apologética”, in Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa.

Organização e Coordenação de Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, Lisboa, Caminho,
191993, pp. 57-58.

14 Vd. ÂNGELA CORREIA, “O judeu nas Cantigas de Santa Maria: uma análise compa-
rativa”, in Cadernos de Estudos Sefarditas. Revista Anual, N.º 6, 2009, Lisboa, pp. 77-100.
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Aires Nascimento, colhemos a narrativa da criança judia libertada
da fornalha:

“Para confirmação na fé católica não passarei em silêncio o que ocorreu
no oriente numa cidade da Arménia.

O filho de um vidreiro judeu estudava na escola com as crianças cristãs.
Certo dia, na celebração da missa de uma festa, na basílica de Santa Maria, a
criança judia abeirou-se da comunhão a receber o glorioso corpo e sangue
do Senhor juntamente com as outras crianças. Recebido o sacramento, volta
ela cheia de alegria para a casa do pai. Quando este, por sua vez, pega nela,
entre beijos e abraços ela conta-lhe radiante o que acabara de receber. Ora o
pai, que era inimigo de Cristo Senhor e das suas leis, responde à criança:
“Uma vez que foste comungar com essas crianças cristãs e te esqueceste dos
avisos e do interesse de teu pai, para reparar a ofensa feita à lei de Moisés,
meu parricida, terei de ser inflexível para contigo”. Agarra na criança, lança-
a pela boca de uma fornalha a arder e põe-se a meter mais lenha para aumen-
tar a violência do fogo.” 15

Como se calcula, a intervenção divina de Santa Maria salvará a
criança judia, que sairá ilesa da fornalha, enquanto o judeu e pai fa -
cínora receberá castigo pelo seu acto, vindo a ser atirado para o
fogo, “de tal maneira que dos seus ossos dificilmente terá ficado qualquer pe -

queno indício.”
Numa das laudes a Santa Maria, incluídas pelos monges alcoba-

censes no Códice 149 (antigo CCXLII), lemos a rogação à media-
ção da Virgem na tarefa da conversão dos Judeus ao Cristinaismo:

“Pro Judaeis, licet reis,

Tuum roga filium,

Ut agnoscant hunc, et poscant

Ejus adjutorium.” 16
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15 MILAGRES medievais numa colectânea mariana alcobacense. Edição crítica de Aires A.
Nascimento, Lisboa, Edições Colibri, 2004, pp. 67-69.

16 FR. FORTUNATO DE S. BOAVENTURA, Commentariorum de Alcobac ensi Manuscritoum

Biblioteca Libri Tres, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1827, p. 39.
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Também nos milagres de S. Vicente de Lisboa deparamos com
referências judaicas. Naturalmente, nestes como no anterior caso e
na generalidade daqueles que nos chegaram, o judeu raramente é o
sujeito central da narrativa, sendo antes um elemento auxiliar e
secundário. Os papéis de heroicidade, nesta literatura hagiográfica,
são reservados aos cristãos, assim se ordenando, no texto literário, o
lugar social apartado e quase marginalizado que os judeus detêm
nas sociedades medievas de acolhimento 17.

Os Miracula Sancti Vincentii, contudo, servem à proclamação das
subentendidas maiores virtudes cristãs, tornando-se o milagre ins-
trumento de prova da superioridade do credo cristão. Isso sucede,
por exemplificação, no milagre da cura do entrevado:

“Certo homem, chamado João Eanes, que fazia vias e calçadas, estando
por sete anos, dois meses e dez dias paralisado, como todos na cidade de
Lisboa, tanto cristãos, como judeus e sarracenos, viram e conheceram,
apenas podendo deslocar-se assente sobre as suas mãos e os joelhos, tendo
passado as vigílias de uma noite junto ao sepulcro de S. Vicente, na igreja de
Lisboa, ficou são e por graça de S. Vicente levantou-se sobre os seus pés e
começou a andar, o que antes não conseguia fazer a não ser sobre as suas
mãos e joelhos.” 18 (IV Milagre).

Um outro registo relata a história de uma serpente protectora
dos corpos dos mártires Vicente, Sabina e Cristeta. Sendo o sepul-
cro destes santos procurado, certo dia e por curiosidade, por um
judeu, logo uma serpe se levantou para afastar o intruso. Manteve-
-se este imóvel, dirigindo uma prece e uma promessa a Cristo: se o
livrasse daquela maligna besta, ali faria construir uma basílica na
qual se recolhessem os corpos daqueles santos mártires. Feita a pro-

107

A QUESTãO JUDAICA NOS AUTORES MEDIEVAIS PORTUGUESES

17 Como assinala JACQUES LE GOFF, “O judeu nos “exempla” medievais: o caso do
“Alphabetum Narrationum” “, in O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval, Lisboa, Edi-
ções 70, 1983, pp. 157-174.

18 AIRES NASCIMENTO e S. A. GOMES, Milagres Medievais de S. Vicente de Lisboa, Lisboa,
Ed. Didaskalia, 1988.
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messa, logo a serpente desapareceu e houve ligar ao cumprimento
do prometido.

Recordemos, ainda, que o judeu também aparece no texto poé-
tico. Encontramo-lo como autor no cancioneiro da lírica galaico-
portuguesa, mas também como alvo de sátira e de escárnio. Nesta
tradição, aliás, o recuperará Gil Vicente, no Auto da Barca do Inferno,
o qual entra em cena “com hum bode às costas”, entretecendo um
diálogo não muito edificante com o diabólico barqueiro.

5 – Em matéria de heterodoxia religiosa, a grande preocupação
do dominicano Fr. Paio de Coimbra vai para os heréticos. Neste
ponto, Fr. Paio de Coimbra é bem filho da segunda geração da
Ordem dos Pregadores, ainda muito marcada pelo carisma do Fun-
dador, S. Domingos, e da sua entrega à redução ao catolicismo das
seitas heréticas que proliferavam por toda a Europa mediterrânica.
Os judeus, contudo, merecem também alguma atenção ao pregador
conimbricense. O sexto sermão da festa do Protomártir Santo Estê-
vão glosa o tema do castigo dos judeus. Fr. Paio inspira-se no capí-
tulo 4.º do Livro de Miqueias, versículos 11 a 13 (“Levantaram-se
contra ti numerosas nações, aquelas que dizem: “Que ela seja profa-
nada, e que os nossos olhos se encham da vista de Sião.” Elas não
conhecem os desígnios do Senhor, elas não sabem as suas inten-
ções”), para o associar ao martírio de Santo Estêvão pelos judeus.
Estes são definidos como “malorum iudeorum congregatio”, “opressio

bonorum”, merecedores, assim, da eliminação (“Iudeorum execaratio”)
e da condenação (“eorumdem dampnatio”) e vindicta dos santos 19.

A consideração de Fr. Paio pelos judeus não era, notoriamente,
positiva.

O quarto sermão da festa de S. Silvestre, dedicado aos dois
tempos da Igreja, o primeiro de Adão ou do advento de Cristo até
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19 BERNARDINO FERNANDO DA COSTA MARQUES, Sermonário de Frei Paio de Coimbra.

Edição e interpretação da estrutura e formas de pregação, Porto, Faculdade de Letras da Universi-
dade do Porto, 1994, p. 77.
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S. Silvestre e, o segundo, depois de S. Silvestre, alude ao ódio dos
judeus, “quia Christum quem ipsi crucifixerunt”, por ter mudado os cos-
tumes cerimoniais, condenado a circuncisão, abolido a guarda do
sábado, temas que S. Silvestre disputara com os judeus, “eos sapientis-

sime reuincebat”, e com os gentios, levando muitos à conversão.
Recorda-se, ainda, no quinto sermão, inspirado no Salmo 73, 22
(“Exurge, Deus, iudica causam tuam”) a oração breve que S. Silvestre
fizera quando disputou “cum XII sapientibus iudeorum et principis Cons-

tantini, cui ipse Deus concessit honorifice superare hostes fidei christiane” para,
exposto o tema, clamar o pregador: “Exurge, quasi dicat, sine te nichil

possum. Hoc etiam dicamus nos, quotiens confligimus contra iudeos, contra sar-

racenos, et demones, et contra falsos fratres. Sic enim fecerunt sancti patres, non

in suis uiribus uel in sentenciis, sed in Domino confidentes.” 20

O “contra iudeos” de Fr. Paio, de forte inspiração paulina (Actos,
13, 46-48) (“porque o rejeitastes, tornastes-vos indignos da vida
eterna...”), aumenta de virulência no nono sermão da festa da Con-
versão de S. Paulo. São os judeus como borras fétidas (“fetidos iudeos

feces”), pela dureza do seu coração e recusa em aceitarem a Nova
Aliança. Preferiram as coisas terrenas, “quia feces inferiora petunt”,
amarguraram ao seu “Cristo Deus” (“quia feces amare sunt”), sujam
tudo o que tocam (“Quia tangentes polluunt”), sendo excluídos da
Igreja como o lixo da casa que se dejecta no monturo, pisados pelos
porcos como haviam sido exterminados ou pelos demónios e pelos
príncipes romanos (“Quia porcis, id est, demonibus uel romanis principi-

bus, conculcandae, et exterminande prohiciuntur”).
Referindo-se à usura, Fr. Paio divide-a em boa e em má. É boa

se assumir carácter espiritual. Os que dão esmola multiplicam um
tesouro nos Céus; os que perdoam uma vez, Deus perdoá-los-á mil
vezes. A usura terrena, contudo, era triplamente má. Condenável
quando pressupunha a intenção do lucro (“Si plusquam dedisti expectes

accipere, fenerator es), pior ainda quando contratualizada (“Secunda, pac-
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20 BERNARDINO MARQUES, Op. cit., p. 109-110.
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tionis. Hec peior, quando ultra sortem aliquid pacircuntur, sicut faciunt iudei et

aliqui nomineterius christiani”) e, finalmente, péssima, quando fosse
assumida como profissão: “usurationis (…) que dicitur usura usurarum et

fenus improbum, quia eam exercentes fuerint infames” 21. 

6 – Face à dureza do discurso dominicano de Fr. Paio de Coim-
bra, o texto de Fr. João de Alcobaça testemunha uma postura muito
mais evoluída.

Pudemos verificar antes, recordemo-lo, o interesse nos areópa-
gos monásticos dos cónegos crúzios e dos monges cistercienses do
nosso País pela literatura controversista europeia pertinente, sobre-
tudo por autores como Pedro Afonso e Gilberto Crispim, de Wes-
tminster. 

Como referimos, pertence a Fr. João, monge do Mosteiro de
Alcobaça, o texto controversista judaico-cristão medieval nacional
que poderemos considerar o mais relevante que entre nós se produ-
ziu. Alcobaça soube gerar as condições intelectuais e teológicas que
deram cumprimento a essa expectativa histórica. Não sabemos
muito sobre a biografia desse Fr. João. Não será eventualmente
muito ousado, cremos, admitir que possa ser o abade Fr. João Mar-
tins, que governou a Abadia justamente entre 1332 e 1348, arco cro-
nológico em que foram compostas as duas versões do Speculum dis-

putationis contra Hebraeos (Alc., Mss. 236 e 270), num período
par ticularmente difícil dada a política de ataque às liberdades e pri-
vilégios do Mosteiro que D. Afonso IV tanto prosseguiu

A questão judaica, na sua dimensão espiritual e teológica, parece
interessar mais estruturalmente os cistercienses portugueses do que
o clero de outras Ordens. A Abadia de Alcobaça tem historial apo-
logético e nela professaram conversos judeus. Poderá ser esse o
caso de um Fr. Domingos Soares Hebreu, “frater” deste claustro,
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que vem citado em causa forense de inícios do Século XIII 22. Aqui
professou, também, posto que já em Quatrocentos, um outro
judeu, filho de Isaac Arrondi, com o nome cristão de Afonso Fer-
nandes de Santiago 23. Converso oriundo da órbita de influência de
um outro grande mosteiro cisterciense, era, documentalmente,
Fernão Vasques, natural de Lorvão, o qual recebeu ordens sacras
menores, em Coimbra, no dia 23 de Setembro de 1419 24. São indí-
cios diminutos, é verdade, mas provam que os monges brancos de
Alcobaça, no seu modelo cenobítico de clausura não aberta à pasto-
ral ad gentes, externa, estiveram abertos à recepção de conversos de
origem hebraica.

Recordemos que, embora não sejam muito abundantes os
exem plos, conhecem-se outros casos de judeus conversos ao Cris-
tianismo, devendo citar-se alguns que se tornaram pregadores de
nomeada, se bem que causadores de excessos que a justiça real teve
de corrigir, como um Mestre Paulo de Braga ou um tal Simão de 
S. Mateus 25.

O “Speculum disputationis” de Fr. João oferece-se como livro útil
para todos os hebreus que, tocados pela graça de Deus, nele quise-
rem encontrar um novo sentido espiritual e corrigirem os seus anti-
gos erros. Interessará, ainda, a todos os que, cristãos, procurarem
aprofundar o conhecimento da fé de Cristo (“purissimam veritatem fir-
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22 Entre outros lugares, publiquei esta fonte no meu livro Introdução à História do Cas-

telo de Leiria, Leiria, Câmara Municipal de Leiria, 22004, pp. 222-223.
23 MARIA JOSÉ FERRO TAVARES, Os Judeus em Portugal no Século XV, Lisboa, Univer-

sidade Nova de Lisboa, 1982, p. 441. (Direcção Geral dos Arquivos Nacional / Torre do
Tombo – Chancelaria de D. Afonso V, Livro 3, fls. 33-33vº; Estremadura, Livro 3, fls.
287vº-289).

24 TT – Sé de Coimbra, 2.ª incorp., M.º 51, Doc. 2008, fl. 4.
25 MARIA JOSÉ FERRO TAVARES, Os Judeus no Século XV, I Vol., pp. 397-447; II Vol., p.

871 e 874. Sobre este tipo de convertidos à Fé cristã vd. HUMBERTO BAQUERO MORENO,
“As Pregações de Mestre Paulo contra os Judeus Bracarenses nos Fins do Século XV” e
“Novos Elementos Relativos a Mestre Paulo, Pregador do Século XV, contra os Judeus
Bracarenses”, in Exilados, Marginais e Contestatários na Sociedade Portuguesa Medieval. Estudos de

História, Lisboa, Editorial Presença, 1990, p. 139-148 e 149-155, respectivamente.
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mius tenere poterunt”), bem assim a “alios non credentes”. Também aos
mais simples, àqueles que “apud hebraeos proxime commorantur”, deve-
ria interessar o Speculum para que a fé cristã fosse mais firme “et

sancta fides immobilis permanebit.” 26

Fr. João de Alcobaça procedeu a vigilante estudo dos livros ju -
daicos (“quem reperi in armariis hebraeorum”), assim ficando apto a des-
nudar as suas “mendosas opiniones”, repletas de erros e de ignorância,
aos quais se deveria restituir a verdade dos Profetas. Inspirava-se,
ainda, na disputa havida, perante Jaime I de Aragão, em 1278, entre
Fr. Paulo, da Ordem dos Pregadores, e o Rabi Moisés de Gerona,
“In qua quidem disputatione Hebraei fabulantur Fratrem Paulum fuisse in

eodem disputationis praelio supplantatum.”
É assim que, citamos, “Ego Fr. Joannes Monachus, sincerus quidem

fide ac puro genere christianus, intuens geometram cum non geometra, esse incon-

veniens disputare, cupiens nihilominus huic tanto incommodo subvenire, prae-

sentem librum latino sermone disputandum, sed ex hebraico interdum compro-

bandum utiliter ordinavi.”

Chamou-lhe espelho dos judeus, porque, assim como o homem
pode ver num espelho as manchas do seu rosto, pudessem também,
por este livro, os hebreus verem os seus velhos erros. Fê-lo, ainda,
para honra do Cordeiro celestial, o seu Senhor, Jesus Cristo, Deo

Patre, Deo Filio ateque Deo Spiritu Sancto.
Possuímos dois códices com esta obra. Um, de 1333, corres-

ponde ao Ms. 236 (antigo CCXXXIX), com 156 fls., escrito a duas
colunas e por duas mãos (“Completus est liber iste cum auxilio magni Dei

in venerabili Monasterio Alcobaciae Portugalliae regionis, sub era creationis

Mundi sex mille CCCCorum nonaginta VII. Secundum errorem autem

Hebraeorum quinque mille nonaginta. Sub era Incarnationis Domini mille

CCCorum XXX III. Sub era terrestris Iherusdalem perpetuae vastitatis mille

CCorum LVII.”), foi estruturado em oito títulos. O primeiro dá, de
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26 Citações a partir da edição da abertura feita por FR. FORTUNATO DE S. BOA-
VENTURA, Commentariorum de Alcobacensi Manuscriptorum Bibliotheca Libri Tres, Coimbra, 1827,
pp. 535-568.
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forma breve, a arte da escrita hebraica e caldaica para que o leitor
possa estabelecer as correspondências com o alfabeto latino. O se -
gundo título discute a Trindade, a unidade de Deus “in essentia vel

natura et Trinitate in personnas”. O terceiro título é dedicado à Incarna-
ção Divina provando por muitos argumentos que Cristo é Deus
nascido da Virgem imaculada. O quarto título respeita à paixão do
Senhor, provando o modo pelo qual o género humano será redi-
mido. O quinto texto refere-se ao Advento, fazendo prova da vinda
de Cristo e da sua nova vinda no Juízo Final. O sexto título incide
sobre as promessas na Nova Lei. O sétimo é sobre as profecias e a
necessidade de se interpretarem espiritualmente as Escrituras. O oi -
tavo, finalmente, discute a incapacidade dos hebreus para conhece-
ram a Sagrada Escritura.

Mais tardio é o Ms. 270 (antigo CCXL), dividindo-se em 7
livros, posto que, o códice, muito deteriorado, não preserve parte
do 5.º livro e os 6.º e 7.º por inteiro. É texto concluído no ano de
1345 permitindo, assim, reformulações ao seu autor. Desde logo na
estrutura, porquanto a obra aqui aparece estruturada em sete livros,
sendo eles: l) De Trinitate; 2) De Divina Incarnatione; 3) De Dominica

Passione; 4) De Novo testamento; 5) De Adventu; 6) De Prophetia et necessi-

tate spiritualis inteligentiae Scripturarum; 7) Breve arte dos caracteres
hebraicos e caldaicos e sua correspondência no alfabeto latino.

Fr. João de Alcobaça, nesta última versão, não elenca em espaço
autónomo o texto relativo à incapacidade dos judeus para interpre-
tarem a Sagrada Escritura, o que nos faz reconhecer uma atitude
mais prudencial, senão tolerante, face à postura anterior. Esta obra,
que reputamos como a mais importante sobre o tema na cultura
por tuguesa medieva, necessita de um estudo aprofundado, que nela
identifique as fontes de inspiração ou mesmo plágio do autor, assim
como possa evidenciar a originalidade da composição e o processo
de redacção entre a versão de 1333 e a de 1345, aspecto que, neste
momento, não é possível satisfazer.
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7 – A tradição polemista anti-judaica teve também reflexos em
Portugal. É assaz significativo que o rei D. Duarte se tenha interes-
sado por ela de modo a ter, na sua biblioteca, a bem conhecida obra
que leva o título “Corte Enperial”, do qual se conhece, como vulgar-
mente se aceita, uma cópia quatrocentista, manuscrito este que per-
tenceu a Afonso Vasques de Calvos, morador na cidade do Porto,
na década de 1450, e criado da Casa do Duque de Bragança 27. 
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27 Vd. J. M. DA CRUz PONTES, Estudo para uma edição crítica do Livro da Corte Enperial,
Coimbra, Universidade de Coimbra, (Separata de Biblos, vol. XXXII), pp. 1-8.

ESTRUTURA DO SPECULUM DISPUTATIONIS CONTRA HEBRAEOS,
DE FR. JOÃO DE ALCOBAÇA

Ms. 236 (ex CCXXXIX): 1333

1) Arte breve dos caracteres hebrai-
cos e caldaicos e sua transliteração 
no alfabeto latino

2) De Trinitate

3) De Divina Incarnatione

4) De Dominica Passione

5) De Adventu

6) De repromissione novae legis

7) De prophetia et necessitate spiritualis 

intelligentiae Scripturarum

8) De imperitia Hebraeorum in cognitione 

Sacrae Scripturae.

Ms. 270 (ex CCLX): 1345

l) De Trinitate

2) De Divina Incarnatione; 

3) De Dominica Passione; 

4) De novo testamento

5) De Adventu

6) De Prophetia et necessitate spiritualis

inteligentiae Scripturarum

7) Breve arte dos caracteres hebrai-
cos e caldaicos e sua correspon-
dência no alfabeto latino.
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O exemplar da livraria eduardina deveria ser original, tenha ou
não sido esse o exemplar que, em 1507, se encontrava entre os bens
da Infanta D. Beatriz, mãe de D. Manuel, legado aos frades de Santo
António de Beja. O manuscrito que nos chega, de Afonso de Calvos,
é muito provavelmente cópia do texto pertencente à biblioteca régia,
a qual, como sabemos, D. Afonso V, confiado em Gomes Eanes de
zurara, ampliou, logo nos inícios de 1450, vindo a franqueá-la a
público selecto. Ainda que se trate de cópia com lapsos, não deixa de
ser um manuscrito em bela gótica librária, de cuidada empaginação,
revelando mão de escriba experimentado.

O Professor J. M. da Cruz Pontes, que estudou minuciosamente
este tratado e lhe estabeleceu as fontes inspiradoras, com amplo des-
taque para obras de Raimundo Lulo (†1316) e Nicolau de Lyra
(†1340), propõe como datas extremas de redacção os anos de entre
1340 e 1438. A certo passo, ao referir-se ao cativeiro actual dos
judeus, aparece escrito que a diáspora “durou e dura per mjl e dozentos
anos e mais”. Tratar-se-á de tradução ou adaptação da base de Nicolau
de Lyra, que escreveu “Cum autem captivitas in qua sunt nun duraverit per
annos 1235” 28. Mas tendo em conta o ano de 135 para o início do
“cativeiro”, os milésimos apontados remetem sempre ao século XIV.

Por outro lado, não custará aceitarmos que este “diálogo” da
“Corte Enperial” tenha emergido no ambiente intelectual da Corte
polarizada pelo príncipe e depois rei D. Duarte, bem assim que este
partilhava o tálamo conjugal com a aragonesa D. Leonor, da qual
sabemos ser figura intelectual esclarecida. Quer seja, quer não, o tra-
tado foi do conhecimento do Rei Eloquente, existiu na sua livraria e
não pode deixar de inserir-se no brilho cultural cortesão das primei-
ras gerações da Dinastia de Avis.

Enquanto texto que implica um diálogo “celestial” sobre maté-
rias de Fé, apresenta a originalidade de propor uma composição a
quatro vozes: a Igreja católica, o gentio, o judeu e o mouro. Esta
tetralogia lembra, de algum modo, o diálogo quadripartido de Pedro
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28 J. M. DA CRUz PONTES, Op. cit., p. 7.
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Lombardo sobre idêntico tema, o já citado Dialogus inter philosophum,
iudaeum et christianum (PL 178, col. 1609-1682).

A estrutura da “Corte Enperial”, que privilegia um método
assente nas “razoões necesarias”, apresenta 150 capítulos, tantos quan-
tos os Salmos, que se podem agrupar, excluindo a introdução, em
sete debates temáticos essenciais, geralmente subestruturados de
modo dual, isto é, por argumentos das Escrituras e da Razão, como
passamos a enunciar:

0 – Intróito em que se apresenta o cenário das “Cortes” onde
de corre o diálogo, presidindo Jesus Cristo e, a seu lado, as arguentes
Igreja Triunfante e Igreja Militante

1 – Diálogo com o “gentio” acerca da existência e da unidade
perfeita de Deus, da sua eternidade sem começo e sem fim, de -
mons trada por argumentos da Razão.

2 – Diálogo com vários “judeus” e, acessoriamente, com o “gen -
tio” sobre a Trindade divina demonstrada por argumentos da Es -
critura e da Razão. O gentio reconhece a Trindade, mas não os judeus.

3 – Diálogo sobre a “humanidade de Cristo”, ou seja, a sua In -
carn ação na Virgem Maria, demonstrada por argumentos da Escri-
tura e da Razão. Só o “filosofo jentil” declara acreditar neste mistério. 

4 – Diálogo com os judeus sobre a vinda do Messias, para salva-
ção do seu povo, e da virgindade de Maria, argumentando-se com o
ciclo da Paixão de Cristo, com o fim do mundo e o ressurgimento
dos homens em carne no dia do juízo. Usam-se argumentos da Es -
crit ura e da Razão que convertem o filósofo, porque recebeu a Fé,
com muito pesar dos judeus.

5 – Da Eucaristia e de como os gentios acreditaram no sacra-
mento da missa, por argumentos da Escritura e da Razão.

6 – Testemunho dos gentios (Poeta Ovídio) em favor da profe-
cia de Cristo, prognosticando-se a conversão ao Cristianismo “aos
judeus e aos mouros”, provando a falsidade da Lei de Mafomede. 

7 – De como se devem guardar os preceitos e as festas da Igreja
e da Lei verdadeira e excelência do Cristianismo sobre os preceitos
islâmicos.
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Neste tratado, a figura do judeu insere-se num imaginário crista-
lizado em torno de uma (con)figuração do judeu como pessoa ana-
tomicamente diferente da população cristã. “Levantou-se dantre aquel-
las companhas que estavam mais arredadas huum judeu com sua barva grande
e seu nariz longo, vestido de panos pretos”, “Mas logo outro judeu mui velho,
vistido em panos negros como o primeiro”, “Mais logo se levantou outro judeu
velho e amarello em no rosto, com seu grande tabardo preto e sua barva muy
longa”, “Calou-se o terçeiro reby. E logo se levantou outro judeu muy velho e
mui magro, bem asy vistido de doo come os primeiros, seus cabellos longos em na
cabeça”, “Calou-se aquele reby, mais logo sse levantou outro reby judeu com sua
cabeça toda calva e seu nariz longo sem mesura, vestido asy come os outros, e a
sua barva mui espessa. E este era mancebo”, “Calou-se reby Mosse, mais logo
se levantou outro judeu muy desasemelhado, sua collor amarella e sua barva mui
amcha e asy vistido come os outros. Este era muy velho e todo caão”, eis alguns
dos exemplos caracterizadores dos personagens judias que inter-
vêm no diálogo da “Corte Enperial” 29.

Esta caracterização em ambiente literário português não é uni for -
me na generalidade dos modelos representacionais do “judeu” nas
demais manifestações artísticas medievais, sobremodo aquelas que
procuram compor planos da história de Cristo e dos seus episódios
vivenciais. É certo que, nalguns casos, como na escultura do pórtico
da catedral de Évora, o judeu é representado de coifa e barbas, em
sen tido algo caricatural. Isso reproduz as iconografias es tereotipadas
que já se encontram nas iluminuras das bíblias me dievais sobretudo as
de tradição parisiense. A individualização negativa do judeu, neste
cam po, quando surge, é voluntariamente caricatural, deformadora e
mar ginal, ora exagerando o desenho de narizes aquilinos, ora en chen -
do de barbas longas ou espessas os “judeus”. Soma mais uma icono-
logia do negativo e do mal, do que uma composição mais imaculatista
quando se passa para a roda de Cristo e dos seus “judeus bons” 30. 
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29 Corte Enperial. Edição interpretativa de Adelino de Almeida Calado, Aveiro, Univer-
sidade de Aveiro, 2000, pp. 41, 47-49, 53.

30 BERNHARD BLUMENkRANz, Le juif  médiéval au miroir de l’art chrétien, Paris, Études
Augustiniennes, 1966.
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Desde logo porque a representação de Cristo, ele que era o
Judeu fundador da nova religio, é sempre aculturada pelo sistema e
ideário de beleza humana europeus e não semitas. Essas representa-
ções de Cristo, não como judeu, mas antes “gentio”, influenciam
todos os cenários envolventes em que, mesmo nas imagens dramá-
ticas do Calvário, aparecem “judeus” amigos de Cristo e “judeus”
seus inimigos, trocistas e maledicentes. Os artistas medievais –
gran demente influenciados, no seu processo criador, por modelos
ou composições estéticas polares e arquétipas, como as legadas por
Giotto e outros seus contemporâneos –, sobretudo pintores, ilumi-
nadores, mestres-vidreiros ou escultores, dão rosto mais aos seus
contemporâneos do que a figurinos ou estereótipos judengos nega-
tivos. É este modelo “contemporâneo”, integrador, que vemos, por
exemplo, no fresco do Calvário, na parede fundeira da capela-mor
da igreja de S. Francisco de Leiria, datável de cerca de 1480, no qual
se verifica a tradição teológica franciscana, em matéria controver-
sista judaica ou de heresia, marcada pela tolerância e por um ideário
pastoral proselitista de conversão assente no respeito pelo livre arbí-
trio do ser humano em matéria religiosa 31.

Esta configuração corporal, mais do que espiritual, parece sig-
nificar, como anteriormente se aludiu, que estamos a assistir à trans-
lação de um modelo dialógico espiritual anti-judaico, que tinha ca -
racterizado as disputas mais antigas, para uma postura mais
anti-semita e denunciadora da diferença pelo apontar de dissimilitu-
des corporais ou de modos de estar (vestuário, apresentação) do
judeu na sociedade cristã tardo-medieval.
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31 Vd. Cf. S. A. GOMES, “Há 500 anos, em S. Francisco de Leiria...”, in Cadernos ESAP,
Porto, Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto, Nºs 2/3 (Dezº, 1997), pp. 132-
-149; MARIA JOSÉ FERRO TAVARES, “O estereótipo do Judeu português na época dos Des-
cobrimentos”, in Os Judeus e os Descobrimentos. Actas do Simpósio Internacional. Coord. Salete da
Ponte e Helena Romero. Tomar, 1992, pp. 15-25; LUíS URBANO AFONSO, “Iconografia
antijudaica em Portugal (séculos XIV-XV)”, in Cadernos de Estudos Sefarditas. Revista Anual.

Nº 6 (2006), Lisboa, pp. 101-132.
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8 – Conhecemos mal outra tratadística portuguesa que espera
os seus investigadores. Penso, por exemplo, nesse Tratado Teoló-
gico, em português, cuja redacção é atribuída ao reinado de D. Dinis
(BNP – Il. 47). Tenhamos presente, por outro lado, que pertence ao
Bispo de Silves, D. Fr. Álvaro Pais (†1349), o Colyrium Fidei adversus

haereses. Não é, como se sabe, um texto anti-judaico, porque tem um
al cance mais universal, numa certa tradição portuguesa controver -
sis ta mais generalista, aliás, do que focada no Judaísmo ou no Isla-
mismo. Lembremos que seguem esta tendência as obras, com 
circulação em Portugal, Diálogo de Robim e do Teólogo, o Livro das Con-

fissões, de Martim Peres (c. 1316) e mesmo o Horologium Fidei, de 
Fr. And ré do Prado, esclarecido arguente do Infante D. Henrique.
Tam bém o dominicano Mestre André Dias, bispo titular de Mé gara,
redigiu textos atentos às problemáticas religiosas do seu tem po, a
saber, o De Schismatibus (1416-1417) e o de Graecis errantibus (1437).
Mas a sua redacção assinala a elevada sensibilidade com que o epis-
copado português considerava a problemática heterodoxa e ta m -
bém as correntes não cristãs. Fr. Álvaro Pais, contudo, como fica
claro no De statu et planctu Ecclesiae, defende que ninguém deve ser
coa gido à fé, sendo esta matéria de livre arbítrio 32.

Os acontecimentos da década de 1490, nomeadamente a expul-
são de 1492, em Espanha, e a de 1496, em Portugal, trazem uma
nova realidade política ao problema judaico. Escrevem-se, então,
novos textos controversistas, nomeadamente o conhecido Auto da
Fé ou Adjuitorium Fidei (BNP, Ms. 6967), do converso e médico de
D. João II, Mestre Manuel António. Da mesma época é a produção
do cisterciense Fr. João Claro, formado em Alcobaça e doutorado
por Paris, mestre de Véspera, na Universidade de Lisboa, ao qual se
devem umas Provas de que já veio o Messias. A “famosa arte da impri-
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32 JOSÉ ANTUNES, “Acerca da Liberdade de Religião na Idade Média. Mouros e Judeus
perante um problema teológico-canónico”, in Revista de História das Ideias, Vol. 1, Coimbra,
1989, pp. 63-84.
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missão”, então já em plena produção, servirá também a propagação
junto de públicos mais amplos da problemática judaica vista por
autoridades católicas, mas também do ponto de vista dos judeus de
origem portuguesa, cujo estudo vai motivando a historiografia luso-
-judaica do nosso tempo.
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