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A questão da identidade tem sido debatida a várias vozes, nos
últimos tempos. Difícil de definir, rigorosamente, o conceito de
identidade situa-se em terreno resvaladiço. Todavia, são questões
identitárias, as fôrmas informes em que comunidades se reconhe-
cem, que originam lutas sangrentas e, em alguns espaços, impre-
visíveis. Pela auréola essencialista que as coroa, exigem uma aborda-
gem contextualizada. Afinal, o mundo social é construído por
pessoas que podem sempre alterá-lo, renová-lo.

No que respeita aos judeus, se considerarmos os atributos 1

principais referidos por Anthony Smith, que fundamentam qual-
quer identidade cultural, verificamos que a preservação identitária,
na diáspora, foi possível, porque paralelamente a marcadores cultu-
rais que subsistiram, se teceram linhas de diferenciação regulamen-
tadoras de fronteiras.

Num processo de construção identitária intervêm: o poder 
da palavra institucional, controlando e legitimando a realidade de
identidade; os indivíduos que interiorizam ou rejeitam passiva ou/e
activamente as representações legitimadas 2. Acresce que “... os signi-

1 Anthony Smith considera atributos principais de uma comunidade: a) um nome
próprio; b) um mito de linhagem comum; c) memórias históricas partilhadas; d) um ou
mais elementos diferenciadores da cultura comum; d) a associação a uma terra natal especí-
fica; e) um sentido de solidariedade em sectores significativos da população.

Anthony Smith, A identidade nacional, Lisboa, Gradiva, 1997, p. 37.
2 Lemos: “Foi Pierre Bourdieu quem mais contribuiu para o esclarecimento desta

questão ao propor a teoria do mercado linguístico, e os conceitos de “aceitabilidade” e “le-
gitimidade” discursivos, que permitem caracterizar a doxa como discurso petrificado do
social e, portanto, como uma violência simbólica”. Relativamente aos discursos institucio-
nais acrescenta: “... o locutor autorizado legítimo, portador de skeptron tem uma autori-
dade tal, que pode falar para não dizer nada. O seu discurso é eficaz: é acreditado, obede-
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Gregos, constantes nos restantes espaços da diáspora. E no entan-
to, ou talvez por isso mesmo, Josefo nada afirma sobre o território,
onde a probabilidade de existirem comunidades já no seu tempo é
muito elevada. Estas são as questões e hipóteses que colocamos
perante a informação de momento disponível. Resta-nos, portanto,
aguardar que a investigação, nomeadamente a arqueológico-epigrá-
fica, forneça material suplementar para que conclusões mais defi-
nidas e concretas se possam delinear 78.

NUNO SIMÕES RODRIGUES
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78 Este artigo retoma, em geral, o nosso artigo já publicado em «Hipóteses para o
estudo dos Judeus na Hispânia no período antonino» in Actas del II Congreso Internacional de
Historia Antigua «La Hispania de los Antoninos», Valladolid, 2005, 417-431.

Pag 7-34.qxp  02-07-2007  21:50  Page 34



37

JUDAÍSMO E IDENTIDADE MARRANA

Marcas culturais

O Deus dos judeus e a Aliança: O Deus de Moisés manifes-
tou-se pela Palavra, no monte Sinai, onde revela uma Lei, uma von-
tade. Este conceito altera radicalmente a visão do destino do ser hu-
mano. Até então, joguete da natureza, dependendo dos humores e
amores de deuses tiranos, caprichosos, que outorgavam a sorte e a
infelicidade, a vida e a morte, de forma arbitrária, o homem conhe-
ce agora a vontade do Pai, os mandamentos. Cabe-lhe, assim, es-
colher entre a felicidade e a maldição conformando, ou não, os seus
actos ao Pacto que celebrou.
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ficados da identidade não são nunca (...) simples indicadores objectivos ou subjec-
tivos”. Possuem uma dimensão simbólica e são sempre “esquemas transcen-
dentais, isto é, definem valores que vão situar as representações e as práticas do
grupo como transcendentes às decisões subjectivas” 3. Ainda que as identida-
des se apresentem com configurações fugidias, as memórias histó-
ricas partilhadas, os elementos diferenciadores da cultura judaica, a
associação à Terra Prometida, a solidariedade emergente de um des-
tino comum, forjaram uma identidade cultural específica.

O Judaísmo não se reduz a uma religião, a um Estado, a uma
Nação, a uma cultura, a uma ética, a um fenómeno existencial. E,
todavia, falamos de judeus. O termo é insubstituível. Definir o que
é ser judeu, seria uma operação bizantina tão inútil quanto a da dis-
cussão sobre o sexo dos anjos. Porque incluir na mesma identidade
cultural, um Einstein, um Freud, um israelita anónimo, judeus bel-
montenses, russos, ortodoxos, liberais, reformistas, ateus, é um
absurdo. Afirma Olivier Reboul: “Il n’existe pas de référent neutre grâce
auquel on pourrait dire qui est juif, et en quoi cela consiste; il n’y a pas de vérité
scientifique sur les juifs” 4.

Na verdade, quando se diz que alguém é judeu, são múltiplos os
traços contidos na identificação. Sabemos que não pode usar-se o
termo israelita como substituto de judeu; o Estado de Israel foi
criado em 1948 e há judeus que nem mesmo visitaram este país; o
hebraico, língua oficial de Israel, não é adoptada por todos; desa-
prendeu-se na Diáspora. Os chãos foram/são vários. Os sionistas
definem os judeus como pertencendo a um povo. Todavia, reitera-
mos, os judeus existem, há pessoas que assim se identificam, há
quem seja identificado como tal.

cido,respeitado” – Moisés de Lemos Martins, A epistemologia do saber quotidiano, Revista
Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n.º 37, Junho de 1993, p. 86.

3 MOISÉS DE LEMOS MARTINS, Para uma inversa navegação, o discurso da identidade, Porto,
Afrontamento, 1996, p. 26.

4 OLIVIER REBOUL, Langage et Ideologie, Paris, P.U.F., 1980, p. 72.
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tas” e “comunistas”; “fortes” e “débeis”; “exclusivistas” e “intrusos” na so-
ciedade; o “poder” e o “saber” se existem, ou são reconhecidos, o
anti-semita envolvê-los-à num processo de demonização; as quali-
dades di-las-á emergentes de atitudes deficientes: “São gananciosos! Só
pensam no trabalho”. Ackerman afirma que, durante sessões efectua-
das com pacientes anti-semitas, pode concluir que os traços que
apontaram, se podiam resumir na afirmação: “... los judíos son afortu-
nados, poderosos, superiores, enérgicos, sagaces, inteligentes, capaces, industriosos,
tenaces, brillantes, morales, excelentes padres y maridos, leales a su raza, aspi-
ran a lo mejor, son sexualmente potentes”. 8 Se são palavras que podem su-
gerir uma valoração positiva e admiração pelo judeu, são simulta-
neamente geradoras de rivalidade económica e social, de inveja e de
rejeição. Conclui: “Es como si los anti-semitas lanzaron sobre el judio, un
anatema que hace condenables hasta las “buenas” qualidades del mismo” 9.
Confirmava-se, como escreveu Ludwig Wittgenstein: “Dans la civili-
sation occidentale, le juif est toujours apprécié selon des critères qui ne lui convi-
ennent pas...”. 10 Acrescenta: “Ils se voient tantôt surestimés, tantôt sous-
estimés...”. 11

Acresce que  “Si admitimos que las prácticas educacionales propias de
un pueblo determinado son las que reflejan y transmiten el genio nacional, es de
suponer que los judíos, habiendo absorbido inevitablemente en su dispersión ele-
mentos de las diversas naciones que habitaran, han debido desarrollar más de
un carácter nacional...”. 12

Mas “Qualquer religião supõe e apela à existência de uma comu-
nidade crente, que é ao mesmo tempo um grupo social concreto,
com formas de organização extremamente diversas, das mais infor-
mais às mais formais, e uma linhagem imaginária, passada e futura.
Sociologicamente, pode mesmo considerar-se que é o processo da

39
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8 Idem, p. 138.
9 Idem, p. 139.
10 JACQUES LE RIDER, Le cas Otto Weininger, Racines de l’antiféminisme et de l’antisémitisme,

Paris, PUF, 1982, p. 227.
11 Idem, p. 228.
12 ACKERMAM, op. cit., p. 30.
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Deus inominável, porque puro símbolo, pode ser adorado 
no interior de cada homem. Por isso, as destruições do Templo 
(585 A. C. e 63 A. C.), dos lugares de culto, não obviaram a que a
transmissão do saber e fazer mosaicos se mantivesse.

Com uma função estruturante, os textos sagrados afectam o in-
divíduo e a comunidade de eleitos.

Mesmo para os não crentes, o estudo do Talmude, revela-se
como uma obrigação. Explica o Rabi Steinsaltz, falando com o
filho: “... cela m’est complètement égal que tu sois athée, je le suis également,
mais je ne veux pas qu’un enfant de notre famille soit un “am ha aretz”: un
ignorant” 5.

É o estudo que pode aproximar da Lei, da Palavra de Deus, da
ética judaica. A obrigatoriedade de aprender a ler e a escrever, desde
a antiguidade, indicia esta opção. Por isso, em diferentes países da
diáspora, foram os conselheiros, os administradores, escolhidos por
diversos Reis. Letrados, possuíam aptidões para cargos, profissões
que os tornavam invejados. Estudavam e aprendiam a tradição
transmitida no lar, depois pelo rabino; alimentavam e perpetuavam
a memória colectiva.

Também as perseguições, a menorização, ao longo dos tempos,
em que “La distinction de l’anti-sémitisme  religieux  et de l’anti-sémitisme
moderne est certainement pour une part scolastique...”, intervieram na defi-
nição de judeu. Para o anti-semita “... il y aurait une vérité ineffaçable
du judaïsme qui serait de l’ordre de la contamination (...) Fût-il converti , le juif
appartient encore à un autre système religieux...” 6. É certo que o anti-semi-
tismo varia de uma época para outra; manifesta-se através de aspectos
religiosos, laicos, sociais, políticos e étnicos que se interpenetram.

Para o anti-semita, o judeu é portador de características estereo-
tipadas, artificiais e contraditórias. 7 Definiram-nos como “capitalis-

MARIA ANTONIETA GARCIA
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5 RABBIN ADIN STEINSALTZ, “Le vide et le noyau”, in, Foulek Ringelheim, Les juifs entre
la mèmoire et l’oubli, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1962, p. 209.

6 JOSEF HAYM YERUSHALMI, “L’Anti semitisme est-il apparu au XXe. Siècle?”, Paris,
Esprit, n.º 190, Mars-Avril, 1993, p. 6.

7 Cf. ACKERMAN ET M. YAHODA, Psicoanálisis del antisemitismo, Buenos Aires, Paidós, 1962.
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não apagara a Lei mosaica, nem gerara o apaziguamento inter-
-comunitário; ao contrário, a criação de igualdade legal agravou a
situação dos judeus. A ascensão judaica assustou pelo acesso a
cargos e profissões 16 anteriormente interditas, pelas alianças matri-
moniais que permitia 17; temeu-se porque “Antre estes cristãos novos há
muitos leterados em teologia e cânones e leis e outras ciências” 18. Terá fun-
cionado o princípio “... cuius regio, cuius religio” 19, ou seja, aderiram à
confissão social aprovada evitando as suspeitas, perseguições? Ou/e
estrategicamente esconderam e preservaram práticas judaicas por
detrás de títulos nobiliárquicos, de títulos académicos, de hábitos
religiosos?

Com a instalação da Inquisição, em Portugal, os judeus que fica-
ram, iniciaram um processo expiatório de identidade. Simulavam ser
católicos: para além do baptismo, aprendiam os rudimentos doutri-
nários, uma prova por que deviam passar nas sessões inquisitoriais.
Lemos no processo de Simão Roiz Nunes, de Belmonte (1672),
“...logo posto de joelhos se persignou e benzeo, e disse as orações do Padre Nosso,
Ave Maria, Creo em Deos Padre, Salve Raynha, e os mandamentos da Ley de
Deos e os da Santa Madre Igreja” 20. Era uma forma de aferir o conheci-
mento, a adesão à fé católica por parte dos conversos. Quantos ou-
savam descuidar esta aprendizagem?

Como manter a “pureza”a ”ortodoxia” religiosa neste contexto?
A verdade é que era proibido aos judeus ficar, em Portugal, sem

a conversão ao catolicismo; muitas vezes, impediam-nos de partir...
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16 Escreve Ribeiro Sanches: “Não lemos que no tempo de El Rey D. Manuel fosse o nome de
christão novo obstáculo algum para entrar no Estado Eclesiástico, nem nos corpos honrosos do estado;
porque então não era necessário, nem era costume tirar as inquirições”. Ribeiro Sanches, Cristãos novos
e cristãos velhos em Portugal, Porto, Paisagem, 1973, p. 35.

17 Lamenta Mário de Saa: “Já por todo o século XVIII pouca gente da melhor poderia orgulhar
de não estar infamada duma ou outra avoenga cristã-nova”. – Mário de Saa, A invasão dos judeus,
Lisboa, s/ed., 1926, p. 39.

18 As Gavetas da Torre do Tombo, C.E.H.U., Lisboa, 1960, p. 130.
19 Cf. NOBERT ELIAS, A condição humana, Lisboa, Difel, 1991, p. 119.
20 SIMÃO ROIZ NUNES, A.N.T.T., Inquisição de Lisboa, p. 4722.
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constituição imaginária desta linhagem crente e da sua realização
social numa comunidade (ou numa população de comunidades) que
constitui propriamente o religioso” 13. Da pertença à “linhagem”
decorre uma auto-valorização que, ao contrário, é geradora de des-
valorização ou rejeição para os que a não integram.

Freud diria ainda: “A sua incomparável capacidade de resistência
desafiou as catástrofes e as perseguições, desenvolveu características peculiares e,
ao mesmo tempo, despertou a mais viva antipatia de todos os outros povos” 14.

Em suma, factores intra-comunitários e extra-comunitários de-
marcaram margens para o povo com o qual Deus, lembramos, fir-
mara o Pacto da Aliança.

O Marranismo

A transmissão do saber e do fazer mosaicos efectuou-se, depois
de 1497, em Portugal, através da linguagem materna, da afectivi-
dade. Dificilmente era desprezada esta aprendizagem.

Lembramos Unamuno que afirmava: “Propôr a alguém que seja
outrém, que se faça outro, é como propor-lhe que deixe de existir pessoalmente.
Nem de um homem, nem de um povo (...) se pode exigir mudança que rompa a
unidade e continuidade da sua pessoa” 15.

Presumia-o D. Manuel? Sabemos que, quando obriga ao baptis-
mo dos cristãos novos, não esquece de proibir a realização de inqui-
rições durante vinte anos, prazo que alargou para que os recém-
-convertidos pudessem afeiçoar-se ao catolicismo. Desta forma se
extinguiriam as heresias no país; paralelamente, os cristãos novos
partilhariam a igualdade legal. Os motins de 1504 e 1506, em Lis-
boa, revelam que a vontade real não era para cumprir. A conversão

MARIA ANTONIETA GARCIA
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13 DANIÈLE HERVIEU-LÉGER, “Povo de Deus, entre exclusivismo comunitário e uni-
versalismo”, in MICHEL WIEVIORKA ET ALII, Racismo e Modernidade, Lisboa, Bertrand, 1995,
p. 100.

14 SIGMUND FREUD, Escritos sobre o Judaísmo e anti-semitismo, Lisboa, Veja, 1998, p. 127.
15 MIGUEL DE UNAMUNO, Do sentimento trágico da vida, Lisboa, Relógio de Água, 1988,

pp. 13 a 14.
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promessa de “indulgências”, descargo de consciência, denunciam, su-
gerem desvios à ortodoxia católica.

No primeiro quartel do século XVII, na Beira, é legível a vulne-
rabilidade, são notórias as fragilidades das vidas dos neo-conversos.
Uma devassa, uma detenção entre os familiares, os amigos, os
conhecidos, eram, normalmente, o início de um processo inquisito-
rial, geravam prisões.

Por isso, a ocultação de práticas e cerimónias judaicas era neces-
sária; assim fugiriam aos tormentos, garantiam a liberdade. E, ainda
que encobrissem, como podiam, a crença que professavam, havia
indícios que não escapavam a observadores hábeis. Acresce que os
éditos afixados nas Igrejas em tempos de Visitação eram preciosos
auxiliares de memória. Afinal, Pero da Costa, médico na Guarda,
em 1622, sobre os “homens da nação” da cidade, afirma saber apenas
“... o que ouve a pregadores e tem ouvido a homens letrados christãos velhos”.
Mas outros olhares desvelam que havia gente que à Sexta-feira não
trabalhava e vestia “camisa lavada”. Domingos Roiz, da Guarda, de-
clara que no Sábado “poem ao lume panelas novas”, porque Fernão
Lopes, (1609), às “quartas-feiras, dias de mercado, compra sempre louça
nova”. Maria Antunes, (1609), do Fundão, quando visitadores afir-
mam que tinham visto aquelas a quem acusara de não trabalhar ao
Sábado “... aas portas estar debando e, çarillando”, não duvida que “... o
fazião por dissimulação”. As luzes acesas durante a noite de Sexta-feira,
cumprindo a prescrição talmúdica (não acender ou apagar lume),
não passavam despercebidas a um médico e a outros cristãos velhos
do Fundão que “... indo alta noite em outros acodir a huo enfermo uira todas
as casas de christãos novos alumiadas com candeas, não o estando casa nenhuma
de christão velho”. Também não ouvir missa ao Domingo e dias
Santos, ou cumprir o preceito como o fazia Francisco Morão, resi-
dente no Fundão, (1611), (“... vay depois de ser dita parte della”), era re-
gistado. Comportamentos suspeitos para Maria Antunes, (1609), do
Fundão, são os de cristãs-novas que “Na Igreja nenhum caso fazem (...)
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O Santo Ofício mantinha uma omnipresença que minava a confian-
ça, corroía solidariedades, alimentava tensões e ódios.

Em tempo de Visitações as intolerâncias reavivavam-se. Dispu-
nham as Constituições Sinodais do Bispado da Guarda (texto edi-
tado, sem alterações em 1621, 1686 e 1725, elaborado de acordo
com os cânones do Concílio de Trento): “... com o favor de Deos pro-
curaremos em cada hum ano ou ao menos cada dous anos, visitar todo nosso
Bispado (...)”; anotam o objectivo: “... plantar, ensinar boa, e sãa doutrina,
desterrar as heresias, erros, superstições e abusos (...); e que fiquem as Republi-
cas livres de dannos, a perturbações que nellas costumão causar assim no espiri-
tual, como no temporal as heresias, blasfemias, superstições, feitiçarias, sacrile-
gios, adulterios, amancebamentos, deshonestidades, onzenas, e outros pecados
semelhantes” 21.

Era extenso o cardápio de desvios, mas a preocupação maior de
inquisidores centrava-se nos judeus, nos cristãos-novos. Nas Igre-
jas, os visitadores dispunham de Livros de registos de baptizados,
de confessados, de crismados, de casados e de defuntos; “... os roes
(...) dos Fregueses incorrigiveis em não vir à Missa, trabalhar ao Domingo e
Dias Santos, fallar nas Igrejas, ou fazer perturbação nellas (...), as causas pub-
licas, e escandalosas que houver em as Freguesias” 22.

Podiam e deviam inspeccioná-los. Constituíam um reforço para
convencer/obrigar ao cumprimento da ortodoxia católica por parte
dos crentes e não crentes.

Ainda assim, a avaliar pelas denúncias e pelas prisões que se
efectuavam, eram numerosos os prevaricadores. “O Caderno de Cul-
pas do Bispado da Guarda, e seu Destrito e das Visitações – 1607/1625 –”
revela o modo como operavam as redes da Inquisição ao nível do
Bispado. Surpreende o apoio popular que a instituição merecia.
Espontaneamente homens e mulheres de vários estratos sociais
(sacerdotes, médicos, barbeiros, lavadeiras, criados...) por “zelo de fé”,

MARIA ANTONIETA GARCIA
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21 Constituiçoens Synodaes do Bispado da Guarda, Officina de Miguel Deslandes, 1621,
1686 (pp. 583, 584), 1725.

22 Idem.
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Eram práticas religiosas efectuadas no interior dos lares, em
nicho de afectos e que queriam ocultas.

Relativamente às crianças que, inocentemente, podiam trair, pôr
em risco a segurança de familiares e de amigos, a revelação tinha
lugar quando o grau de maturidade aconselhava. Aprendiam então,
normalmente com as mulheres, - as transmissoras de heresias como
lhes chama Anita Novinsky, ou as Hazzanot, como as qualificou
Samuel Schwarz – que a Lei de Moisés era a verdadeira. Como
aconselhava Antónia Nunes 23, de Belmonte (1725), uma mestra 
“... se queria salvar a alma tivesse crença na Ley de Moysés”. Perturbava os
Inquisidores o que qualificavam de “apartar-se da Lei de Cristo”, e não
esqueciam de interrogar e registar as “razões de fiar”, nos iniciadores
do Judaísmo. Ouviram, assim, a Manuel da Cunha Falcão (1705) 24

explicar que “... estando ambos sós lhe disse (a dita) sua mãe, (...) que tivesse
ele crença na Ley de Moysés porq era só a boa e q por observancia da mesma
fizesse jejuns judaicos (...); (...) e parecendo bem a elle confitente o que a dita
sua mãe lhe dizia, e que pelo certo o encaminharia no que mais lhe convi-
nha (...)” – não hesitara em cumprir cerimónias judaicas.

Já Clara Henriques, de Belmonte (1726), afirma ter aprendido o
culto mosaico “... com huas mulheres castellanas” e ter-se apartado da
Lei de Cristo porque considerava as iniciadoras “mulheres de bom juizo
e capacidades e muito suas amigas e a encaminhariam no que mais lhe con-
vinha”.

Confessavam também os cristãos-novos que iam à missa,
comungavam e faziam as “mais obras de cristão por cumprimento do
mundo” 25. Conheciam e aprendiam rituais, preceitos judaicos, mas
mantinham-se assíduos na Igreja, memorizavam a doutrina católica,
quotidianamente construíam cumplicidades favorecidas pela par-
tilha da prática clandestina do Judaísmo, teciam uma religião de
afectos. Como manter a ortodoxia? 
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23 ANTÓNIA NUNES, A.N.T.T, Inquisição de Lisboa, Pº. 10579.
24 MANUEL DA CUNHA FALCÃO, A.N. T.T., Inquisição de Lisboa, P.º 3407
25 SIMAÕ ROIZ NUNES, ANTT, Inquisição de Lisboa, pº 4722.
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de se levantar e adorar o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, antes estão fa-
lando umas com as outras ou dormindo”.

A criada Helena denuncia Helena Lopes, da Covilhã, que “... aos
domingos varria, lavava a louça, peneirava e fazia todo o serviço da casa”; em
São Vicente da Beira, (1617), com casa pegada à de Gaspar de Lu-
cena, cristão-novo, Maria Fernandes sabe, porque ouve, que “penei-
ravam aos domingos”. São práticas e omissões que vão desvelando o
significado de ser judeu...

O Dia do Perdão – Yom Kippur – também é referido. Mário An-
tunes, do Fundão, testemunha que viu a parteira, Isabel Fernandes,
(1609), “... fazer muitas festas aos dez dias da  lua de Setembro”. Domingo
Álvares, médico, durante a mesma Visitação, afirma que “... no fim
do mês de Setembro, (...) se vestem de novo e vestem pobres da sua mesma
nação” e Mário Gonçalves soube que Fernão Vaz de Lucena “... ao
cabo de 3 dias sem comer ninguém em casa (...) fizeram grande festa com muita
comida e louça nova e roupa”.

O Jejum de Rainha Ester não caíra no esquecimento; celebra-
vam-no fielmente. Porque também Ester encobriu a identidade,
mas foi salvadora do povo judeu?

A Páscoa e a Quaresma eram, porém, os momentos chave para
detectar suspeitos. Comer carne em tempo de abstinência, o pão
que coziam sem levedar (o pão asmo), a limpeza dos lares, o uso de
louça nova ou purificada, eram indícios que não escapavam a cria-
dos, a vizinhos. Óptimos denunciantes, conhecem preceitos dietéti-
cos judaicos. Souberam, por exemplo, que em casa de Fernão Lopes
da Costa, na Guarda (1611), comem “carne de vaqua e lengoiças” que
“... eram chouriços de vaqua de vinho e alhos (...) sem levarem carne de
porquo”.

Por saber de experiência feito podiam garantir que não consu-
miam carne de porco, lebre, coelho, nem peixe de pele...

Culpas ouvidas durante as Visitações que o Santo Ofício anota-
va, averiguava e eram fonte de prisões, de processos que as Inquisi-
ções de Lisboa, Coimbra e Évora desenvolviam e completavam.
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Nunes, de Penamacor (1621), que uma menina que queimaram 
“... fora mártir e que asy o diserão as pessoas que se achavão presentes (no Auto
da Fé) e que não virão o lume peguar nela por ser inocente”? Estes mártires
não garantiam a fidelidade de quantos queriam venerar a memória
de familiares e amigos destruídos pela Inquisição?

A sobrevivência da religião aprendida por vozes de afectividade
não encontrava na esperança messiânica esteios tão ou mais pode-
rosos quanto os do medo inquisitorial?

Percebiam-no os Inquisidores, para quem os cristãos-novos,
eram portadores duma essência: portanto inassimiláveis, imutáveis:
“Os cristãos-novos teêm no sangue o pecado”, garantiu Frei Luís de Melo,
pregador num Auto da Fé de 1637, na Ribeira Velha de Lisboa.

Continuavam, por isso, apesar de baptizados a judaizar. São os
marranos:

“... são marranos, os que marram
nossa fé, mui infiéis
batizados
que na lei velha se amarram
dos negros Abravaneis
doutrinados” 27.

Era este o ângulo de visão do Outro, do católico. Para Elias Li-
piner, o vocábulo tem como étimo mar – anús (baptizados à força)
ou Mumar anús (convertido à força) 28. Todavia a conotação que fez
escola, pertence a Frei Francisco de Torrejoncillo que em “Centinella
contra os judeos”, explica: “... por afronta (...) era chamarem-lhes marranos
(...) que em Hespanhol quer dizer porcos (...): porque entre os marranos, ou
marroens, quando grunhem, e se queixa algum deles, todos mais acodem a seu
grunhido, como assim são os judeos” 29.
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27 Cancioneiro Geral de Garcia de Resende
28 ELIAS LIPINER, Santa Inquisição, terror e linguagem, Rio de Janeiro, Ed. Documentário,

1977, pp. 99, 100.
29 FREI FRANCISCO DE TORREJONCILLO, Centinella contra os judeos, Coimbra, editora

Coimbra, 1730, pp. 116 e 117.
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Obrigados ao dualismo, à duplicidade, sem chefes religiosos,
nem livros sagrados criaram um corpus doutrinário que se distancia-
va das ortodoxias católica e judaica. Viviam entre duas práticas re-
ligiosas: os católicos disseram-nos judeus, marranos; mereceram
também a desconfiança a irmãos de fé, noutras terras de exílio. In-
dividualmente podiam adoptar atitudes, comportamentos reveren-
ciadores de crenças, de instituições, de costumes; outras vezes,
reivindicaram outras legitimidades, manifestaram outras vontades.

Isolados do mundo judaico, não seguiam a Torá de uma forma
rígida. Com carta de alforria clerical, adequavam a praxis religiosa
aos tempos, aos contextos da Diáspora, aos acontecimentos, às
idiossincrasias individuais.

A partilha de valores religiosos confere às pessoas informação
sobre o que são, gera uma representação ideal de grupo de perten-
ça, uma tradição. Tiveram/ têm o poder de re-ligação, entre homens
e mulheres que partilhavam fés e condutas diferentes da maioria. E
a Inquisição diabolizava quem se desviava dos cânones da ortodoxia
católica.

Frei Bernardo Telles, em Sermão do Auto da Fé de 30 de Junho
de 1709, no Rossio de Lisboa, censurava: “E se vos perguntar que ley
he esta que observais, sabeis por ventura que ley he, que preceytos tem? (...)”.
Surpreendia-se: “... pois se não a observais, nem sabeis por que morreis por
ella?” 26.

Ribeiro Sanches anotava: “Tanto quanto alcançou nesta matéria, quem
este papel escreve, não soube jámais Pay, ou May em Portugal ensinasse pura-
mente o Judaísmo a seus filhos; porque sabem que se tal ensino lhe dessem, e se
declarasse, que serião queimados sem remissão (...)”. Não “ensinava pura-
mente o Judaísmo”, mas a crença de que a “salvação da alma” dependia
da fidelidade à Lei de Moisés era motivadora. Além disso, não dizia
Gaspar Lopes, em 1609, boticário do Fundão, que “... toda a gente da
Nação que ia ao Santo Ofício morria injustamente...”? Não sabia Beatriz
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ideológica, uma dispersão das práticas da fé: faltava uma instituição
reguladora dos itinerários religiosos. Mas a religião é uma linguagem
que comunica, trai, liberta e aliena; neste domínio, o sentido tem di-
mensão sagrada. E não temos o registo dos testemunhos dos acusa-
dos que afirmam crer e observar a Lei de Moisés para a “salvação da
alma”? Não alimentava a Inquisição esta crença com a criação de
mártires 30, com os condenados à fogueira nos autos da fé? Não re-
novavam assim, a sua verdade, recriavam uma terra interior? Lem-
brar os familiares e amigos destruídos pelo Santo Ofício, não moti-
vava para o querer manter-se judeu? A identidade do grupo
reforçava-se, também, porque muitos eram imolados. Sem uma
homogeneidade estática de fronteiras, eram afinal as relações sociais
que mediavam o sentido de adscrições internas e externas. O Santo
Ofício ajudou a nutrir 31 as diferenças, a promover a construção de
margens entre as fés.

Em pleno século das Luzes, a intolerância ainda reinava em Por-
tugal. O Tribunal da Inquisição de Lisboa, em 1746, condenava 6
criptojudeus da Guarda, 16 do Fundão, 21 da Covilhã e 7 de Mon-
santo. Estranhos, enigmáticos, os cristãos novos resistiam e atraves-
savam os séculos XVI, XVII e XVIII, preservando rituais, cos-
tumes, textos... traços de uma diferença cultural e religiosa.

António José Saraiva afirmara que os cristãos-novos tinham de-
saparecido “... como uma miragem ao toque dos decretos de Pombal (...)” 32.
Mas a religião, as culturas não se apagam, proíbem ou fazem desa-
parecer, por decreto. De resto, o próprio Marquês de Pombal, após
a publicação da “... saudável Lei (...) do anno de 1773” que abolia a 
“... sediosa distinção de Christãos Novos e Christãos Velhos...”, verifica que
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30 Cf. MARIA ANTONIETA GARCIA, Denúncias em nome da fé, Lisboa, ISER, 1996, pp. 73-74.
31 Escreve António Borges Coelho: “O Santo Ofício precisava deste inimigo interno.

Alimentava-se dele como Saturno devorando os filhos dia a dia renascidos. A morte do
judaísmo seria a sua morte” – ANTÓNIO BORGES COELHO, Inquisição de Évora (Dos primór-
dios a 1668), vol. I, Lisboa, Caminho, 1987, p. 37.

32 ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA, Inquisição portuguesa e cristãos-novos, Lisboa, Editorial
Estampa, 1985, p. 34.
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A conotação pejorativa que a relação semântica sugeria validou
o vocábulo como estigma.

Todavia, os estudos efectuados sobre este grupo socio-religioso,
revela-os detentores duma identidade cultural específica, ainda que
diversificada. Os traços identificadores mais evidentes incluem:

• vivência num mundo marginal;
• uma história comum de perseguição (com queimados, exco-

mungados, reconciliados);
• a apostasia: eram seguidores de um corpus doutrinário não

coincidente com nenhum corpus religioso institucional.

As ortodoxias temeram as sementes de autonomia que perce-
biam nos marranos; recearam o cepticismo que grassava entre ele-
mentos das comunidades. No exílio, em Amesterdão conheciam o
herem de Espinosa e o de Uriel da Costa. E não registaram os in-
quisidores, ter ouvido a Manuel da Cunha Falcão (1703/1705) afir-
mar, diversas vezes, que “... nunca ele confitente (...) teve crença na Lei de
Moisés, como também a não teve na de Cristo Senhor Nosso por entender que
uma e outra e todas quantas há é qual mera cerimónia, e só teve crença em Deus
todo poderoso que o deitou ao mundo; porém diz e de presente crê no mesmo
Deos, porém que em nenhuma Ley tem crença porque só a crença do mesmo
Deos todo poderoso é o que lhe há-de salvar a sua alma seguindo-se a isto o fa-
zer boas obras, como é não furtar, nem fazer mal a ninguém, nem matar (...)”?

Como manter, pois, a ortodoxia judaica em contexto inquisito-
rial? Não tinham livros sagrados, eram obrigados a aprender a dout-
rina católica, o sincretismo era inevitável. A própria socialização
tendia à criação do marranismo: nos lares aprendiam e viviam se-
gundo os preceitos possíveis da Lei mosaica; através da linguagem
materna afectiva, conheciam o sagrado. A mulher, iniciadora por
excelência, depositária da língua-mãe, consolidava sistemas de valor
e atitudes fundamentais. Mas por que o fazia, se conhecia os perigos
desta iniciação secreta? Por que aderiam os judeus ao judaísmo,
apesar da cristianização exterior? Houve, sem dúvida, uma Diáspora
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(recriaram) rituais e textos com marcas especificamente judaicas?
Por que retiveram o interdito de consumir carne de porco? Os
judeus guardaram os tempos históricos dignos de serem contados,
com marca de sagrado. A memorização de um rito não é estática,
permite recuperar um acto criador. E, a) guardar o Sábado, não tra-
balhando, é repetir o gesto divino; b) jejuar em Yom Kippur, no Dia
Grande ou Dia do Perdão, significa na Diáspora, lembrar as trans-
gressões aos preceitos mosaicos, penitenciar-se por atrasar/impedir
a vinda do Messias; c) não esquecer o Purim de Ester, em tempo de
duplicidade, de opressão ganhava uma dimensão messiânica, ali-
mentava a esperança num devir em justiça e paz. (Ester é modelo
da mulher marrana: ocultou a identidade religiosa, mas foi salvadora
do povo judaico); d) a Páscoa é um começo do tempo. O Êxodo, a
saída do Egipto, inicia uma era nova: o fim da escravidão, o prelúdio
da fruição humana da liberdade. É um acontecimento essencial do
povo judeu. O pólo da escravidão – consumo de ervas amargas –,
da fuga apressada – a confecção dos “asmos”, gerou a libertação;
constitui, por isso, ao longo dos tempos, um elixir da esperança em
qualquer situação de opressão (individual ou colectiva); e) no que
respeita a preceitos dietéticos, mantiveram o interdito de comer carne
de porco, um consumo privilegiado pela sociedade envolvente; f) os
textos das orações revelam a continuidade do judaísmo da vila, o forjar
de uma cadeia nunca interrompida através de séculos; nos finais da
década de 90 as mulheres sabem e repetem excertos de orações que
vimos registados em processos e documentos inquisitoriais (in-
cluem, por exemplo, referências à Inquisição e ferros d’El Rei, ao
acender das candeias...). São preces que perpetuaram a fé judaica.
Não seguiam a Torá duma forma rígida, mas mantinham uma zona
protegida que os identificava como judeus.

A resistência de preceitos doutrinários na comunidade beirã de
Belmonte, permitiu que após Abril de 74, condicionalismos exóge-
nos (a liberdade cívica e de culto) e endógenos (abertura ao mundo
judaico) gerassem um movimento de retorno ao judaísmo ortodoxo
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a jurisprudência se mantinha, que havia resistência ao cumprimento
da Lei. Venceu, entretanto, o poder real e, por esta época, regres-
saram muitos judeus ao país.

A prática da endogamia, a fidelidade a uma filosofia, à lei de
Moisés, o anti-judaísmo e o anti-semitismo, o renascimento no 
séc. XX com a Obra do Resgate dos marranos, de Barros Basto e
com Samuel Schwarz na Beira, o querer ser judeu, a crença na per-
tença ao povo escolhido, na errância redentora e a espera messiâ-
nica garantiram a preservação de uma mundividência essencial.

O marranismo tem uma história de séculos. As raízes remetem-
-nos para o tempo inquisitorial, para “uma conversão forçada, por
medo”.

Em Belmonte, tivemos o privilégio de conviver, a partir da
década de 70 do século passado, com uma comunidade cujos mem-
bros se identificavam/identificam e eram/são apelidados de judeus.
A ausência de chefes religiosos e o distanciamento relativamente
aos textos sagrados poderia ter redundado na sua assimilação pela
sociedade envolvente.

Verificámos, porém, que antes se construiu uma malha de trocas
culturais entre comunidades de crenças religiosas distintas.

Todavia, a preservação de um núcleo duro de saber e de fazer
judaicos abriu caminho para o retorno ao judaísmo ortodoxo, na
década de 80, do século XX. Foi a análise da evolução desta comu-
nidade que facilitou a compreensão da construção da identidade
marrana. Na verdade, o património e a memória colectiva, a par 
das relações com o Outro, participam na criação de categorias 
identitárias.

E nas décadas de 70 e 80 do século XX, encontrámos membros
da comunidade belmontense ligados a uma tradição religiosa, a
signos identitários que havíamos analisado na documentação inqui-
sitorial e que líamos em Samuel Schwarz: o Sábado, o Yom Kippur, o
Purim de Ester e a Pessah foram, durante séculos, momentos festivos
privilegiados. Por que razão, gerações e gerações não esqueceram
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ou seja, assumem um judaísmo que se situa numa penumbra episte-
mológica que admite graus e tonalidades diversas.

Mas a produção de vinho Kosher, Terras de Belmonte, na Adega
Cooperativa da Covilhã, iniciada em 2003, o fabrico de azeite Kosher,
António Ribeiro Sanches, em 2005, em Penamacor, a criação do Museu
Judaico de Belmonte celebram raízes judaicas que se perpetuaram,
durante séculos, na Beira.
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por parte de belmontenses. O interesse de membros da Comuni-
dade Israelita de Lisboa e o empenho de Collette Avital, então
Embaixadora de Israel em Portugal, foram determinantes neste
processo que culmina com a vinda de um Rabi ortodoxo, Joseph
Sebag, para Belmonte, em Setembro de 1990. A construção da
Sinagoga, a do cemitério e o cumprimento de leis da cacheroute e de
pureza familiar, renovaram o modus vivendi da comunidade. Consti-
tuída por cerca de 250 pessoas, continua a despertar o interesse de
judeus de todo o mundo. Sentiam-se judeus, queriam ser judeus, e
diziam-nos judeus.
Concluindo: o processo da construção social da identidade

marrana, em Portugal, inicia-se e é marcado pela máquina inquisi-
torial, e pela definição tridentina da ortodoxia católica. Recriando a
praxis religiosa, afeiçoaram-na aos diálogos, aos conflitos de inter-
pretação, teceram laços de pertença e traços de diferença, construí-
ram o marranismo, uma cultura, uma identidade polícroma em que
são legíveis vários itinerários religiosos: uns mantiveram-se judeus
fiéis; outros foram católicos fervorosos; alguns enveredaram pelo
cepticismo; a maioria integra-se no marranismo que engloba uma
gama de tonalidades com graus de conhecimento e de adesão diver-
sos ao Judaísmo.

Os marranos foram homens desdobrados...
Em finais do século XX, Edgar Morin soltará o vocábulo da

conotação insultuosa reconhecendo, afinal, que: “... o pensamento com-
plexo é o estádio supremo do marranismo, a preocupação de integrar pontos de
vista diferentes e por vezes antagónicos, incluindo o ponto de vista da racionali-
dade, do misticismo, da fé” 33?

Na verdade, nos anos 90, do século XX, em comunidades beirãs
da Covilhã, do Fundão, de Castelo Branco, de Penamacor, de
Pinhel, da Guarda, de Belmonte, entre outras, sobrevive a memória
de uma ascendência judaica. Alguns repetem a afirmação identitária,

MARIA ANTONIETA GARCIA

52

33 EDGAR MORIN, Os meus demónios, Lisboa, Europa-América, 1995, p. 127.

Pag 35-54.qxp  02-07-2007  21:51  Page 52




