
Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 7, 2007, pp. 301-320.

A acção do Santo Ofício sobre a
comunidade cristã-nova de Lamego (1541-1544):

o caso de Isabel Mendes 1

Susana Bastos Mateus
Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”

A entrada do Santo Ofício em Lamego

Como é bem sabido, os primeiros anos de funcionamento do
tribunal do Santo Ofício em Portugal foram bastante complexos. Os
motivos foram diversos, entre os quais a instabilidade das negocia-
ções junto da cúria romana que, em alguns momentos, favorecia as
ambições de D. João III em estabelecer o tribunal no território por-
tuguês e, noutros momentos parecia favorecer os pedidos que os
cristãos-novos portugueses apresentavam 2.

1 Este artigo integra-se na investigação que temos vindo a desenvolver na Cátedra de
Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” da Universidade de Lisboa, em conjunto com o
Dr. James Nelson Novoa. Em próximos trabalhos procuraremos aprofundar a análise da
comunidade cristã-nova de Lamego da primeira metade do século XVI e a repressão inqui-
sitorial por ela sofrida, bem como a acção de resistência ao Santo Ofício, desenvolvida por
vários dos seus membros, em Roma, junto da cúria pontifícia. Queremos agradecer ao
James Nelson Novoa a partilha de documentação que possibilitou o enriquecimento do
presente trabalho. Apresentamos também um agradecimento muito especial ao Paulo
Mendes Pinto e à Maria Fernanda Guimarães pelo estimulante debate de ideias que, neste
caso, ajudou a solucionar algumas das dúvidas suscitadas pela leitura da documentação.

2 Para o estudo da complexa problemática em torno do estabelecimento da Inquisi-
ção em Portugal continua a ser válida a obra de ALEXANDRE HERCULANO, História da
Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, 3 vols., Lisboa, Livraria Bertrand, 1976. De
crucial importância para uma revisão e actualização crítica de Herculano é a introdução
feita por JORGE BORGES DE MACEDO, “A tentativa histórica «Da Origem e Estabelecimento
da Inquisição em Portugal» e as insistências polémicas”. Fundamental é o estudo recente
de GIUSEPPE MARCOCCI, I Custodi dell’ Ortodossia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinque-
cento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004.
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Depois da criação dos dois tribunais principais, Lisboa e Évora 3,
foram criados outros tribunais que funcionaram durante um curto
período de existência. Tal terá sido o caso dos tribunais do Porto 4,
Tomar e de Lamego. Na mesma época, foi criado o tribunal de
Coimbra 5, o qual voltou a reabrir em 1565.
Tudo leva a crer que estes tribunais funcionavam ainda num

regime um pouco precário, principalmente no tocante aos oficiais
que lhe estavam adjudicados. De facto, esta poderá ser uma das
razões porque não voltaram a reabrir em 1548 6.
Apesar dos vários estudos sobre a instalação do Santo Ofício em

Portugal, as informações referentes à criação dos vários tribunais de
distrito, por volta de 1541, ainda não são totalmente claras, especial-

3 Sobre os primeiros anos de funcionamento do Tribunal do Santo Ofício de Évora,
veja-se o artigo de MARÍA DO CARMO TEIXEIRA PINTO e LUCÍLIA MARIA LUÍS FERREIRA
RUNA, “Inquisição de Évora: dez anos de funcionamento (1541-1550)”, Revista de Histó-
ria Económica e Social, n.º 22, Janeiro-Abril, 1988, pp. 51-76. Uma análise dos primeiros
anos anos do Santo Ofício de Évora, sobre a sua estrutura e sobre as suas vítimas, encon-
tra-se em ANTÓNIO BORGES COELHO, A Inquisição de Évora. Dos Primórdios a 1668, 2 vols.,
Lisboa, Editorial Caminho, imp. 1987.

4 O breve período de funcionamento do Tribunal do Santo Ofício na cidade do Porto
foi tratado por ELVIRA CUNHA DE AZEVEDO MEA,A Inquisição do Porto, separata de Revista
Portuguesa de História, vol. II, Porto, 1979. Veja-se também HERMÍNIA VASCONCELOS
VILAR, “A Inquisição do Porto: actuação e funcionamento (1541-1542)”, Revista de Histó-
ria Económica e Social, n.º 21, Setembro-Dezembro, 1987, pp. 29-46.

5 Para os primeiros anos do Tribunal do Santo Ofício de Coimbra são fundamentais
os estudos de ANTÓNIO BAIÃO que publicou alguma documentação crucial para a com-
preensão dos primeiros tempos do tribunal. Veja-se Prelúdios da Inquisição de Coimbra,
separata de Arquivo Coimbrão. Boletim da Biblioteca Municipal de Coimbra, [s.d.]. De
extrema importância para o estudo da fundação do Tribunal de Coimbra, bem como para
a análise dos anos iniciais do Santo Ofício português é o trabalho de I.-S. RÉVAH, “L’instal-
lation de l’Inquisition à Coimbra 1541 et le premier règlement du Saint-Office portugais”,
Études Portugaises. Publiées par les soins de CHARLES AMIEL, Paris, FCG-Centro Cultural
Português, 1975, pp. 121-153.

6 Para algumas considerações sobre a criação e a estruturação do Tribunal de Lamego,
bem como a análise do texto do seu documento fundador veja-se SUSANA BASTOS MATEUS
e JAMES W. NELSON NOVOA, “ The case of the New Christians of Lamego as an example
of resistance against the Portuguese Inquisition in sixteenth century Portugal”, Hispania
Judaica, Jerusalém, (no prelo).
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mente no que se refere à sua estrutura administrativa. Através da
análise da documentação existente, é possível verificar que muitos
destes tribunais funcionariam em estreita ligação com o bispo da
diocese correspondente, bem como com o restante aparelho dioce-
sano em geral 7.
Numa carta datada de 1541, D. João III dirige-se ao recém-no-

meado bispo de Lamego 8, D. Agostinho Ribeiro, apresentando-lhe,
em linhas gerais, alguns dos aspectos estruturais do tribunal do
Santo Ofício que o monarca pretendia criar em Lamego 9. Nas pala-
vras do monarca, sendo necessário instalar a inquisição em todo o
território português, “assentei com o Infante meu Irmão que vos a
fisesseis nesse vosso Bispado, e no de Viseu, com hum letrado de
muita confiança 10”. No tocante aos oficiais, D. João III refere que

porque para isso são necessarios offiçiaes: Prometor, Meirinho, escrivão, e
solicitador e estes convem que sejão pessoas de confiança; folgarey de vos
informardes se nesse vosso Bispado avera pessoas que sejão autas para isso, e
em que aja as callidades que deve deter, quem nestes cargos ouver de servir .
E porque agora seria bem que elles não tivessem ordenado, me paresse que
deveis buscar pessoas que sirvão sem elle, porque para prometor e Escrivão
podereis achar alguns que folguem de o ser 11.

7 Sobre a importância social dos bispos e para a sua definição enquanto elite de poder,
veja-se JOSÉ PEDRO PAIVA, “Definir uma elite de poder: os bispos em Portugal (1495-
-1777)”, Optima Pars. Elites Ibero-Americanas do Antigo Regime. Org. NUNO G.F. MON-
TEIRO, PEDRO CARDIM e MAFALDA SOARES DA CUNHA, Lisboa, Instituto de Ciências
Sociais, 2005, pp. 47-63. Do mesmo autor, sobre as relações entre os bispos e a Inquisição,
veja-se “Os Bispos e a Inquisição Portuguesa (1536-1613), Lusitania Sacra, 2.ª série, 15,
2003, pp. 43-76.

8 O anterior bispo de Lamego, D. Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos, foi
transferido para o arcebispado de Lisboa, sendo substituído, em Lamego, por D. Agosti-
nho Ribeiro, anterior bispo de Angra. Veja-se FORTUNATO DE ALMEIDA,História da Igreja em
Portugal. Nova edição preparada e dirigida por DAMIÃO PERES, vol. II, Lisboa, 1968, p. 630.
Para uma perspectiva histórica da diocese de Lamego cf. JOÃO SOALHEIRO, “Lamego, Dio-
cese de”, Dicionário de História Religiosa de Portugal. Direcção de CARLOS MOREIRA AZE-
VEDO, vol. IV, Lisboa, Círculo de Leitores, imp. 2001, pp. 419-428.

9 Utilizámos uma cópia tardia deste documento existente em ANTT, Conselho Geral
do Santo Ofício, Liv. 90, fls. 21r e 21v.

10 Ibidem, fl. 21r.
11 Ibidem, fl, 21r.
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Para além do bispo D. Agostinho Ribeiro 12 e do inquisidor
Manuel de Almada 13, a documentação consultada fornece-nos o
nome de alguns dos oficiais que seriam parte integrante deste tribu-
nal: tal é o caso do notário Diogo Rodrigues e do meirinho Sebas-
tião Rodrigues 14, do Dr. Gonçalo Vaz, deputado do Santo Ofício de
Lamego 15, do notário António Gonçalves 16 e de Heitor Vieira, escri-
vão do Santo Ofício 17. A estrutura dos oficiais do tribunal revela-se
ainda bastante incipiente, utilizando-se, na maioria dos casos, oficiais
diocesanos. O mesmo acontecia no tocante aos espaços físicos do
tribunal que começou a vigorar sem ter infra-estruturas próprias 18.

12 Para um pequeno esboço de D. Agostinho Ribeiro, mencionando-se o seu percurso,
anterior à estadia lamacense, como pregador da Capela Real, provedor do Hospital de
Todos-os-Santos e Reitor da Universidade de Coimbra, veja-se JOAQUIM DE AZEVEDO,His-
tória Ecclesiastica da Cidade e Bispado de Lamego, Porto, Typographia do Jornal do Porto, 1878,
pp. 73-75.

13 Para uma resenha biográfica desta figura, veja-se o estudo de CARLOS MARGAÇA
VEIGA, “D. Manuel de Almada, Bispo de Angra: sua trajectória político-social e religiosa”,
Lusitania Sacra, 2.ª série, 15, 2003, pp. 77-95. Neste estudo, o autor mostra claramente
como a carreira inquisitorial de Manuel de Almada, principalmente os anos em que foi
inquisidor em Lamego contribuíram para um aumento do seu prestígio e posição social.

14 Os nomes destes dois oficiais são referidos em ANTÓNIO BAIÃO, “A Inquisição em
Portugal e no Brazil. Subsidios para a sua Historia”, Archivo Historico Portuguez, vol. V,
1907, p. 96.

15 O próprio intitula-se como “hum dos deputados da sancta Inquisiçam da comarca
de Lamego” numa carta redigida a D. João III, a 15 de Janeiro de 1543, cf. As Gavetas da
Torre do Tombo, vol. I (Gav. I-III), Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos,
1960, pp. 130-131.

16 Este oficial aparece como o autor da recolha das denúncias apresentadas aos inqui-
sidores de Lamego em 1543 e 1544, vg. “Eu ho bacharel Antonio Gonçalvez notario da
Santa Inquisiçam que o screvj”, ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias, fl. 4r.

17 Este nome é referido numa procuração apresentada ao Santo Ofício, “e tambem de
eytor vieira outrosi escrivão do Samto officio”, cf. ANTT, Inquisição de Lisboa, proc.
3638, fl. 9v.

18 Este facto é analisado por I.S. RÉVAH, que demonstra a forma como nos primeiros
tribunais “il n’était prévu de siège spécial pour les nouveaux tribunaux. La prison devait
être celle de l’évêque ordinaire du diocèse. Au besoin, ordre serait donné à cet ordinaire
pour qu’il installât ladite prison. D’ailleurs, en vertu de la patente concédée en 1536 au Saint
Office, les prisons civiles devaient accueillir les personnes arrêtées sur l’ordre des inquisi-
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Tal como estava contemplado nas regulamentações que servi-
ram de base jurídica a estes primeiros tribunais, depois da criação de
um determinado tribunal deveria ser efectuada uma visita ao terri-
tório que se encontrava sob a sua alçada jurisdicional. No caso con-
creto de Lamego, foi efectuada uma visita à cidade, com início a 20
de Agosto de 1543 e terminando a 16 de Fevereiro de 1544. No
Livro de Denúncias referente a esta visita encontram-se registadas
cerca de 300 denúncias 19, as quais permitem, em muitos dos casos,
traçar um perfil da comunidade cristã-nova de Lamego, da sua vida
quotidiana e da sua estrutura sócio-profissional.
No estado actual da nossa investigação não conhecemos a data

exacta na qual o Santo Ofício abandonou Lamego. Por tudo aquilo
que podemos concluir da análise documental, o tribunal deverá ter
funcionado com alguma precariedade, motivada, essencialmente,
pela falta de oficiais próprios, bem como pela carência de verbas que
possibilitassem o seu bom funcionamento. Por outro lado, a dinâ-
mica do Santo Ofício de Lamego deve ter sido afectada pelo breve
Cum Nuper Dilectum, datado de 22 de Setembro de 1544, no qual o
papa ordenava a suspensão das sentenças emitidas pelo Santo Ofício
até à chegada do núncio Giovanni Ricci, que detinha a incumbência
de examinar detalhadamente os procedimentos inquisitoriais 20.
Muitos dos autos iniciados no Santo Ofício de Lamego transita-

ram para a inquisição de Lisboa, onde os processos prosseguiram
sob a alçada do temível inquisidor de Lisboa, João de Melo e Castro.

teurs. Les audiences auraient lieu, soit dans la prison, soit dans la demeure de l’inquisiteur,
soit dans un autre endroit proche de la prison”, “L’installation de l’Inquisition à Coimbra
1541 et le premier règlement du Saint-Office portugais”, Études Portugaises. Publiées par
les soins de CHARLES AMIEL, Paris, FCG-Centro Cultural Português, 1975, pp. 128 e 129.

19 Encontramos uma breve análise de algumas destas denúncias em ELVIRA CUNHA DE
AZEVEDO MEA, A Inquisição de Coimbra no século XVI. A Instituição, os Homens e a Sociedade,
Porto, Fundação Engenheiro António de Almeida, 1997, pp. 226 e 227.

20 Sobre este tema cf. as considerações de GIUSEPPE MARCOCCI, I Custodi dell’ Ortodos-
sia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,
2004, pp. 81-86.

Pag 301-320:Layout 1 16-06-2008 19:49 Página 305



SUSANA BASTOS MATEUS

306

Numa carta datada de 23 de Agosto de 1544 21, os oficiais da
câmara de Lamego dirigem a D. João III um pedido, escrevendo
“Vossa Alteza queira conservar este Santo Officio no modo em que
esta” e apelando para que, quando o monarca decidir retomar os
procedimentos em Lamego, utilize para este fim uma pessoa parti-
cularmente experiente. Nas palavras dos vereadores de Lamego, a
actuação do Santo Ofício naquela cidade, através dos seus mecanis-
mos de controlo social 22, tinha sido extremamente benéfica através
da inquirição feita aos costumes da população local. Na carta faz-se
menção a alguns grupos de pessoas que tentaram, de forma muito
vincada, impedir o estabelecimento do Santo Ofício em Lamego e,
mais tarde, dificultar o seu bom funcionamento. Para os vereadores
estas pessoas mostravam o quão importante era a presença do santo
Ofício em Lamego pois

a condição de muitas pessoas desta terra he per todollos modos trabalhar de
o impedir e dividir das pessoas que pera elle Vossa Alteza tem ordenadas
tudo afim de seus erros ficarem sem castiguo e se encubrirem muitas culpas 23.

Em 1548, após a bula Meditatio Cordis, tem início um novo pe-
ríodo na vida do Santo Ofício português. Os pequenos tribunais são
suprimidos e a acção repressiva do Santo Ofício concentra-se em
alguns centros de poder de grande importância. No entanto, apesar
da sua brevidade, o Tribunal do Santo Oficio de Lamego teve um
impacto profundo na tessitura social da comunidade cristã-nova de
Lamego, uma comunidade que conheceu um grande desenvolvi-
mento ao longo do século XV e durante o primeiro quartel do sé-
culo XVI. Após a passagem do Santo Ofício por Lamego, muitos

21 ANTT, Corpo Cronológico, parte I, maço 75, n.º75.
22 Utilizamos aqui o conceito de controlo social na linha de teorização de MICHEL

FOUCAULT sobre os mecanismos de controlo e de punição em Surveiller et Punir. Nais-
sance de la Prison, Paris, Gallimard, imp. 2001. Sobre os mecanismos de controlo presen-
tes nas visitações do Santo Ofício veja-se FRANCISCO BETHENCOURT, Inquisição e Controlo
Social, separata de História & Crítica, n.º 14, Lisboa, 1987.

23 ANTT, Corpo Cronológico, parte I, maço 75, n.º75.
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dos cristãos-novos, alguns dos quais tinham uma importância social
muito significativa, acabaram por fugir e, muitos dos que optaram
por permanecer, foram novamente alvo da repressão inquisitorial
após o novo estabelecimento da Inquisição em Coimbra, em 1565 24.

O Caso de Isabel Mendes, a “Mestra”

Na altura da chegada do Santo Ofício a Lamego, a comunidade
cristã-nova dessa localidade apresentava sinais de grande vitali-
dade 25. Dispersos pelos espaços da antiga judiaria, Rua Nova, Rua
do Almacave e Rua da Cruz, por exemplo 26, alguns dos cristãos-
-novos de Lamego mantinham uma posição social de destaque,
tendo relações com importantes figuras do mundo cortesão 27 e das
elites eclesiásticas 28.

24 Veja-se o estudo de ELVIRA CUNHA DE AZEVEDO MEA, no qual são referidos alguns
casos de cristãos -novos de Lamego que, após sofrerem um primeiro processo inquisitorial,
na década de 40 do século XVI, voltaram a ser processados pelo Tribunal de Coimbra,
cerca de trinta anos mais tarde, A Inquisição de Coimbra no século XVI. A Instituição, os Homens
e a Sociedade, Porto, Fundação Engenheiro António de Almeida, 1997, passim.

25 A vitalidade de Lamego já se encontra no século XV, tendo duas judiarias, com cerca
de 400 habitantes, que se encontravam abertas, para grande escândalo da comunidade
cristã local. À semelhança do que aconteceu com a Guarda, Viseu e a Covilhã, em 1436 as
judiarias de Lamego tiveram ordem para cerrar as suas portas. Cf. MARIA JOSÉ FERRO
TAVARES, Los Judíos en Portugal, Madrid, Editorial MAPFRE, imp. 1992, pp. 27 e 116.

26 Veja-se a referência a estes espaços em MARIA JOSÉ FERRO TAVARES, “Os Cristãos
Novos em Terras da Comarca da Beira (Subsídios para o Estudo das Primeiras Gerações)”,
Rumos e Escrita da História. Estudos em Homenagem a A. A. Marques de Almeida, Lis-
boa, Edições Colibri, 2006, p. 560.

27 MARIA JOSÉ FERRO TAVARES refere, mais concretamente, a relação que alguns cris-
tãos-novos tinham com a própria casa real, proximidade que se manifestava na figura do rei
D. Manuel como padrinho de baptismo de alguns dos recém-convertidos, cf. “Os Cristãos
Novos em Terras da Comarca da Beira (Subsídios para o Estudo das Primeiras Gerações)”,
Rumos e Escrita da História. Estudos em Homenagem a A.A. Marques de Almeida,
Lisboa, Edições Colibri, 2006, p. 559.

28 Um exemplo destas relações é a que o Dr. Gonçalo Vaz, deputado da Inquisição de
Lamego, refere em carta a D. João III, datada de 15 de Janeiro de 1543, na qual alega que
um dos mais importantes membros da comunidade cristã-nova de Lamego, o médico
Pedro Furtado, era “favorecydo do chantre de Lamego e porque sempre cuidou da mãy
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Ao longo dos séculos, Lamego cresceu em importância, muito
em virtude do seu posicionamento geográfico privilegiado 29, perto
do curso do Douro, num meio caminho entre a Beira e Trás-os-
-Montes e com grande proximidade à fronteira castelhana 30. No
século XVI, Rui Fernandes traçará uma imagem amplamente elo-
giosa de Lamego e do seu termo:

Estas duas léguas deste compasso è a mais sadia terra e dos mais excelen-
tes ares que há no reino tirando o Peso que é na Barca da Régua, e tem os
ares carregados e as àguas muito más por a terra ser de qualidade da terra do
Alentejo. O mais compasso da terra é muito são de muito poucas febres e de
poucas maleitas e desde que os judeus de Castela entraram em Portugal, que
então foram mui grandes pestilências, nunca mais houve peste 31.

dos filhos do arcebispo de Lixboa que por sua cabeça ha de impidir a sancta Inquisiçam”,
vd. As Gavetas da Torre do Tombo, vol. I (Gav. I-III), Lisboa, Centro de Estudos Históricos
Ultramarinos, 1960, pp. 130-131. Veja-se também as considerações feitas sobre esta temá-
tica em SUSANA BASTOS MATEUS e JAMES NELSON NOVOA, “De Lamego para a Toscana: o
périplo do médico Pedro Furtado, cristão-novo português”, Cadernos de Estudos Sefarditas,
n.º 5, 2005, p. 316.

29 Sobre a importância estratégica de Lamego como “centro” das actividades de algu-
mas das mais destacadas famílias sefarditas dos séculos XV e XVI, mormente o caso da
família Mendes-Benveniste, veja-se o artigo de PAULO MENDES PINTO, “Uma lógica perifé-
rica para os centros: os Mendes/Benveniste entre a Beira Interior e Istambul”, Actas
das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior, Trancoso, Belmonte, 2008,
pp. 161-170.

30 Na sua introdução à obra quinhentista de Rui Fernandes, AMÂNDIO MORAIS BARROS
analisa a posição geográfica privilegiada de Lamego em termos de comunicabilidade refe-
rindo que “entre os vários trilhos percorridos, destaquem-se aqueles que atravessam as
zonas montanhosas. Caminhos de séculos por onde vinham, sabe-se lá em que condições,
as tradicionais “rogas” nas alturas das grandes fainas agrícolas. Sobressaía a velha “Estrada
da Beira”, incessantemente percorrida por recovas de almocreves e estímulo fundamental
de atracção e fixação de populações. Saliente-se, também, a estrada que conduzia à Galiza,
já existente e movimentada na Idade Média”, in RUI FERNANDES, Descrição do terreno ao redor
de Lamego duas léguas [1531-1532]. Edição crítica de [...], Porto, Beira Douro, Associação de
Desenvolvimento do Vale do Douro, 2001, p. 19.

31 RUI FERNANDES, Descrição do terreno ao redor de Lamego duas léguas [1531-1532]. Edição
crítica de AMÂNDIO MORAIS BARROS, Porto, Beira Douro, Associação de Desenvolvimento
do Vale do Douro, 2001, p. 67.
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Nas múltiplas denúncias feitas nos anos de 1543 e 1544 aos in-
quisidores de Lamego, o bispo de Lamego e o doutor Manuel de
Almada, muitas são contra cristãs-novas, acusadas de efectuarem
diversas práticas judaicas. A maioria das práticas denunciadas rela-
ciona-se com práticas alimentares, entre as quais os jejuns, a não
ingestão de certos alimentos e a prática de alguns preceitos específi-
cos no tocante ao abate de certos animais. Para além destas, são
referidos também alguns aspectos do quotidiano doméstico, como a
limpeza da casa às sextas-feiras e a guarda dos sábados. Em alguns
testemunhos surgem, também, referências a algumas práticas rela-
cionadas com a morte 32.
Algumas das mulheres acusadas surgem como verdadeiras figu-

ras de liderança da comunidade e, entre elas, destaca-se de forma
significativa a figura de Isabel Mendes, uma cristã-nova que na altura
em que se efectuam as diligências inquisitoriais já era viúva. Isabel
Mendes morava, à semelhança do que acontecia com muitos cris-
tãos-novos de Lamego, na Rua Nova 33 e, segundo alguns testemu-
nhos, a sua casa era usada para servir de “sinagoga das mulheres”.
De facto, inúmeros depoimentos fazem referência a ajuntamentos
de cristãs-novas, feitos aos sábados, em casa da dita Isabel Mendes,
supostamente com o intuito de se fazer a “guarda dos sábados”.
No dia 23 de Fevereiro de 1544, nos paços episcopais de La-

mego, Diogo Álvares comparecia perante o bispo e o inquisidor
para denunciar que:

32 Sobre os rituais fúnebres, veja-se a descrição que é feita numa denúncia que alude às
cerimónias que foram feitas por alguns cristãos-novos de Lamego, por altura da morte de
Tristão de Castro, também ele cristão-novo. Cf. ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denún-
cias, fls. 27r e ss.

33 Uma descrição precisa da localização da casa de Isabel Mendes encontra-se num
pequeno papel enviado para os inquisidores, no qual constam várias denúncias contra os
cristãos-novos de Lamego, reportando-se a ocorrências dos anos trinta do século XVI.
O denunciante descreve “huma casa alta que esta quando vão pela rua nova para çima
naquele largo onde mora o Ldo. Pedro Furtado de fronte honde se aparta a rua para a
praça ha mão direita e a Rua do campo ha mão esquerda e esta casa faz a quina na rua que
se toma para a praça”, ANTT, Inquisição de Lamego, macete 1, doc. 4.
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ele testemunha vira per muitas vezes ao sabado ajuntaremse em casa de Isabel
mendez cristãa nova antonia cardosa molher de simão rodrigues ho manta, e
a molher do benevides, e a molher de jorge dos santos isabel d’almejda, e a
confeiteira, e a valença maj de Pedro de valença preso pellos casos da santa
inquisiçam, e a molher de Diogo Rodriguez ho caniga, e a molher de antonio
diaz corpo triste filha da dita isabel mendez, e os maridos das sobre ditas
filhas de isabel mendez item antonio diaz e jeronimo fernandez hiam com as
ditas suas molheres e as acompanhavam ate a casa de sua may dellas nos ditos
sabados e isto vira elle testemunha per muitas vezes por ser vizinho, e estas
sobreditas pessoas todas são cristãas novas as quaes todas hião vestidas con-
sertadas como em dia de ffesta e asi guardavão os dittos sabados ffolgando e
merendando e tomando muito prazer sem ffazerem nenhum serviço 34.

Do mesmo modo, a 26 de Fevereiro de 1544, Pedro Garcia
denunciava:

Disse elle testemunha que de tres anos a esta parte via ele testemunha
aos sabados hir a casa de isabel mendez cristãa nova morador nesta cidade na
Rua Nova, lianor cardosa viuva irmã da dita isabel mendez e Branca diaz
outrosy sua irmã e cecilia rodriguez sua sobrinha molher do cabeção, e a
molher de jorge dos santos, e filipa d’almeida irmãa da dita molher do dito
jorge dos santos, e antonia cardosa irmã da dita isabel mendes molher de
simão rodriguez o manta e felipa rodriguez confeiteira e justa de paaz filha da
dita isabel mendez molher de jeronimo fernandez padilha, e a molher de
antonio diaz corpo triste outrosi filha da dita isabel mendez, e cecilia cardosa
molher que ffoi do moquita e sua irmã branqua nunnes todas cristãas novas
e filhas e irmãas e parentas da ditta isabel mendez, e com a ditta isabel men-
dez estavam em sua casa as sobreditas ao sabado ffolgando [...] e que vinham
vestidas e toucadas como em dia de festa e isto sabe ele testemunha por que
he vizinho dantre a porta e o vio muitas vezes ate que a dita isabel mendez se
ffoi desta cidade tanto que a santa inquisiçam aqui veo, e muitas vezes elle tes-
temunha se alevantava ao sabado a noite abrir a porta a cezilia cardosa
quando vinha da casa da dita isabel mendez para casa por se servirem ambos
por hua porta item ele testemunha e a ditta cezilia cardosa, e que muitas vezes
elle testemunha vira a dita cezilia cardosa varrer a casa a sesta feira a tarde 35.

34 ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias, fl. 79v.
35 ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias, fl. 80r.
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Helena Cardosa, filha de Pedro Cardoso, moradora em Lamego,
na Rua da Seara, denunciou aos inquisidores que

vivendo ella testemunha na Rua nova desta çidade em casa de sua irmã isabel
cardosa ja defunta vira aos sabbados ajuntaremse em casa de isabel mendez
cristãa nova morador nesta cidade na rua nova a branca diaz e lianor cardosa
e antonia cardosa molher de simão rodriguez ho manta suas irmãas e Justa de
paaz molher de jeronimo ffernandez padilha e filipa mendez molher antonio
diaz corpo triste filhas da ditta isabel mendez e ally estavam folgando e ffa-
zendo serviço algum 36.

O testemunho de Gonçalo Fernandes, feito no dia 2 de Outu-
bro de 1543 mostra algumas tensões existentes entre os cristãos-
-velhos face à ostensiva visibilidade que as práticas dos cristãos
novos podiam apresentar:

Dise mais ele testemunha que deste anos ate que veo a Santa Inquisiçam
a esta cidade vira per muitas vezes a porta de Isabel Mendez cristã nova que
dizem ser fugida desta cidade aos sabados estar muitas cristãs novas vestidas
e enfeitadas como cousa de dominguo sem fazerem nada principalmente no
Verão e que as pessoas que pasavam por a dita e molheres hiam per a fonte
dalmedina deziam muitas vezes polas ditas cristãs novas aquelas cadellas que
estão ali enfeitadas sem fazerem nada gardando os sabados e declarou ele tes-
temunha que ante as pessoas que ali via estar era huma molher de Simão Ro-
driguez ho manta irmã da dita Isabel Mendez moradora na Rua Nova junto
da dita Isabel Mendez e asi estava nos ditos ajuntamentos a molher de Anto-
nio Diaz e a molher de Jeronymo Fernandez o Padilha cristãs novas 37.

Algumas denúncias contra Isabel Mendes adquirem contornos
mais graves, reflectindo aspectos complexos da religiosidade destes
cristãos-novos, muitos dos quais ainda haviam presenciando o
momento do baptismo forçado 38. Alguns dos denunciantes refe-

36 ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias, fls. 156v e 157r.
37 ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias, fls. 25r e 25v.
38 Para alguns casos de pessoas que foram sujeitas ao baptismo forçado e que, mais

tarde vieram a sofrer processo inquisitorial, contendo exemplos para várias partes do reino,
veja-se ISABEL DRUMOND BRAGA, “Judeus e Cristãos-Novos: os que chegam, os que
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rem-se a Isabel Mendes como «a Mestra», este epíteto fazia referên-
cia ao grande conhecimento que Isabel teria das práticas e dos
rituais judaicos, servindo também como elemento que ensinava e
doutrinava as gerações mais novas. Alguns testemunhos referem os
conhecimentos significativos que Isabel teria da língua hebraica. Tal
é o caso das referências feitas no processo inquisitorial de Manuel
Henriques do Braço 39 onde se menciona que o acusado fazia várias
cerimónias judaicas com outros cristãos-novos e que “com outros
cristãos novos asi sospeitos e nas casas deles e de cada hum delles em
especiall com a dita isabel mendez e em sua casa como dito he e com
ella e com outros fallar hebrayco e cousas de judeus e de sua ley 40.”
Segundo alguns dos testemunhos, Isabel Mendes praticava a cir-

cuncisão nos meninos seus familiares, nomeadamente nos seus
netos, mas também em outros filhos de cristão-novos. No seu pro-
cesso inquisitorial, o promotor refere mesmo que

a Re deppois outrosy do dito perdão circuncidou ajudou e ensinou a circun-
cidar nesta cidade de Lamego a muitos mininos ffilhos de cristãos novos asy
seus parentes como outros como mestra que era desta cerimonia judayca a
qual a muitos mininos ffez e ensinou 41.

partem e os que regressam”, Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 5, 2005, pp. 12-14. Para uma
abordagem da dispersão das localidades portuguesas onde se efectuou o baptismo forçado,
veja-se FRANÇOIS SOYER, The Persecution of the Jews and Muslims of Portugal (1496-7). Manuel I
and the End of Religious Tolerance, Leida, Brill, 2007. Agradecemos ao Dr. François Soyer o
ter-nos facultado uma cópia do seu trabalho ainda na versão manuscrita.

39 Este cristão-novo conservava bem viva a memória do tempo anterior à conversão-
geral, uma vez que tinha já 75 anos na altura em que a Inquisição de Lamego lhe moveu um
processo, em 1543. Segundo a denúncia de Beatriz Nunes aos inquisidores de Lamego,
datada de 28 de Agosto de 1543, Manuel era parente de Isabel Mendes: “e lhe perguntava
ela testemunha onde hia ao dito manoel do braço e ele lhe respondia indo asim nos ditos
sabados vou a casa de isabel mendez a pasar este dia declarou ela testemunha que a dita
isabel mendez era cristã nova a qual he fugida polos casos da santa inquisiçam desta cidade
e que o dito manoel do braço fora casado com huã irmã da mãj da dita isabel mendez”,
ANTT, Inquisição de Lamego, liv. 1 Denúncias, fls. 4v e 5r.

40 ANTT, Inquisição de Lisboa, proc. 5874, fólio não numerado.
41 ANTT, Inquisição de Lisboa, proc. 3638, fls. 5r a 7r.
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São várias as denúncias que referem estas práticas, incluindo-se
no rol de denunciantes alguns cristãos-novos. A 25 de Setembro de
1543, Bastião Vaz, cónego da sé de Lamego, denuncia que

a dita Isabel mendez tinha ffama nesta cidade que circuncidava crianças dos
cristãos novos. Disse mais ela testemunha que antonio diaz corpo triste d’al-
cunha cristão novo morador nesta cidade genro da ditta Isabel mendez que
tinha hum ffilho circuncidado segundo ele testemunha ouvio dizer gerall-
mente nesta çidade 42.

A 17 de Novembro do mesmo ano, Cecília Cardosa, que fora
casada com Diogo de Lisboa, cristã-nova, refere que

nesta cidade he pubrica voz e fama que Isabel mendez cristã nova que vivia
na Rua nova que ora dizem fez amorada desta cidade com medo da Santa
Inquisição era judia e circuncidava meninos 43.

Não é muito comum a referência à possibilidade de uma mulher
praticar a cerimónia da circuncisão e, obviamente, não possuímos
dados que comprovem que Isabel Mendes efectivamente praticava
estes rituais. Os textos normativos do judaísmo, incluíndo os textos
bíblicos, na maior parte dos casos mais do que proibirem, simples-
mente omitem a possibilidade de uma mulher praticar este tipo de
rituais, excepto em situações muito especiais 44. Este facto torna-se
mais estranho porque na comunidade cristã-nova de Lamego en-
contramos vários indivíduos do sexo masculino que pertenciam a
uma primeira geração de convertidos, alguns deles com uma idade
bastante avançada e que teriam vivido uma boa parte da sua vida
antes da Conversão Geral e, por isso, teriam um conhecimento sig-
nificativo das práticas e dos rituais judaicos. Deste modo, a figura de
Isabel Mendes, “mestra” e “circuncisadora” surge-nos como um

42 ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias, fls. 16v e 17r (sublinhado nosso).
43 ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias, fl. 54v (sublinhado nosso).
44 Sobre o papel conferido às mulheres enquanto líderes religiosas nas fontes bíblicas

e rabínicas, veja-se o artigo de ISAAC SASSOON, “Women as Religious Leaders: the Sources
Biblical and Rabbinic”, Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 6, Lisboa, 2006, pp. 341-356.
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caso excepcional, talvez justificado pelos tempos conturbados que
estas comunidades viviam, acossadas pela perseguição inquisitorial,
recentemente forçadas à conversão à fé católica mas extremamente
mal doutrinadas nas matérias da fé. Num contexto tão complexo,
não será de estranhar que as comunidades procurassem estratégias
de sobrevivência que escapavam, muitas vezes, às soluções mais
convencionais 45. A figura de Isabel Mendes, surge claramente como
uma figura de resistência, uma mulher que manteve acesas as práti-
cas judaicas locais e que perpetuou a sua memória para as gerações
seguintes.
Uma outra prática de que Isabel Mendes foi acusada perante o

Santo Ofício reveste-se de grande complexidade, uma vez que vai
contra um dos mais importantes sacramentos da Igreja Católica, o
baptismo 46. Isabel Mendes foi denunciada por vários testemunhas
que referiam que “desbaptizava” 47 as crianças cristãs-novas imedia-
tamente após estas terem recebido a água do baptismo na Igreja de
Almacave.

45 A figura de Isabel Mendes como eventual mulher que fazia circuncisões encontra ecos
nos textos bíblicos, como é o caso da figura de Séfora, mulher de Moisés, que num contexto
altamente conturbado, efectua a circuncisão a um dos seus filhos (Ex, 4, 24-26). Agradece-
mos ao Prof. Herman Prins Salomon por nos ter fornecido esta referência. Para uma análise
minuciosa deste episódio veja-se ISAAC S. D. SASSOON, The Status of Women in Jewish Tradition.
A close reading and evaluation of biblical, rabbinic and related texts pertaining to the socio-religious vicissi-
tudes of women. Tese de Doutoramento em Teoria da Literatura apresentada à Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2007, exemplar policopiado, pp. 155-163.

46 Sobre a importância do baptismo como um dos sacramentos estruturantes da iden-
tidade cristã, veja-se ADRIANO PROSPERI, “Battesimo e identità cristiana nella prima età
moderna”, Salvezza delle anime disciplina dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo, Pisa, Edi-
zioni della Normale, 2006, pp. 1-65.

47 As preocupações com estas práticas de retirar o baptismo estão expressas numa
carta de 18 de Setembro de D. João III a Paulo III, na qual o monarca faz referência ao
proselitismo e ao messianismo dos cristãos-novos daquele tempo, referindo que “Asi vivem
maal que nam somente huuns danam aos outros, maas ainda pervertem alguuns christãos
velhos fazendo os judaizar e apostatar de nosa ssanta fé até lhes tirarem o bautismo, olleo
e crisma actualmente com ritos judaicos(...)”, veja-se esta citação e outras considerações em
GIUSEPPE MARCOCCI, I Custodi dell’Ortodossia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, p. 61.
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A 2 de Outubro de 1543 Maria Fernandes denuncia aos inquisi-
dores que “ouvira dizer a muitas pessoas desta cidade que a dita
Isabel Mendez tinha hum poço em sua casa onde lavava os oleos a
seus netos e os desbautizava 48”. Do mesmo modo, o promotor que
levantou os artigos de acusação contra Isabel Mendes no decorrer
do seu processo inquisitorial refere que “os filhos dos cristãos novos
que vinhão de ser baptizados os lavava e lhes lavava os olleos por
cuidar que os desbaptizava 49”.
Os testemunhos referem que Isabel Mendes tinha em sua casa

um poço ou uma pia na qual lavava as crianças recém baptizadas dos
óleos do baptismo que lhes tinham sido colocados na igreja. Esta
prática apresentava contornos de extrema gravidade num quadro
mental que via o baptismo como uma das primeiras vias para se al-
cançar a salvação da alma e que, por exemplo, considerava que as
crianças que morriam antes de serem baptizadas permaneciam afas-
tadas da hipótese de salvação 50.
Esta prática de “desbaptismo” não é muito frequente nas de-

núncias que encontrámos para este período temporal. No entanto,
existem algumas referências para as comunidades cristãs-novas cas-
telhanas, também para o século XVI 51.

48 ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias, fl. 29r (sublinhado nosso).
49 ANTT, Inquisição de Lisboa, proc. 3638, fls. 5r a 7r.
50 Esta situação, sobre a qual existe uma abundante produção teológica, representava

um profundo problema social. Refere ADRIANO PROSPERI que “Se capitava che vi si seppel-
lisse un bambino non battezzato, il cimitero doveva essere riconsacrato. La condizione di
impurità che faceva arrestare alla porta della chiesa il neonato da battezzare e rendeva fon-
damentali i riti dell’esorcismo permaneva incancellata e faceva sì che i piccoli corpi venis-
sero sepolti nei campi come animali. Era una lacerazione profonda nell’esperienza sociale,
perché quella esclusione dalla terra benedetta dei morti era la trascrizione nella realtà di
questo mondo della maledizione nell’aldilà.”, Op.cit, pp. 52 e 53.

51 É o caso dos estudos de RENÉE LEVINE MELAMED, ao analisar a personagem de
Beatriz Rodriguez, uma conversa castelhana residente em Santa Olalla, pertencente ao arce-
bispado de Toledo. Segundo Melamed, «A crypto-jew hoping to “de-baptize” his or her
child would rinse off the baptismal waters after the ceremony”, vd. Heretics or Daughters of
Israel? The Crypto-Jewish Women of Castile, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 145.
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Na altura em que se começam as diligências para processar
Isabel Mendes, esta já se encontrava ausente de Lamego. A fuga terá
sido feita através de Trás-os-Montes, à semelhança do que aconte-
ceu com muitos outros cristãos-novos de Lamego que fugiram para
aquela região, no momento em que se anunciou a chegada do tribu-
nal do Santo Ofício 52. Segundo algumas testemunhas, Isabel Men-
des fugira para a Galiza, onde se encontrava presa em Monforte de
Lemos, desconhecemos se estava detida por questões relativas ao
Santo Ofício.
A 30 de Janeiro de 1544, Duarte disse perante os inquisidores

que durante os trinta dias de graça, quando a inquisição se estabele-
ceu em Lamego, “huã isabel mendez cristãa nova moradora nesta
cidade molher viuva dissera a elle testemunha que se queria vir
reconçiliar mas, quando elle testemunha ao outro dia pella manhã ha
ffoy buscar ella dita isabel mendez era ja fugida 53”.
Segundo o testemunho de João Rodrigues, feito a 20 de Dezem-

bro de 1544, Isabel Mendes encontrava-se presa, nessa mesma
altura, em Monforte de Lemos, na Galiza e negava algumas das acu-
sações que contra si tinham sido feitas, referindo também as causas
da sua fuga:

Também no contexto castelhano, veja-se a análise crítica e detalhada das supostas práticas
judaicas que surgem nos processos da Inquisição de Cuenca feita por HERMAN PRINS
SALOMON, “Spanish Marranism Re-examined”, Sefarad, vol. 67, fascs. 1 e 2, 2007, (pp. 111-
-154 e pp. 367-414).

52 Sobre as fugas de membros da comunidade cristã-nova de Lamego para Trás-os-
-Montes, veja-se SUSANA BASTOS MATEUS e JAMES NELSON NOVOA, “De Lamego para a
Toscana: o périplo do médico Pedro Furtado, cristão-novo português”, Cadernos de Estudos
Sefarditas, n.º 5, 2005, p. 318. Com base em documentos constantes na Symmicta Lusita-
nica, ALEXANDRE HERCULANO refere que “Em 1543 [...] a inquisição levara o terror ao seio
das famílias hebreias daquela comarca. Uma parte dessas famílias tinha-se retirado para
Trás-os-Montes. A Inquisição não se esquecera, porém, delas. Um esbirro fora enviado a
fazer ali várias prisões. A lista era secreta, e os magistrados civis recolhiam aos cárceres as
pessoas que ele verbalmente lhe indicava”, História da Origem e estabelecimento da Inquisição em
Portugal, Tomo III, Lisboa, Livraria Bertrand, imp. 1976, p. 107.

53 ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias, fl. 72r.
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avera oito ou nove dias pouco mais ou menos que elle testemunha se achara
na galiza em huã villa que se chama monforte de lemos onde estava presa huã
isabel mendez cristã nova que fugio desta cidade polla santa Inquisiçam e fa-
lando elle testemunha com a dita isabell mendez Indo a ver dissera ele teste-
munha que ouvera mao conselho em se não se reconciliar no tempo da graça
que se deu em esta cidade e a dita isabell mendez respondera a ele testemunha
que ha estrovaram e a nom deixaram reconciliar por que lhe deziam damo
reconciliado e darloei queimado 54 e asi disse a dita Isabel mendez a elle teste-
munha repreendendoa de suas cerimonias Judaicas e que se conhecese delas
por que [...] a dita isabel mendes lhe disera que verdadeira que guardava ela ho
sabado porem que não fazia outras cerimonias, dise mais ele testemunha que
ouvira dizer ha dominguos ffernandez [...] que he almocreve que ha dita
isabel mendez lhe dissera aguora depois que esta presa na dita vila de mon-
forte [...] que seu genro della isabel mendez geronimo ffernandez cristão
novo a estrovara que se não reconciliase 55.

Como podemos ver no testemunho de João Rodrigues, Isabel
Mendes negava as práticas judaicas de que era acusada, referindo que
apenas efectuava a guarda dos sábados. Segundo ela, foi impedida de
se apresentar aos inquisidores pelo seu genro, Jerónimo Fernandes.
De facto, através da leitura do seu breve processo inquisitorial, é

54 Esta afirmação aparece referida em outros testemunhos, mostrando-se, deste modo
que era um pensamento corrente entre os membros da comunidade cristã-nova de Lame-
go, servindo como fórmula para dissuadir e tentar evitar que os cristãos-novos se apresen-
tassem perante os inquisidores para confessar ou denunciar. No testemunho de Beatriz
Nunes, cristã-nova, mulher de Manuel Henriques, feito no dia 28 de Agosto de 1543, a
denunciante refere que “quando aqui veo a Santa Inquisiçam a esta cidade e se pubricou e
foram dados os dias da graça para que se reconciliasem os que se sentisem culpados em
casas da Sancta Inquisiçam. Ela testemunha vira a Dioguo Dandrade ho manta Simão Ro-
drigues e Dioguo Rodriques e Simão Diaz e Gabriel Furtado e Pedro Furtado os quaes
deziam que fechasem as bocas os cristãos novos e se calasem e não se reconciliasem por
que deziam mais os sobreditos «daimo reconciliado e darvolo ey queymado» e que vieram
a casa dela testemunha os sobreditos a buscar a Manoel Anriquez marido dela testemunha
para lhe dizerem que se não reconciliase e por o dito seu marido não estar em casa ho
forão buscar ao campo dotavalado onde ho dito Manoel Anriquez andava pera lhe dize-
rem que se nao reconciliase como dito e”, ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias,
fls. 4r e 4v.

55 ANTT, Inquisição de Lamego, Liv. 1 Denúncias, fls. 280v e 281r (sublinhado nosso).

Pag 301-320:Layout 1 16-06-2008 19:49 Página 317



SUSANA BASTOS MATEUS

318

possível verificar que os seus dois genros, Jerónimo Fernandes, o
Padilha e António Dias, o Corpo Triste, apresentaram uma procura-
ção aos inquisidores em nome da sogra, Isabel Mendes. A argumen-
tação constante neste documento, o qual apresenta um tom bastante
duro e crítico para com os inquisidores, reporta-se a um breve emi-
tido pelo Papa Paulo III a favor de Duarte de Paz 56. Nesse texto
pontifício são contemplados vários familiares de Duarte de Paz,
incluindo-se Rui Mendes. Ora, segundo Jerónimo Fernandes e
António Dias, Rui Mendes era o pai de Heitor Mendes, casado com
Isabel Mendes.
Na sua procuração Jerónimo Fernandes e António Dias traçam

o grau de parentesco entre Isabel Mendes e Duarte de Paz, dizendo
que o dito Rui mendez pessoa expressa e decrarada no dito breve que era
Irmão da dita molher de mestre Joam [pai de Duarte de Paz] que não tinha
outro de tall nome morador nesta cidade e donde veio a nacer eytor mendez
por seo ffilho legitimo ffoy tido e foy casado por palavras de presente com a
dita Isabel mendez e viveram asi ambos de huãs portas a dentro muito tempo
e damtre ambos de legitimo matrimonio ouve filhos em modo que a sopri-
cante ficou e he das pessoas conteudas em ho dito breve por dita afenidade
segundo consta de hum estromento que tambem anda nos autos que estam
em poder do escrivam deste santo hoficio pelo que VV. merces nam podem
contra ella Inquirir nem proceder pois nam sam juizes dos seus casos com-
forme a dita bula do santo padre que esta em poder do dito escrivão e tam-
bem de eytor vieira outrosi escrivão do Samto officio 57.

56 Este breve é datado de 15 de Dezembro de 1536 e confere, entre outros privilégios,
a Duarte de Paz e alguns membros da sua família o benefício de apenas poderem ser julga-
dos em matéria de fé pelo Infante D. Henrique, como arcebispo de Braga. O texto encon-
tra-se publicado em SHLOMO SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents: 1522-
-1539, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990, doc. 1811, pp. 2049-2056.
Sobre os membros da família Paz e, em particular, Duarte de Paz veja-se CARLOS MANUEL
VALENTIM, “Duarte de Paz: um líder da comunidade sefardita portuguesa portuguesa em
meados do século XVI”, Rumos e Escrita da História. Estudos em Homenagem a A. A. Marques de
Almeida, Lisboa, Edições Colibri, 2007, pp. 175-190. Com novas referências documentais,
veja-se também JAMES W. NELSON NOVOA, “The departure of Duarte de Paz from Rome in
the light of documents from the Vatican Secret Archive”, (publicado neste volume).

57 ANTT, Inquisição de Lisboa, proc. 3638, fl. 9r.
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Deste modo, Jerónimo Fernandes e António Dias negavam au-
toridade aos inquisidores para procederem contra a sua sogra, Isabel
Mendes, dizendo que

mandam proceder contra ella não ho podendo ffazer nem podendo contra
ella emquirir nem proceder por asy o nam podererm fazer nem serem seus
juizes conforme no dito seu breve polo que em seu nome como pessoas con-
juntas e parentes da sopricante protestam 58.

Esta argumentação é apresentada em vários momentos por
membros desta família, sendo que Jerónimo Fernandes e António
Dias parecem ter um papel de relevo nesta significativa resistência
contra o Santo Ofício. No entanto, o Santo Ofício nem sempre acei-
tava esta argumentação de defesa dos acusados, recusando muitas
das apelações baseadas no já referido documento pontifício, tal
como recusava muitas das contraditas apresentadas pelos réus.
Numa carta datada de 1536 e endereçada ao cardeal Santiquatro,
D. João III marcava já uma tendência em contrariar os benefícios
que a cúria romana conferia a Duarte de Paz. Esta atitude régia en-
contra-se em completa sintonia com a persistência com que os in-
quisidores rejeitaram a argumentação de defesa dos réus parentes de
Isabel Mendes 59.
No estado actual da nossa investigação ainda não nos é possível

traçar um quadro definitivo do percurso dos familiares mais próxi-
mos de Isabel Mendes, nomeadamente das suas filhas e genros. No
entanto, alguns destes indivíduos aparecem referidos numa carta de
Paulo III, datada de 21 de Novembro de 1545, dirigida a Giovanni

58 ANTT, Inquisição de Lisboa, proc. 3638, fl. 9v.
59 Nessa carta D. João III afirma: “E muyto me pesa por estas cousas, E por outras

muytas, de que eu com Rezam devo ter grande descontentamento de duarte de paz, vos
não poder satisfazer acerqua de sua pesoa como mo encomendaes, nem ho papa o deve
haver por bem.”. Este documento encontra-se publicado em LUIZ AUGUSTO REBELLO DA
SILVA, Corpo Diplomatico portuguez contendo os actos e relações politicas e diplomaticas de Portugal com
as diversas potencias do mundo desde o seculo XVI até os nossos dias, Tomo III, Lisboa, Typographia
da Academia Real das Sciencias, 1868, pp. 329-333.
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Ricci de Montepulciano, pouco tempo antes nomeado núncio em
Portugal 60. Nesse documento, Paulo III instigava o núncio a proce-
der a uma revisão do processo de alguns indivíduos que ainda se en-
contravam nos cárceres inquisitoriais 61. No texto pontifício são refe-
ridos, entre outros, os nomes de Hieronymus Fernandez, Antonium
Diaz e Iustam de Paz.
Pouco sabemos sobre o destino de Isabel Mendes e de parte da

sua família, provavelmente devido ao facto de alguns dos seus mem-
bros terem optado pelos tortuosos caminhos das diásporas, como
forma de evitar a asfixiante repressão exercida pelo Santo Ofício.
Quanto à figura de Isabel Mendes, o seu vulto destaca-se no

meio dos numerosos fólios da documentação inquisitorial deixando-
-nos vislumbrar uma personalidade de grande destaque no seio da
comunidade cristã-nova de Lamego. Não é possível afirmar que
Isabel Mendes, de facto, executasse todos os rituais e práticas de que
foi acusada. No entanto, através do cruzamento dos vários testemu-
nhos que a mencionam, parece-nos extremamente verosímil re-
conhecer-lhe um papel de relevo na manutenção da identidade e da
coesão da comunidade cristã-nova de Lamego, uma comunidade
que, temporalmente, se encontra muito próxima da realidade ante-
rior à conversão forçada.

60 Este documento encontra-se publicado em SHLOMO SIMONSOHN, The Apostolic See
and the Jews. Documents: 1539-1545, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990,
doc. 2568, p. 2505.

61 Este texto pontifício terá sido obtido em resultado das diligências feitas na Santa Sé
por dois cristãos-novos que haviam fugido da acção da inquisição lamacence, Pedro Fur-
tado e Jácome da Fonseca. Para uma análise mais detalhada do contexto deste documento
veja-se SUSANA BASTOS MATEUS e JAMES NELSON NOVOA, “De Lamego para a Toscana: o
périplo do médico Pedro Furtado, cristão-novo português”, Cadernos de Estudos Sefarditas,
n.º 5, 2005., pp. 324 e ss.
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