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Introdução

A Inquisição institucionalizou-se em Portugal no século XVI.
Na Europa desta época, a unidade religiosa era condição
essencial para se conseguir a unidade política. Para melhor
atingir aquele desiderato, a Inquisição não só funcionava como
um tribunal especializado julgando as práticas moralmente
interditas (judaísmo, eslamismo, bigamia, etc.), mas também
fiscalizava os comportamentos quotidianos com o intuito de
prevenir os desmandos e de informar o julgador de quem
prevaricava. 

A Bula Meditatio cordis (16.7.1547) de Paulo III restruturou o
funcionamento do Santo Ofício e deu inicío a uma efectiva e
sistemática actuação inquisitorial, perseguindo e punindo todos
os que não respeitassem, no seu dia a dia, os padrões comuns da
unidade mental e comportamental. Os cripto-judeus tornaram-
se os principais alvos da repressão, já que não se integraram
cabalmente na sociedade, funcionando como grupo minoritário
divergente.

Esta fase foi interrompida pela conjuntura de excepção que o
movimento do 1º de Dezembro de 1640 proporcionou. Iniciou-
se, assim, em meu entender, um novo ciclo, durante o qual os
apoiantes e os contestatários da perseguição judaica se
“digladiaram” e que terminou em 1773, com a publicação da
Carta de Lei que aboliu a designação de cristão-velho e cristão-
-novo. 
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Convém, ainda, lembrar que as lutas da Restauração não só
dificultaram a acção do tribunal, como também o paralisaram;
quando, em 1663, as tropas espanholas tomaram a cidade de
Évora, as portas dos cárceres foram abertas e todos os presos
foram soltos. 

Deve, também, referir-se que ao longo dos séculos XVI e XVII
ocorreram importantes mutações no pensamento jurídico. Nuno
Espinosa Gomes da Silva2 frisou que, no início da Idade
Moderna, a voz dos juristas-filósofos fez sentir-se por cima dos
juristas-intérpretes. Quer isto significar que o seu objecto de
análise começa, progressivamente, a virar-se para a descoberta
das normas que disciplinam as relações entre os homens e que
lhes são comuns e imanentes à sua própria natureza. Por esta
razão, as normas são livremente encontradas pela razão, sem
necessidade de recurso a postulados teológicos. Com o
Renascimento iniciou-se um percurso, cada vez, mais marcado
pelo espírito individualista, que as concepções jusnaturalistas
acentuaram. Uma destas consequências repercutiu-se ao nível
ontológico, com a distinção de duas perspectivas sobre o
conceito de justiça. Uma, individual e subjectiva, marcada pela
ética; outra, de cariz objectivo e valorando o nível axiológico.

Nesta linha de ideias, Samuel Pufendorf (1632-1694)
desempenhou um papel importante ao desvincular o julgamento
jurídico de normas morais. Estavam, assim, criadas condições
para que, ao nível epistemológico, se tornasse cada vez mais
difícil encontrar fundamentos legitimadores para condenar actos
do foro moral. 

Outra das consequências destas mutações ocorreu ao nível do
entendimento das sanções criminais. Estas deixam de ser
entendidas como imperativo moral e passam a ser encaradas
numa perspectiva preventiva; quer isto significar que o direito
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2 História do Direito Português. Fontes de Direito, Lisboa, 1991, pp. 280-284 e 339-376.

Ao longo deste longo período, ocorreram várias mutações nas
sociedades europeia e portuguesa; por isso, não é de estranhar
que o grupo dos críticos da perseguição judaica se tivesse
ampliado. Esta mudança pode ser atribuída a vários factores, dos
quais destacaremos, apenas, alguns.

Ao nível político-económico, o 1º de Dezembro, “obrigou”
D. João IV a precisar, não só do dinheiro dos cristãos-novos mas
também dos seus “bons ofícios” junto da comunidade financeira
do Norte da Europa. A obra El Politico Cristianissimo da autoria
de Manuel Fernandes de Vila Real1, publicada em 1642, é um
bom exemplo da importância e do apoio que os cristãos-novos
deram ao novel monarca.Também os jesuítas, grupo que no
início teve um importante desempenho em prol do Santo Ofício,
começaram a distanciar-se, cada vez mais, das estratégias de
actuação deste tribunal. As posições do padre António Vieira são
demonstrativas, não só do distanciamento dos jesuítas mas
também do reconhecimento da mais-valia estratégica que os
cristãos-novos possuíam no contexto restauracionista.

De facto, a lide entre os contestatários e os apoiantes deste
tribunal jamais parou. Aqueles conseguiram, inclusivamente,
que o Papa suspendesse o funcionamento da actuação do Santo
Ofício de 1675 até 1681, data em que Inocêncio XI outorgou
nova Bula (22.8.1681) restabelecendo o seu funcionamento.
Apesar do recomeço da perseguição anti-judaica, a acção do
tribunal era, cada vez, mais débil, pois que o grupo dos críticos
dispunha de condições sociológicas favoráveis ao desenvolvi-
mento dos seus “pontos de vista”. António Ribeiro Sanches
(1699-1782) foi um dos que fez ecoar por toda a Europa os seus
postulados em prol dos cristãos-novos.
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ultrapassar a mera visão estatística, não só porque o método
estatístico requer cuidados especiais, mas também para
apreender as “nuances” que a acção inquisitorial revelou ao
longo do tempo. Por isso, utilizámos como critério base de
análise uma divisão dicotómica, implícita a um tribunal.
Dividimos os processos em grupos, em função dos respectivos
titulares terem estado presos ou nunca terem sido presos. 

Depois desta primeira arrumação, esquematizámos o trabalho
em três capítulos. No primeiro, intitulado a actuação do Tribunal
do Santo Ofício, procuraremos descortinar as especificidades da
sua actuação. Assim, preocupar-nos-emos em saber as épocas em
que houve maior número de detenções bem como quando
ocorreram mais “apresentações voluntárias”. Embora se saiba que
o “crime de judaísmo” foi o mais frequente, quantificaremos os
ilícitos praticados por todos os processados (cristãos-velhos e
cristãos-novos). Tentaremos conhecer, ainda, se dentro destes
grupos houve tratamento privilegiado para os que não foram
presos. Por isso, abordaremos três aspectos, em nossa opinião,
importantes, tais como: o tempo que mediou entre a prisão e a
sentença, no caso dos presos, as sentenças e o respectivo local em
que foram proferidas, e o respectivo cumprimento ou
comutação. 

Tal como referimos, anteriormente, não basta dizer que, na
primeira metade do séc. XVIII, o número de processos voltou a
aumentar. Importa muito mais conhecer se os processados, nesta
época, foram presos, saber se tinham sido denunciados em
momentos anteriores, comparar o tempo que estiveram aguardar
a sentença nos cárceres, o local em que a sua sentença foi
proferida e as penas aplicadas. Só, assim, se pode comparar o
comportamento deste tribunal ao longo de momentos distintos. 

O segundo capítulo será dedicado ao conhecimento das
vítimas, pelo que a intitularemos a identificação dos processados.
Quer isto significar que, numa perspectiva sociológica,
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penal deveria fazê-lo dentro do respeito pela dignidade da pessoa
humana. Torna-se, assim, inconcebível, condenar práticas
religiosas (judaísmo), reveladores dessa mesma dignidade. 

Face a esta evolução, era premente adequar a legislação às
“novas realidades”, pelo que, em 18 de Agosto de 1769, se
promulgou a “Lei da Boa Razão”, segundo a qual a recta ratio
jusnaturalista passou a constituir o “dogma” supremo da
actividade interpretativa e integrativa. Como resultado desta
ocorrência relegou-se a aplicação do direito canónico, única e
exclusivamente, para os tribunais eclesiásticos. Deste modo, ao
nível legal, tornou-se  impossível punir as práticas judaicas. Daí
que, a Lei de 1773, viesse coroar esta longa caminhada de luta
contra os actos persecutórios anti-judaicos, dando origem a que
o tribunal do Santo Ofício “enveredasse por outros caminhos”.

Em consonância com o que acabamos de escrever, com a
riquíssima massa documental existente que possibilita o estudo
a várias gerações de investigadores e com a perspectiva
metodológico-espistemológica referida por António Vasconcelos
de Saldanha3, segundo a qual o “tribunal do Santo Ofício da
Inquisição, como tribunal que foi, com missões específicas e tão
delicadas como as da repressão das heresias, a sua actividade
obedeceu a um severo enquadramento jurídico, ordenado em
função de objectivos precisos: definição dos crimes,
correspondência e aplicação de penas, mecânica processual e
meios humanos de funcionamento”, decidimos basear este
trabalho na análise de todos os processos dos residentes na zona
da Margem Esquerda do Guadiana.

Através da metodologia utilizada, que funciona também como
proposta metodológica de abordagem de uma parte importante
da documentação inquisitorial (processos), procuramos

3 “Do Regimento da Inquisição Portuguesa: Notas sobre as Fontes de Direito”, in
Inquisição. Ensaios sobre Mentalidade, Heresias e Arte, I Congresso Internacional – Inquisição,
Universidade S. Paulo, 1987, pp. 97-115.
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5 As Bulas Cum ad nichil magis e Cum ad nil magis apontam, como objecto principal de
actuação do tribunal do Santo Ofício, “os ritos judaicos e outros seguindo a Luterana e
Maometana e outras heresias e erros condenados e feitiçarias que manisfestamente denotam
heresia, não tem pejo de cometer gravíssima ofensa da Divina Magestade, causar grave
escândalo da fé ortodoxa e irreparável dano à salvação das almas” (Ob. cit., p. 23).     

Neste documento, apenas implicitamente se faz menção à penalização de alguns
ilícitos. O Regimento de 1552 preocupou-se quase exclusivamente com a organização formal
da Inquisição. Apenas o capítulo 7§ dedica exclusiva atenção ao crime de heresia e apostasia
(Para mais pormenores, veja-se a sua publicação in Documentos para a História da Inquisição
em Portugal, pp. 48-72). 
O Regimento de 1613 é mais pormenorizado no que toca a especificação dos crimes objecto de
acção inquisitorial. No título quinto, capítulos VIII, IX e X são criminalizados
explictamente os da sodomia, solicitação e falsas declarações (fazer-se passar por membro do
Santo Ofício). 

Por sua vez, o Regimento de 1640 é, ainda, mais pormenorizado, enumerando outros
crimes passíveis de serem julgados pelo Santo Ofício, como, por exemplo: blasfemias (título
XII), irreverência ao Santíssimo Sacramento ou às Imagens Sagradas (título XIII),
feiticeiros, advinhadores e os que invocam ou têm pacto com o demónio (título XIV),
bigamia (título XV), solicitantes (título XVIII), entre outros. Para mais pormenores, cf.
António Borges Coelho, Inquisição de Évora, vol. 1, pp. 52 - 55.

apostasia. Esta competência foi sendo alargada a outros ilícitos5. Ao
tribunal do Santo Ofício, sediado na cidade de Évora, competia
julgar e dirimir os factos ocorridos no espaço a Oriente do
Guadiana.

Para melhor análise e compreensão do exercício deste Tribunal,
passamos a apresentar, de modo esquemático, a sua actividade
processual, no tocante aos cristãos-novos processados presos e
não presos, pela primeira vez.

47

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

diagnosticaremos as suas profissões, os estratos etários, o estado
civil e a origem geográfica. No terceiro, apresentaremos os agentes
locais do Santo Ofício. Para que, efectivamente, conheçamos estas
pessoas que ao nível local actuavam como “instrumentos” do poder
inquisitorial, recorremos aos processos de habilitação do Santo
Ofício. Dentro desta linha de investigação perscrutaremos quais os
desideratos que estes homens tinham quando pretendiam adquirir
o estatuto de familiar do Santo Ofício; isto é, tentaremos
percepcionar se haveria um mero desejo de repressão religiosa e/ou
também um objectivo de promoção social.

1 - A ACTUAÇÃO DO TRIBUNAL DO SANTO OFÍCIO

1.1. Distribuição Temporal dos Processos
O tribunal do Santo Ofício era considerado um tribunal

especializado, cuja competência lhe advinha em função da matéria;
isto é, a sua especificidade advinha-lhe de ter competência para
julgar os actos violadores das normas do foro teológico-moral.

As Ordenações Filipinas, no Livro V, título I, na sequência de
outras disposições4, estipulavam a necessidade de existirem juízes
com formação específica para julgarem os crimes de heresia e
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4 Esta disposição das Ordenações Filipinas é uma reactualização do Título II, Lº 5º das
Ordenações Manuelinas, onde se estipulava que “o conhecimento do crime de heresia pertence
principalmente aos juizes ecclesiasticos, os quaes devem ver e julguar os feitos dos hereges
segundo acharem por Dereito (...)”.                        

Por sua vez, esta norma já é uma reafirmação do nº 5, Título I, do Lº 5º das
Ordenações Afonsinas que determinava que “o conhecimento de taaes feitos [heresia] pertença
principalmente aos Juizes Ecclesiasticos, os quaes os devem julgar segundo acharem por
direito (...)”.  
Em consonância com a legislação civil, a Bula Cum ad nichil magis, de 17 de Dezembro de
1531, nomeou para inquisidor-geral, o franciscano frei Diogo da Silva. Segundo este
documento era autorizada a intromissão nos processos anteriormente iniciados pelo
Ordinário eclesiástico; ao mesmo tempo que mandatava que se nomeasse e se subdelegasse
noutras “pessoas eclesiásticas idóneas, letrados e tementes a Deus, como mestres de
teologia, ou doutores ou licenciados num ou noutro direito, ou cónegos de igrejas catedrais”
(Documentos para a História da Inquisição em Portugal, p. 2).    

Idênticas directivas foram estipuladas pela Bula Cum ad nil magis, de 23 de Maio de
1536.
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O quadro anterior demonstra que, no período decorrente de
1641 a 1715, foram instaurados 584 processos, sendo 322 a réus
que foram presos e 262 a acusados que não chegaram a sofrer as
agruras do cárcere; o que significa que 55,1% estiveram presos e
44,9% não o foram. No que concerne à primeira situação,
levantaram-se 147 processos a residentes em Serpa, 89 a
habitantes de Moura, 69 a moradores em Olivença, e 17 a
vizinhos de Mourão. Na segunda situação, foram instaurados
158, 52, 50 e 2 processos a residentes, respectivamente, em
Olivença, em Moura, em Serpa e em Mourão.         

Após o 1º de Dezembro de 1640, os cristãos-novos residentes
em Olivença não foram incomodados pelo Santo Ofício até
1646, ano em que foram presos cinco oliventinos. Para este
interregno contribuiram, certamente, as dificuldades sentidas
nesta praça pelos ataques castelhanos, bem como as críticas
movidas, após 1640, contra este tribunal. Reiníciou-se, assim,
uma nova fase de perseguição6 que decorreu de 1646 a 1656, e
cujo pico máximo se centrou nos anos de 1649 a 1651. Nestes
anos as inquirições de presos e de “voluntários” ganhou um novo
dinamismo. Por isso, não é de estranhar que, em 1651, houvesse
um grande número de informações sobre a identidade dos
praticantes do credo judaico, tornando possível que, ainda, neste
mesmo ano se tivesse efectuado o maior número de prisões. Pode
afirmar-se que os inquisidores eborenses concentraram a sua
atenção sobre os oliventinos no período decorrente de 1646 a
1651, prendendo, neste espaço de tempo, 32 dos 69 detidos
durante os 76 anos do nosso estudo. Por sua vez, nos anos de
1650 e 1651, ocorreram 110 das 158 apresentações-audição
voluntárias. O movimento administrativo-processual era deveras

6 Veja-se, entre outros, José Veiga Torres, “Uma Longa Guerra Social: Os ritmos da
repressão inquisitorial em Portugal”, in Revista de História Económica e Social, 1 (Lisboa,
1978) 55-68 e o nosso artigo, “Olivença na Inquisição de Évora (1559-1782)”, in Revista de
Estudios Extremeños, t. XLVI (Badajoz, 1990) 373-395.
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NÚMERO DE PROCESSADOS PRESOS NÚMERO DE PROCESSADOS NÃO PRESOS

ANO MOURA MOURÃO OLIVENÇA SERPA MOURA MOURÃO OLIVENÇA SERPA

M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF

1646 - - - - - - 1 4 5 - - - - - - - - - - - - - - -

1648 - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - -

1649 - - - - - - 2 6 8 - - - - - - - - - 6 5 11 - - -

1650 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 16 19 - - -

1651 - - - - - - 11     6   17 - - - - - - - - - 34 57 91 - - -

1652 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 4 - - -

1653 - - - - - - 1 4 5 - - - - - - - - - 13 9 22 - - -

1654 - - - - - - 3 6 9 - - - - - - - - - 3 1 4 - - -

1655 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1656 1 2 3 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -

1657 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -

1660 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1662 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1664 - - - 2 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1665 - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1666 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -

1667 23 10 33 - 6 6 - - - 7 1 8 - - - 1 - 1 - - - - - -

1668 4 6 10 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 3 2 5

1669 11 14 25 1 - 1 - - - 21 23 44 - - - - - - - - - - - -

1670 3 3 6 - - - 1 - 1 13 13 26 - - - - - - - - - 2 6 8

1671 - 3 3 - - - - - - 7 7 14 - - - - - - - - - 3 4 7

1672 1 - 1 - - - - - - 6 9 15 - - - - - - - - - - - -

1673 - - - - - - - - - 6 15 21 - - - - - - - - - 2 13 15

1674 - 1 1 - - - - - - 4 2 6 - - - - - - - - - 10    3   13

1681 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1682 1 - 1 - - - - 1 1 1 5 6 - - - - - - - - - - - -

1683 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -

1685 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

1687 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1

1688 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1689 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1691 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1694 - - - - - - 1 - 1 2 2 4 - - - - - - - - - - - -

1695 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -

1696 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1697 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1702 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1704 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

1705 - - - - - - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - - -

1706 - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - 3 3 6 - - -

1707 - - - - - - 1 3 4 - - - - - - - - - - - - - - -

1708 - - - - - - 3 4 7 - - - - - - - - - - - - - - -

1713 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 47 42 89 4 13 17 33   36   69 68 79 147 20  32   52 1 1 2 63 95  158 20 29 49
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Idêntica tramitação aconteceu com Ana Lopes, chamada pela
Mesa, foi ouvida pela segunda vez, em 22 de Julho de 1654.
Nesta mesma data, a Mesa lavrou a seguinte decisão: 

“(...) pareceo a todos os votos que visto satisfazer as deminuições de suas
irmãas Constança Mendes e Maria Mendes  por cuja razão foi mandada
apparecer na Mesa, dissendo dellas declarações de judaísmo, em forma em
que lhe estavam dadas por cumplices e disser mais de seu pay Fernão
Gonçalves e de mais outras pessoas, affirmando que deixara de disser das
sobredittas pessoas em  suas primeiras confissões por esquecimento e não por
querer favorece-llas em seus erros. Ella seja absoluta da excomunhão com que
ficou ligada e que tenha penitencias espirituais”9.

A conquista de Olivença em 1657 pôs termo à fase de
perseguição sentida nesta vila e que, nos anos de 1655 e 1656, já
havia dado sinais de abrandamento. O período decorrente de
1704 a 1708, cujo início coincide com a entrada oficial de
Portugal na Guerra da Sucessão de Espanha, reiniciou uma nova
fase de perseguição (a segunda deste período que estudamos) no
espaço oliventino. Durante estes cinco anos foram presas 17
pessoas, o que equivale a 24,6 % das prisões. No ano de 1707
ainda ocorreram 6 apresentações-audição voluntárias. 

A vila de Mourão registou o menor número de prisões. Nela
foram detidos 17 réus, e, apenas, 2 pessoas se apresentaram,
voluntariamente, a pedir confissão. As prisões efectuaram-se
durante a década de sessenta, destacando-se os anos de 1664 a
1668 em que ocorreram 14 das 17. O pico máximo verificou-se
no ano de 1667, dando sequência à actividade persecutória
iniciada em 1660. Os dois únicos processos, cujos réus não
foram presos, localizaram-se nos anos de 1666 e 1667. Também
aqui, os dados confirmam que a actuação inquisitorial conjugou
o binómio espaço geográfico/período temporal.  

9 Ibidem, proc. nº 866, fl. 46. 
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intenso, pelo que, muitos dos que solicitaram audição para
confessar as suas culpas de judaísmo, não puderam ser atendidos,
de imediato, pela Mesa. 

Para corroborar o que acabamos de escrever, apontamos, entre
vários, os exemplos de Filipa Nunes, Isabel Mendes e Ana Lopes.
A primeira, natural e moradora em Olivença, pediu audiência,
em 8 de Novembro de 1649, mas, em virtude dos muitos
afazeres da Mesa, apenas, foi ouvida, em 23 de Maio de 1650;
sendo mandada para a terra no dia seguinte. A segunda pediu
para ser ouvida no mesmo dia, mas, apenas, foi atendida em 21
de Junho de 16507. Ana Lopes solicitou audição em 30 de
Outubro de 1651, sendo recebida a prestar declarações somente
na sessão da tarde de 7 de Novembro de 1651. No mesmo dia,
ouviu a sentença, jurou segredo, foi instruída na fé e, no dia
seguinte, foi mandada para Olivença. Considerando esta
celeridade, pode presumir-se que a azáfama inquisitorial era
muito grande. Por tal razão, os interrogados conseguiam omitir,
mais facilmente, os nomes de alguns cúmplices. Quando, mais
tarde, eram acareadas as confissões, facilmente, se detectavam os
diminutos. Foi o que sucedeu com dois dos três casos
exemplificativos atrás apontados. Filipa Nunes, chamada a
Évora, foi ouvida, novamente, em 20 de Maio de 1653. Todavia,
os inquisidores aceitaram pacificamente sua declaração. Neste
mesmo dia, a Mesa emitiu a seguinte deliberação:

“(...) pareceo a todos os votos que visto satisfazer à diminuição porque
foi mandada vir à  Meza dizendo  de sua irmã Britis Lopes de  declaração
de judaismo, em forma que estava  dada por cumplice no mesmo crime e de
outras mais pessoas, affirmando que não dissera della em sua propria
confissão por esquecimento e não por as querer favorecer em seus erros (...)”8.

7 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 906. 
8 Ibidem, proc. nº 7.303, fl. 40.
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alugar barco, em Álcacer do Sal, para se dirigirem para Setúbal e
daqui se ausentarem do País, foram denunciados e presos pelo
comissário local12.

Completando a sequência, por ordem decrescente, os anos de
1669, 1670, 1673, 1671 e 1672 representaram os anos de maior
número de prisões de residentes em Serpa, enquanto que, nos
anos de 1673 e 1674 se inquiriram o maior número de serpenses
que não chegaram a ser presos. Todavia, a generalidade dos
atendidos em audiência nestes anos já tinha pedido para serem
ouvidos nos anos de 1669 e 1670.  Nos cinco anos, decorrentes
de 1669 a 1673, foram trazidas 121 pessoas desta vila para os
cárceres do tribunal eborense. Os próprios inquisidores, embora
com incorrecção da data, não se esqueceram de exarar o grande
número de prisões, ocorridas em Serpa, nestes anos. Segundo
eles, “nos annos de 1668 e 669, em que se prenderam a maior
parte dos cristãos-novos de Serpa, fugiram estes réus [António
Fernandes e Catarina Lopes] para Castela com temor de serem
presos, e passados alguns annos foram presos pela Inquisição de
Sevilha”13.

Em síntese, pode afirmar-se que o biénio de 1667-1668
marcou o início de uma nova fase de perseguição nos concelhos
de Moura e Serpa. Foi nestes anos que aconteceram alguns factos
políticos de grande relevo, como o início da regência de D.
Pedro e a assinatura do tratado de paz com Espanha. Em
simultâneo, as cortes de 1668 levaram o estado do Povo a emitir
“o voto de que não pudessem os cristãos-novos ter ofícios e se
lhes vedasse casarem com cristãs-velhas e fossem expulsos do
reino todos os que do Santo Ofício saissem penitenciados”14.

12 Ibidem, fls. 7 - 9. Sobre a importância do porto de Setúbal como “trampolim” de
saída do País no século XVII, cf. João Cosme, “Movimentos migratórios para Tânger”, in
Amar, sentir e Viver a História, vol. I, Edições Colibri, 1995, p. 524.

13 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 9.058, fl. 22
14 J. Lúcio de Azevedo, História dos Cristãos-Novos Portugueses, p. 128.
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Em Moura foram presos 89 cristãos-novos. Os anos de 1656 e
1657 iniciam, com a prisão de quatro cristãos-novos, a fase de
perseguição que se estendeu até 1702. Todavia, foi no curto
espaço de cinco anos (1667-1671) que foram feitas 86,5% das
detenções e se apresentaram 33 dos 52 voluntários. É de notar
que, no ano de 1662, apenas foi encarcerada uma pessoa e, no
ano seguinte, não aconteceu qualquer detenção. As razões
explicativas deste comportamento são de índole diversa,
podendo encontrar-se, por exemplo, na conflitualidade política
interna, bem como nas dificuldades e perigos militares sentidos
na raia alentejana, sociologicamente, pouco propícios a actuação
dos “perseguidores”. 

Para corroborar esta asserção lembramos que, após a conquista
de Évora por D. João de Áustria, em 1663, as portas dos cárceres
eborenses foram abertas, os presos foram libertados e a
actividade administrativo-processual foi, seriamente, lesada, de
modo que, neste ano, o tribunal eborense teve uma acção nula10.

O pico máximo dos processos dos residentes no concelho de
Moura teve uma localização temporal muito próxima, mas
sequencial, da verificada em Mourão. A grande vaga de prisões
ocorreu, nesta vila, nos anos de 1667, 1669 e 1668. Neste ano,
foram atendidos em audiência, sem que tivessem sido presos, 18
residentes em Moura, ano que teve a frequência mais elevada. A
comunidade cristã-nova de Moura foi seleccionada pelos
inquisidores para, no ano de 1667, aqui centrarem a sua
actuação11. Perante esta onda de prisões, Manuel de Tovar com
alguns acompanhantes tentaram fugir; mas, quando procuravam

10 BA, Conde de Ericeira, Historia do Arcebispado de Évora, fl. 297: 
“Em 14 Mayo de 1663 appareceram no outeiro do moinho de vento junto a Evora os primeiros

batalhões do exercito de Castella, a terça feira 15 chegou todo o exercito e se defendeo a cidade outo
dias. Em Junho do mesmo anno soltou a Inquisiçam todos os prezos e prezas sem penitencias por causa
da fome e da  guerra”.

11 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 6.233, fl. 7 V-8 :
“Disse que sendo ontem, em que se contaram tres dias do dito mês e anno [Outubro de 1667] (...)

lhe disseram que na villa de Moira se tinham feito mujtas prisões pelo Santo Ofício”. 
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viuva de Manoel Fernandez que foi marchante, natural e moradora
na villa de Moura, ré apresentada, nelles contheuda. E pareceo a
todos os votos que visto nele diser em suas confissoens de 18
testemunhas da prova da justiça que contra ella depoem de culpas de
declaração de judaismo, em forma, em que entram dous primos, hua
tia 2ª e três parentes (…)”15.

“Foram vistos na Mesa do Santo Officio em 5 de Julho de 1687
estes autos, culpas e confissoes de Izabel Gonçalvez, cristã-nova,
viuva de Manoel Fernandez que foi  marchante natural e moradora
da vila de  Moura, ré aprezentada, nelles contheuda, e os exames que
se lhe fizeram em execussão do assento atraz da Mesa. E paresseo a
todos os votos que visto dizer a ré de bastantemente, de seu marido,
pay e avos e primos e outras  pessoas conjuntas e não conjuntas, com
alguas das quaes não estava indiciada e satisfazer a parte mais
essencial da informação da justiça que contra ella havia (...), seja
recebida ao gremio e união da Santa  Madre Igreja (...), e que seus
bens lhe não sejam confiscados”16.

Estas “ondas” de prisões, conjugadas com as investigações
processuais, geravam um forte clima de insegurança e
instabilidade nas populações, levando muitos implicados à
cidade de Geraldo Sem Pavor para aí pedirem audiência, de
modo a poderem confessar suas culpas, beneficiando, por
conseguinte, da atenuação da pena, conforme dispunha o nº 1,
título II, Livro II do Regimento do Santo Ofício de 1640. 

A apresentação voluntária era tida como forte atenuante da
culpa dos arguidos, como reconhece a passagem seguinte
extraída de um acordão dos inquisidores:

Usou “de saudavel conselho se aprezentou voluntariamente na
Meza do Santo Offício e nella confessou suas culpas  antes de por
ellas ser prezo, com mostras e sinais de arrependimento, pedindo
dellas perdão e mizericordia (...)”17.

15 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 5.568, fl.55.
16 Ibidem, proc. nº 5.568, fl. 61.
17 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 5.568, fl.55.
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Os valores apontados mostram que nestas duas povoações
raianas se fez sentir o clima anticristão-novo reinante no País,
em que o episódio da igreja paroquial de Odivelas, em Maio de
1671, foi o exemplo paradigmático. O sentimento antijudeu
estava ao “rubro”, como espelhou o parecer de 2 de Junho de
1671 do Desembargo do Paço, bem como o decreto do
Inquisidor-Geral, de Maio do ano seguinte. 

Em Moura, as únicas três detenções verificadas, neste ano,
incidiram sobre freiras do convento de Nossa Senhora do Carmo.
Face a posições extremadas, ambas as partes se movimentavam.
Uns procuravam que os judaizantes fossem expulsos do País,
outros tentavam obter o perdão geral a troco de uma quantia
para a defesa da Índia e instituição de uma companhia de
comércio. As próprias cortes reunidas em Abril de 1674,
negavam o perdão geral. O auto-da-fé, ocorrido em Évora, em
Novembro de 1673, onde foram executadas duas freiras, fez
transbordar “a água do copo da paciência” da Cúria Romana.

Em Novembro de 1674 chegou o Breve declarando a
suspensão das actividades inquisitoriais. Daí que, de 1675 até
1680 não tivesse ocorrido qualquer prisão. Porém, logo que, o
Breve de 22 de Agosto de 1681 fez terminar a suspensão de
funções dos inquisidores, reiniciaram-se as prisões na vila de
Moura e no ano seguinte, na de Olivença e Serpa. Todavia, a
incidência foi pequena e de modo intermitente. Grande parte
dos processados não foram presos, limitando-se os inquisidores a
terminar processos iniciados, em 1669, com o pedido de
audiência. Os acusados, que ainda não tinham sido ouvidos pela
Mesa, foram, então, chamados a depôr, como se pode verificar
pelos exemplos do caso seguinte que, a título exemplificativo,
passamos a apresentar:

“Foram vistos na Mesa do Santo Ofício  em 3 de Julho de  1687
estes  autos culpas e confissoens de Isabel Gonçalves, cristã-nova,
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-velhos pode sintetizar-se no quadro seguinte:

Os quantitativos apurados para os cristãos-velhos induzem a
concluir que:

a) Em regra, foram-lhes instaurados processos, nas épocas de
menor actividade contra os cristãos-novos. Pode encontrar-se
nesta opção uma filosofia de economia processual;  

b) No cômputo global foram presos quatro homens e cinco
mulheres, enquanto que, dois homens foram processados mas
não chegaram a estar detidos nos cárceres;

c) Os cristãos-novos foram os principais visados pelo Santo
Ofício. Os cristãos-velhos de Moura foram presos em 1649 e
1697, os de Olivença em 1669, e três, entre os cinco detidos, de
Serpa foram-no, respectivamente, nos anos de 1695, 1697 e
1713. Pode, por isso, deduzir-se que a quase generalidade foi
processada, a partir da regência de D. Pedro. O número de
cristãos-velhos que se apresentaram na Mesa do Santo Ofício,
não é significativo, pois, apenas, aconteceu a um mourense e a
um habitante de Serpa. 

NÚMERO DE PROCESSADOS PRESOS NÚMERO DE PROCESSADOS NÃO PRESOS

ANO MOURA MOURÃO OLIVENÇA SERPA MOURA MOURÃO OLIVENÇA SERPA

M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF

1649 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1654 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - -

1669 - - - - - - - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - -

1670 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -

1684 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1

1695 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -

1697 1 - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -

1713 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -

TOTAL 2 - 2 - - - - 1 1 2 3 5 1 - 1 - - - - - - 1 - 1
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A inquirição de presos e não presos, num curto espaço de
tempo, permitia acarear confissões com proveniências diversas,
montando-se uma autêntica “teia” por onde não conseguia
escapar nenhum implicado na prática do ritual hebraico. Daí
que tivessem ocorrido casos em que o réu foi preso pela segunda
vez. Este facto aconteceu por duas vezes em Moura, uma em
Mourão e seis em Serpa. Entre os casos de Moura contam-se
Isabel Quitéria18, detida em 1 de Fevereiro de 1669 e em 12 de
Março de 1671, e Catarina Mendes19, encarcerada em 1 de Junho
de 1669 e, novamente, em 30 de Maio de 1682. Catarina
Domingues20 foi a única mouranense presa pela segunda vez.

A segunda prisão teve maior expressão quantitativa na vila de
Serpa. Encontraram-se nesta situação Francisco Rodrigues
Serra21 que foi preso, em 29 de Março de 1667 e em 19 de
Dezembro de 1681; André Ribeiro22 deu entrada nos cárceres,
em 7 de Outubro de 1667 e em 4 de Fevereiro de 1671;
Catarina Gomes23 foi entregue ao alcaide dos cárceres, em 15 de
Outubro de 1667 e em 20 de Setembro de 1670; Benta Dias24

foi encarcerada em 4 de Junho de 1669 e em 13 de Novembro
de 1673 e Francisco Fernandes Limão25 entrou nas celas do Santo
Ofício, em 30 de Outubro de 1674 e em 16 de Março de 1683.
Por sua vez, foi instaurado segundo processo a Inês Rodrigues26,
não chegando a ser detida, pois que, quando a Mesa emitiu o
acordão de prisão, a ré já havia falecido.

Serpa e Moura foram as localidades em que maior número de
cristãos-velhos foi processado. A actividade contra os cristãos-

18    Ibidem, proc. nº 3.884.
19    Ibidem, proc. nº 5.500
20    Ibidem, proc. nº 6.875.
21    Ibidem, proc. nº 3.833.
22    Ibidem, proc. nº 4.742.  
23    Ibidem, proc. nº 6.556.
24    Ibidem, proc. nº 8.243.
25    Ibidem, proc. nº 2.273.
26   Ibidem, proc. nº 3.417. O primeiro processo tem o número 1.874.
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António Gonçalves, “o Boi”, “por remir sua vexação e só a fim
de se livrar”32; Benta Dias reincidiu na prática de judaísmo33;
Catarina Gomes foi presa por não ter acusado a mãe34; André
Ribeiro foi preso a 2ª vez, “por haver informação que o reo em
suas confissoens encobrira certas pessoas que sabia andarem
apartadas de nossa Santa Fé Catholica e tem crença na Ley de
Moyses; e não se presumir esquecimento antes que
maliciosamente as encobria pelas querer favorecer em seus
erros”35 .

Por sua vez, Francisco Rodrigues Serra foi preso a 2ª vez por
falar “com pouco decoro e decenssia na Virgem Sanctissima,
Senhora nossa”36, cujo crime é assim relatado pelo Promotor
Público: 

“Pella carta junta que escreveo a esta Mesa Frei Sebastião
Casqueiro Vieira, comissário da villa de Serpa, dá conta em como
fazendo-se na ditta villa h_a festa de Nossa Senhora, duas pessoas
christãs velhas que se acharam  prezentes ao sermão, vindo da igreja
entraram em casa de Francisco Rodrigues Serra, parte de christão
novo, natural da villa de Moura e morador na de Serpa, reconciliado
no auto-da-fé que se celebrou na praça Grande desta cidade em 16
de Octubro de 1667. E começando as dittas pessoas a relatar as
excellencias que o preguador dissera da Senhora, respondeo o delato
disendo: ‘gavou-lhe elle tambem o passarinho’”. 

Inês Rodrigues, quando se encontrava a cumprir a penitência,
dirigiu-se a Évora, onde prestou declarações em 18 de Fevereiro
de 1682. Esta apresentação teve como fim revogar as acusações
proferidas, anteriormente, contra Maria Nunes e João Móias. Por
ter jurado falso, a Mesa deliberou prendê-la. Todavia, quando tal
acordão foi proferido já a ré tinha falecido, não vindo a ocorrer

32 Ibidem, proc. nº 2.273, fls. 56 e 93. 
33 Ibidem, proc. nº 8.243, fls. 94-94 v.
34 Ibidem, proc. nº 6.556 fl. 338.
35 Ibidem, proc. nº 4.742, fl. 381.
36 Ibidem, proc. nº 3.833, fl. 84.
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1.2. Tipologia dos Ilícitos

No que tange à tipologia criminal, a totalidade dos cristãos-
-novos, processados pela primeira vez, foi acusada da prática do
ritual judaico. Apenas, Matias Gonçalves e Matias Gomes, de
Moura, cumularam o crime de judaísmo com o de sodomia.
Todavia, nenhum deles foi preso por este último crime. O
primeiro regressou a Évora, quando já se encontrava a cumprir a
penitência a que fora condenado pelo crime de judaísmo, para na
sessão de 22 de Outubro auto-denunciar aquele ilícito27. O
segundo réu confessou que, quando tinha 12 anos, incorreu na
prática de sodomia com Luís Pimenta, escrivão da almotaçaria
de Moura28.

No caso da 2ª prisão, Isabel Quitéria teve como causa encobrir
culpas de judaísmo de sua filha, Soror Maria do Espírito Santo,
freira do convento de Santa Clara de Moura29; por sua vez,
Catarina Mendes, voltou a ser presa, porque declarou falso
contra Soror Francisca da Cruz, religiosa de véu branco do
convento de Santa Clara de Moura. Mais tarde, quando foi
reperguntada pelo testemunho contra a dita religiosa “respondeo
que ella havia deposto contra a ditta religiosa por indusimento
que lhe havia feito Soror Leonor de São Miguel outrosi religiosa
do convento de Santa Clara, sua companheira no cárcere”30.

Os presos residentes em Serpa foram detidos pela 2ª vez por
causas de índole diversa. Assim, Maria Gomes foi por reincidir
na prática de judaísmo31; Francisco Fernandes Limão, depois da
1ª condenação, confessou ao comissário de Serpa, em 26 de
Fevereiro de 1683, que tinha declarado falsamente na inquirição,
efectuada em 19 de Abril de 1675, contra Brás Gonçalves e
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27 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 5.390, fls. 83-99.
28 Ibidem, proc. nº 5.394, fl. 30.
29 Ibidem, proc. nº 3.884, fl. 112.
30 Ibidem, proc. nº 5.500, fl. 17.
31 Ibidem, proc. nº 2.939, fl. 138.
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jugando com hum soldado do mestre Jorge de Mello, sobre huma
duvida de huma mão de dados, pedindo o outro que a julguassem;
que ‘elle falava mais verdade que o Evangelho’ e que indo-lhe a
mão tornara a repetir a mesma palavra”40.

Joana Rodrigues foi a única cristã-velha, moradora em Olivença,
que foi presa. A ré casou, a primeira vez, na igreja da Madalena
desta vila, com Manuel Martins Bezerra com quem fez vida
marital. Este era natural de Valverde, reino de Castela, para onde a
levou. Foi então que, possivelmente, por altura do movimento
restauracionista de 1640, fugiu para Olivença. Mais tarde, casou
segunda vez, em Vila Viçosa, com Domingos Fernandes. Todavia,
de vez em quando admitia em sua casa o primeiro marido41.

Belchior Fernandes, natural e morador em Serpa, casado com
Antónia Baioa, cunhado de Manuel Fernandes Bacalhau e de
Diogo Fernandes Bacalhau, foi culpado por dificultar a acção do
Santo Ofício, avisando seus familiares de que iam ser presos e
ajudando-os a fugirem para o reino vizinho. Também Maria
Rodrigues foi presa por ter permitido que seu cunhado Francisco
Lampreia se escondesse42 em sua casa, para não ser detido pelos
agentes do tribunal eborense . Sebastião Fernandes foi increpado
de bigamia, vindo a julgar-se a acusação não procedente, já que, se
comprovou erro na identificação do acusado43.

40     Ibidem, proc. nº 3.479, fl. 3.
41     Ibidem, proc. nº 705, fls. 8, 43 e 95.
42     Ibidem, proc. nº 8.093, fl. 19: 
“(...) se prova que Belchior Fernandes, lavrador, morador na  villa de  Serpa, sendo  segunda-feira à noite

que se contaram 27 de Mayo proximo passado, chegara a caza de Manuel Fernandez Bacalhao, seu cunhado, e lhe
dera avizo que naquella villa estavam mandados deste  Santo Officio para elle e seu seu irmão  serem prezos em dia
da Ascensão, que se tratassem de se  pôr em salvo; e o mesmo avizo fez na menhã de 3ª feira seguinte a Diogo
Fernandez Bacalhao outrosi seu cunhado; e em effeito se auzentaram as sobreditas pessoas para a villa de Paimogo,
Reyno de Castella, acompanhando-os o delato Belchior Fernandez athé hum  monte seu distante hua legua da villa
de Serpa, indo em  companhia dos sobreditos a mulher  do dito  Belchior Fernandes; e da  villa de Paimogo foram
trazidos prezos a esta Inquisição (...); e porquanto o dito Belchior Fernandez cometeo o crime de fautor de hereges,
impedindo o ministerio do Santo Officio, sentindo  mal de seu recto e justo procedi mento de que tambem rezulta
contra elle prezupsão de sentir mal de nossa Santa Fé Catholica”.
Veja-se, ainda, o proc. nº 4.533, fls. 65-67.

43     Ibidem, proc. nº 7.552, fl. 47: 
“(...) seja o dito Sebastiam Fernandes solto da costodia em que se acha e mandado em pax para

onde bem lhe estiver e pague as custas ex cauza”.
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nenhuma tramitação processual posterior37.
Por sua vez, no caso dos cristãos-velhos houve maior

diversidade em termos de tipologia criminal, conforme se pode
observar pelo quadro seguinte:

António Ramos, morador em Moura, foi preso porque tinha
uma manceba - Maria Carrilha. Em 6 de Março de 1649, pelas 9
horas da noite, foi detido em flagrante e levado para a cadeia
pública. Aqui, foi-lhe instaurado processo. Foi durante uma
audição que exclamou:

“(…) já não [h]avia Deus”38.

O conteúdo desta afirmação, porque continha matéria de fé,
foi remetido à Mesa do tribunal eborense que decidiu a sua
apresentação. António Rodrigues, também morador em Moura,
quando estava preso na cadeia pública da vila por um furto que
cometera, descobriram-lhe uns “escritos da letra sangue e sinal
do delato feitos ao Demónio, invocando-o e prometendo-lhe a
sua alma; e porque o delato nas perguntas que lhe fes o dito juiz
[de fora], confessa [h]aver feito os ditos escritos e invocações e os
reconhece e contem em sy pacto expresso com invocação (...)”39.

O terceiro residente em Moura a ser processado, foi
“Agostinho Fernandes, sargento da companhia do alferes Álvaro
Lopes, dissera na Tavola desta praça, diante de muita gente,

37 Ibidem, proc. nº 3.417, fls. 7-14. Cf., ainda, nota 26.
38 Ibidem, proc. nº 3.327, fl. 42.
39 Ibidem, proc. nº 2.112, fl. 13.
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PRESOS NÃO-PRESOS

Localidade nº Tipo de crime nº tipo de crime

Moura 1 Mancebia/blasfémia 1 Blasfémia

1 pacto com o demónio --- ---

Olivença 1 Bigamia --- ---

Serpa 2 Dificultar a acção do Stº 1 Falsa interpretação

Ofício, facilitando a fuga Das cerimónias religiosas

dos que iam ser presos

1 Bigamia --- ---

1 Feitiçaria/blasfémia --- ---

1 Feitiçaria --- ---
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imediato, denunciada por dois companheiros ao comissário local,
que enviou memorando aos inquisidores eborenses47. O segundo
foi acusado de proferir palavras pouco ortodoxas sobre o
sacramento da Extrema Unção. Nas palavras deste freire da
ordem de S. Bento de Avis, beneficiado da igreja de Santa Maria
de Serpa, o “sacramento da Extrema Unção não causava seu
effeito, nem era sacramento, senão despois de morto o enfermo; e
se elle não morria não se fasia sacramento que era hua ceremonia
de que a Igreja usava”48.

1.3. À Espera da Sentença

A instauração de processo terminava, regra geral, na leitura da
sentença. O libelo podia ser instaurado mediante a apresentação
de uma pessoa que se auto-acusava ou através da prisão que
tinha por base as denúncias efectuadas por terceiros. Em
conformidade com o título IV do Livro II do Regimento de 1640,
o decreto de prisão só era formulado, após a análise das
denunciações, elaborando-se de seguida a lista das pessoas que
deveriam ser presas, após o que se passava o mandado de prisão,
que era entregue a um mandatário, incumbido de efectuar a
prisão. 

A fuga era o único meio de obstar a prisão. Mas, para que tal
acontecesse, era necessário conhecer-se, previamente a ordem de
prisão. Eis os casos de Manuel Fernandes, “o Bacalhau”49 , Diogo
Fernandes “o Bacalhau”50 e de Antónia Baioa51 que, avisados
por Belchior Fernandes, marido desta última, fugiram para a
localidade castelhana de Paimogo52. Todavia, o avisador,
temendo as represálias do Santo Ofício conseguiu convencer os

47     Ibidem, proc. nº 3.479, fl. 3.
48     Ibidem, proc. nº 9.240, fl. 3.
49     Ibidem, proc. nº 1.814.
50     Ibidem, proc. nº 1.153.
51     Ibidem, proc. nº 6.637.
52     Ibidem, proc. nº 8.093, fl. 19. Cf., ainda, nota 42..
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Por sua vez, Apolónia Afonso foi denunciada, inicialmente,
pelo comissário, por carta de 26 de Junho de 1696, de que “em
vinte e quatro corrente mês sucedeo nesta villa ter hua Pelonia
Afonso duvidas [sobre o despejo das casas em que morava Joana
Gonçalves] com o padre Bras Macozo, clerigo do [h]abito de S.
Pedro. Esta molher o discompôs de palavras afrontozas
chamando-lhe muitos nomes, de mulato, perro, cão e bebado.
Pegando em hua tranqua da caza aonde estava pera lhe dar, como
com efeito dera se não a impediram alguas pessoas que se
achavam prezentes. E reprehendendo-a hua Benta Fernandez
dizendo-lhe que aquilo não era para se dizer a hum sacerdote
que dezia missa, lhe respondeu a dita Pelonia Afonso que a sua
missa era de trampa”44.

No decorrer das inquirições a ré foi, ainda, acusada de prática
de feitiçaria, utilizando um osso de defunto, um de poupa e uma
pequena pedra de Ara45. Consta, também, que ela procedia a
‘benzeduras’ recitando uma oração que os inquisidores julgaram
conter termos pouco convenientes: 

“Santa Anna pario a Virgem, a Virgem pario a meu Senhor Jesu
Christo, asim como isto hé a verdadeira verdade, asim meu Senhor
Jesu Christo te sare; Jesu Christo  nasceo, Jesu Christo morreo, Jesu
Christo resurgio. Bendito seja a mãe que tal filho pario”46.

No entanto, apenas dois cristãos-velhos foram processados,
sem que tivessem sido presos. Encontraram-se nesta situação
Agostinho Fernandes e frei Gregório Borralho. O primeiro,
sargento da companhia do alferes Álvaro Lopes, teceu um
comentário, onde infringia uma norma do pensamento católico.
Quando jogava aos dados na praça da vila de Moura, afirmou
que “falava mais verdade que o Evangelho”. Tal afirmação foi, de

44 Ibidem, proc. nº 5.510, fl. 4.
45 Ibidem, fls. 193-193 v.
46 Ibidem, fl. 193 v.
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Excepcionalmente, a doença foi um meio parcial de obstar à
prisão. Foi o que, sucedeu com Isabel Quitéria, quando foi presa
pela segunda vez, e cujo auto de entrega reza assim:

“Aos doze dias  do mes de Março de mil e seiscentos e setenta e
hum annos em esta villa de Moura nas cazas de morada de Manoel
Guomes Biscardo, sendo ahy sua molher Izabel Quitéria, contheuda
no mandado atraz, o familiar Pedro Ferreyra de Morais em virtude
do dito mandado a prendeo de parte do Santo Officio e pella ditta
Izabel Quiteria estar em hua cama entrevada e por lhe constar a elle
familiar que ha mais de hum anno que se não levanta da ditta cama
a entregou preza ao dito Manoel Guomes Biscardo, seu marido, que
se deo por entregue della e se obrigou a entrega-lla todas as vezes
que pellos senhores inquisidores lhe for ordenado. 

E o dito familiar fez esta prizão (...)”58.

Por sua vez, o estado de puerpério não foi considerado factor
de atenuação ou retardamento da prisão. Teve, possivelmente,
influência na economia processual, acelerando o andamento do
processo, conforme se infere do extracto seguinte:

“Diz Caterina Roiz natural da villa de Olivença que ella sahio
no auto-da-fé que ora se selebrou, Domingo da Trindade, e por vir
parida de seis dias e a sua criança ficar com mui grande descomodo e
ella padeser mui grandes dores por não [h]aver enchugado o leite,
pede a Vossos Illustrissimos senhores, visto confessar logo sua culpa
e mostrar mui grande arrependimento lhes fasam esmolla e visto o
que allega de lhe tirar a penitensia para que possa ir para a sua terra
para criar sua menina”59.

Quando o preso chegava ao tribunal era levado pelo alcaide e
dois guardas para o cárcere. As mulheres eram colocadas no
“corredor de cima”, enquanto que, os homens ficavam no de
baixo. Normalmente, os presos ficavam quatro em cada cela.
Todavia, o número estava dependente de se terem realizado

58 Ibidem, proc. nº 3.884, fl. 78 v. 
59 Ibidem, proc. nº 3.451, fl. 28.
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fugitivos a regressarem a Serpa. No entanto, já não foram presos,
na 5ª feira seguinte, dia da Ascensão, mas, apenas, no dia 6 de
Junho, os irmãos Diogo e Manuel. Antónia, só se apresentou, no
tribunal eborense, a pedir audiência, no dia 9 do dito mês.      

Por sua vez, Francisco Lampreia tentou ludibriar o padre
Estêvão Palos quando este o foi prender, escondendo-se, em casa
de seu irmão Estevão Gonçalves, dentro de “hum pote que
estava debaxo de hua cama”53. Maria Morena, mãe de uma
menina com o mesmo nome, fugiu para Castela, quando a sua
filha foi presa54, em 9 de Março de 1671. A fuga para o reino
vizinho nem sempre foi solução adequada para se livrarem dos
“tentáculos” do Santo Ofício, pois, em Sevilha funcionava
também um tribunal congénere. Ora aconteceu que Catarina
Lopes foi presa pela Inquisição de Sevilha, saindo, no auto-da-fé,
que se realizou na cidade andaluza, em 1673, penintenciada com
hábito penitencial. Foi, novamente, presa pelo tribunal
eborense55, em 5 de Maio de 1694. 

Os inquisidores exararam, no processo de António Fernandes,
de Serpa, que fugiram desta localidade vários cristãos-novos para
Castela, sendo 17 presos pela Inquisição de Sevilha56. Também
Diogo Gomes, de Moura, procurou refúgio em Castela, assim
relatado pelo pregoeiro local:

“No tempo que se  fizeram os pregois nesta villa na gente de
nasão entre outros  que eu fis me encomendou o cumisario, que
Deus tem, a hum Diogo Gomes natural  desta villa e outro natural
de Alcasere do Sal (...) e fazendo as minhas diligensias achey que se
[h]aviam auzentado desta villa para Castella. Achando-me sempre
com este  cuidado vi estes dia de festa nesta villa a Diogo Gomes,
natural desta villa, constando-me que ja por outras vezes [h]avia
vindo encuberto (...). Moura 6 de Janeiro de 1676”57.

53 Ibidem, proc. nº 4.533, fl. 11.
54      Ibidem, proc. nº 4.301 fl. 34 v.
55 Ibidem, proc. nº 10, fls. 9 e 3.
56 Ibidem, proc. nº 9.058, fl. 22.
57 Ibidem, proc. nº 8.733, fl. 63.
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Estes dois últimos réus foram presos no princípio do século
XVIII, época em que o tribunal se caracterizou por um
abrandamento da sua actividade; o mesmo aconteceu com Pedro
Gonçalves que foi detido em 27 de Janeiro de 1648, altura em
que o Santo Ofício estava a reiniciar a sua acção persecutória68.

A morte era outro dos acontecimentos que podiam ocorrer aos
presos. O caso de Brites Nunes, de Moura, assim o confirma69.
Foi presa, em 31 de Outubro de 1674 e faleceu nos cárceres, em
7 de Agosto de 1677. António Fernandes Navarro entregou a
alma ao Criador, no dia 23 de Abril de 1670, pelas 3 horas da
manhã, estando doente de “delirio ou mania”70. Maria Gomes,
de Serpa, faleceu pelas 10 horas da noite do dia 20 de Dezembro
de 1669 de morte natural provocada pelos achaques de uma
hidropisia que se seguiu ao parto, de que estivera doente71.
Maria Rodrigues expirou no cárcere, no dia 17 de Março de
1672, de uma apoplexia72. Catarina Lopes morreu de um ataque
de asma73, no dia 16 de Outubro de 1673. Catarina Banha, de
Serpa, faleceu a 27 de Abril de 1680, vitimada por “um
congro”(sic)74. Catarina Gomes e André Ribeiro faleceram,
ambos, quando foram presos pela segunda vez. A morte da
primeira75 ocorreu, em 28 de Março de 1671 e a do segundo76,
em 14 de Julho do mesmo ano. Bárbara Fernandes, de Serpa,
que foi presa, em 30 de Outubro de 1674, teve um “acidente”
na madrugada de 29 de Setembro de 1680, entre as 1 e 2 horas,
do qual faleceu77.

67

68 Ibidem, proc. nº 1.235, fl. 5. No fl. 1refere que o réu foi posto “na primeira do novo
de fora. (...) E ao primeiro dia de Fevereiro do dicto anno foy posto em companhia do
sobreditto, na dicta primeira do novo de fora, Manuel Gomes Beyno que veyo da 2ª do novo
de fora”. 

69 Ibidem, proc. nº 6.101, fl.95.
70 Ibidem, proc. nº 2.300, fl. 198.
71 Ibidem, proc. nº 4.587, fl. 142.
72 Ibidem, proc. nº 4.533, fls. 53-53 v.
73 Ibidem, proc. nº 5.465, fl. 133.
74 Ibidem, proc. nº 1.241, fls. 39-40. 
75 Ibidem, proc. nº 6.556, fl. 330.
76 Ibidem, proc. nº 4.742, fl. 326.
77 Ibidem, proc. nº 1.653, fl. 42.
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muitas ou poucas detenções; isto é, estava condicionado pela
dinâmica processual dos inquisidores, como se pode verificar
pelos exemplos a seguir apresentados: 

a) Catarina de Oliveira, de Moura, foi colocada no cárcere nº 5 do corredor
novo de cima em companhia de Páscoa Roiz de Montemor-o-Novo; Ana
Lopes, de Serpa e de Maria Caroza, de Évora60;

b) Domingas Morena, de Moura, ficou “na caza 18 do carcere novo de cima
em companhia das prezas Catherina Lopes, de Alvito; de Brites Quaresma, de
Montemor-o-Novo e de Isabel Ribeira, de Serpa”61;

c) Brites Nunes, de Moura foi colocada no 7º cárcere do novo de cima, com
Soror Marianna de S. Bernardo, de Santa Clara de Beja; Soror de Jesus, da
Conceição de Beja; de Maria de Oliveira, de Montemor-o-Novo e de Maria
Gomes Cavala, de Évora62.

d) Isabel Lopes, de Olivença, “se [h]ouve por entregue na terceyra caza do
corredor novo de sima em companhia de Lionor Fernandes, Izabel Madeyra
(…). Aos vinte e quatro de Julho de 1648, de mandado dos senhores
inquisidores, foy mandada Izabel Lopes da 3ª do novo de sima, onde estava
(...) para a casa grande do velho onde fica com Guiomar Roiz, de Veyros;
Maria Sequeira, de Avis; e Maria Fernandes, de Veiros”63.

Idêntico procedimento ocorreu com os homens, conforme
também se constata pelos exemplos seguintes: 

a) Custódio de Miranda, de Moura, ficou no 1º corredor novo de for a com
Manuel Martins, de Évora, com Diogo de Andrade, de Borba, e João Cardoso,
de Alcácer do Sal64.

b) António Fernandes Navarro ficou “colocado no 3º carcere do novo de
baixo, em companhia de Francisco do Touro, de Albufeira, Sebastião Mendes,
de Faro, e João Quaresma, de Alcacer”65.

Por sua vez, Manuel Vaz de Paiva, de Moura, “foi só, no 1º
cárcere de baixo”66, tal como Guiomar Coutinha, de Olivença,
que foi “posta no carcere do primeyro do novo de cima só”67.

60 Ibidem, proc. nº 6.877, fl. 4.
61 Ibidem, proc. nº 3.465, fl. 3.
62     Ibidem, proc. nº 6.101, fl.95.
63 Ibidem, proc. nº 8.130, fl. 4.
64 Ibidem, proc. nº 7.236, fl. 3.
65 Ibidem, proc. nº 2.300, fl. 3.
66 Ibidem, proc. nº 10.173, fl. 6.
67 Ibidem, proc. nº 7.519, fl. 6.
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81 Seguimos o critério dos anos completos.
82 média (x)=   Fx’ F= frequência 

F x’= marca de classe
83 mediana= L. inf.+ 

84 moda= limite inf. classe modal +

85 desvio padrão= x’=marca de classe
x =média
N= nº de observações

N-( F)i
Fi med

processo, pode sintetizar-se81 assim: 
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Anos Moura Mourão Olivença Serpa TOTAL

H M H M H M H M H M

0 - 1 ano 12 4 1 9 18 10 15 22 46 45

1 - 2 anos 25 33 2 2 5 8 44 42 76 85

2 - 3 anos 8 - - - 9 16 - 2 17 18

3 - 4 anos - - - 1 1 1 - - 1 2

4 - 5 anos 1 1 1 1 - 1 - - 2 3

5 - 6 anos - - - - - - - - - -

6 - 7 anos - - - - - - - - - -

7 - 8 anos 1 1 - - - - 4 1 5 2

8 - 9 anos - - - - - - 1 6 1 6

9-10 anos - - - - - - - 1 - 1

10-11anos - 2 - - - - - - - 2

11-12 anos - - - - - - 2 1 2 1

12-13 anos - - - - - - 1 - 1 -

SOMA 47 41 4 13 33 36 67 75 151 165

Óbitos - 1 - - - - 1 4 1 5

TOTAL 47 42 4 13 33 36 68 79 152 170

Concelhos Média82 Mediana83 Moda84 Desvio

Padrão85

Moura HM 1.82 1.48 1.46 1.74

Mourão HM 1.38 0.85 0.62 1.36

Olivença HM 1.56 1.50 0.65 1.00

Serpa HM 2.15 1.40 1.37 2.62

SOMA HM 1.89 1.42 1.36 2.09

Os dados do quadro anterior permitem proceder aos cálculos
seguintes:

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

M

M

M

M

x IC

x IC

( )
( )1

1 + 2

Fi (x’ - x)2

N

-

-
-

O desentendimento e a rivalidade entre os presos também
estiveram presentes no quotidiano dos cárceres. A coacção
psicológica e as agressões físicas entre os detidos na mesma cela
aconteceram. As reclusas Inês Rodrigues, de Serpa, Maria
Nunes, de Alfundão, e sua irmã, Francisca Gomes, agravaram o
já difícil dia a dia da sua companheira de reclusão. As falsas
declarações apresentavam-se, como único meio de vingança e de
mecanismo auto-defensivo, quando as capacidades de resistência
periclitavam, conforme, se pode verificar pela passagem que, de
seguida, transcrevemos:

“(...) Ella [Maria Nunes] tinha dado cauza a ella declarante [Inês
Rodrigues] pelo mao tratamento que lhe faziam no carcere estando
muitas vezes sem falar-lhe mais que tres falas no dia e, por vezes, deu
pancadas nella declarante e com paixões adoestando-a de perra,
cadella e  judia e por ella declarante se ver tam affrontada e
molestada sem se poder vingar por ser velha e ella moça foi então
dizer della falçamente para lhe fazer esse dano”78.

A realidade velhice manifestou-se, assim, como um factor
agravante da vivência carcerária. A ligação de parentesco criava
laços de solidariedade entre os presos, implicando situações de
inferioridade numérica e dependência entre os presos, o que
agudizou a coacção físico-psíquica da detida serpense79.
Enquanto aguardavam a sentença, os dias dos presos repetiam-se
numa cadência monolítica, quase não se distinguiam das noites,
caracterizando-se, deste modo, o quotidiano pela repetição da
dor e do sacrifício80. O tempo, que os cristãos-novos presos
passaram nos cárceres, à espera do veredicto final, num primeiro
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78 Ibidem, proc. nº 3.417, fl. 8. Esta descrição diz respeito ao tempo em que a ré
esteve presa. O processo referente a esta situação tem o nº 1.874. O processo de Maria
Nunes  tem o nº  2.099 e o de sua irmã, Francisca Gomes é o processo nº 5.127. Esta ré,
quando deu entrada nos cárceres da Inquisição, foi colocada  juntamente com Ascensa
Baioa, de Serpa. Foi, hipoteticamente, neste contacto que Francisca Gomes obteve algumas
informações sobre a vida privada de Inês Rodrigues, de Serpa, sua futura companheira de
cela.

79 Ibidem, proc. nº 3.417, fl. 7 v. 
80 Cf. António Borges Coelho, ob. cit., vol. I, pp. 32-36.

João Cosme



seus processos ainda não estavam em condições de ser proferido o
acordão final, quando, em 1674, foi suspensa a actividade
inquisitorial, permanecendo, por conseguinte, nos cárceres até
1682, data do recomeço.

Durante este período, os seus libelos estiveram parados ou
avançaram a um ritmo muito lento. Por exemplo, Ascensa
Baioa, de 1672 a 1682, foi ouvida apenas uma vez por ano;
Nicolau de Negreiros, de 1673 a 1682, também só prestou
declarações uma vez por ano, e, no caso de Fernando de
Abrunhosa, o processo esteve parado de 8 de Julho de 1675,
data da deliberação de tormento, até 17 de Janeiro de 1682, em
que o réu foi novamente ouvido. Idêntico procedimento ocorreu
com as freiras de Moura, em que de 27 de Junho de 1675, data
do Despacho da Mesa, para que sofressem tormento, até 9 de
Abril de 1682, data do mandato de repetição dos interrogatórios
das testemunhas da justiça, o seu andamento processual esteve
suspenso.

Os valores da mediana, medida que permite conhecer até onde
ocorreram 50% dos casos detectados, bem como o da moda, que
nos dá o elemento mais representativo, corroboram a afirmação
anterior, onde se disse que a maior parte dos detidos esperou à
volta de ano e meio pela publicação da sentença. Os valores do
desvio padrão atestam que foi em Serpa e Moura que houve
maior heterogeneidade no tempo de permanência dos presos nos
cárceres inquisitoriais.

Por sua vez, o tempo que os cristãos-velhos permaneceram
presos sintetiza-se no quadro seguinte:
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Anos Moura Olivença Serpa TOTAL

H M H M H M H M

0 - 1 ano 2 - - 1 1 - 3 1

1 - 2 anos - - - - 1 2 1 2

SOMA 2 - - 1 2 2 4 3

Óbitos - - - - - 1 - 1

TOTAL 2 - - 1 2 3 4 4

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

Os valores obtidos demonstram que os presos esperaram, em
média, na prisão entre ano e meio e dois anos. Os detidos de
Mourão, em média, estiveram menos tempo na prisão, enquanto
que, os de Serpa esperaram mais tempo nos cárceres. A
explicação para a média mais alta se ter verificado com presos de
Serpa (homens e mulheres) e de Moura (mulheres) prende-se,
com o facto da média ser altamente influenciada pelos valores
extremos. Foram, precisamente, os detidos destas vilas que
apresentaram valores extremos mais elevados.

Fernando de Abrunhosa, de Serpa, foi o réu que esteve mais
tempo preso. Entrou nos cárceres, em 6 de Setembro de 1670 e,
apenas, ouviu ler a sentença no auto-da-fé de 28 de Março de
1683, permanecendo aqui à volta de doze anos e meio86. Nicolau
Estaço de Negreiros87, Gaspar Estaço88 e Ascensa Baioa89,
seguiram-se na escala de graduação de permanência carcerária,
estando detidos quase doze anos.

Na vila de Moura, o “primeiro lugar” da permanência nas celas
pertenceu a Soror Francisca de Jesus Cristo90 e a Soror Leonor
Evangelista, também freira do convento de Santa Clara de
Moura91. Ambas entraram no mesmo dia no tribunal eborense e
tiveram a sentença publicada na mesma data. Foram entregues
ao alcaide dos cárceres em 12 de Novembro de 1671 e ouviram a
sentença em 4 de Julho de 1682; o significa que permaneceram
no cárcere, durante 10 anos e quase 8 meses.

O factor explicativo para tão prolongada detenção encontra-se
na data da sua prisão que ocorreu nos anos de 1670 e 1671. Os

86     AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 2.967.
87     Ibidem, proc. nº 3.263. Foi preso em 28 de Maio de 1671 e ouviu ler a sentença em

28 de Março de1683.
88     Ibidem, proc. nº 2.795. Foi preso em 28 de Maio de 1671 e ouviu ler a sentença em

28 de Março de 1683.
89     Ibidem, proc. nº 1.800. Foi presa em 12 de Setembro de 1670 e ouviu ler a sentença

em 15 de Fevereiro de 1682.
90    Ibidem, proc. nº 3.871. 
91    Ibidem, proc. nº 4.565. 
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3ª) Três entre oito dos processados pela segunda vez faleceram,
antes de ouvirem a sentença. A idade e a debilidade física foram
as causas determinantes desta ocorrência. Para corroborar esta
proposição, apresentamos o  caso de Isabel Quitéria, de Moura,
que na segunda detenção, devido ao seu estado de saúde bastante
precário, teve de ficar detida em casa sob custódia de seu
marido, vindo a falecer pouco tempo depois94. Os restantes réus
expiraram nos cárceres do tribunal eborense95.

Uma das possíveis razões explicativas para esta maior
celeridade processual pode encontrar-se na conjugação do
binómio, confissão imediata dos crimes por parte dos
arguidos/existência de informações detalhadas dos ilícitos por
parte dos inquisidores, o que evitava as demoras da investigação
criminal. Daí que, Maria Gomes tivesse sido o único caso que
ultrapassou o ano. Em 16 de Agosto foi considerada relapsa pela
Mesa e no auto-da-fé, de 22 de Setembro de 1670, foi condenada
a ser relaxada à justiça secular96.

1.4. Confissão e Tormento

Durante o tempo de detenção, um dos acontecimentos que
podia ocorrer a qualquer arguido renitente em confessar suas
culpas, era a aplicação do tormento.

O direito processual e o direito substantivo formam uma
unidade, já que, este só se concretiza através do primeiro. Ao
direito penal “total” cumpre a função de protecção dos bens
jurídicos protegidos pelas normas. Por que são bens de vivência
comunitária é ao Estado que cabe a função de protector da

94  Ibidem, proc. nº 3.884.
95  Ibidem. Encontraram-se nesta situação os serpenses André Ribeiro (proc. nº 4.742) e

Catarina Gomes (proc. nº 6.556).
96 Ibidem, proc. nº 2.939.
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Pela leitura dos números apresentados facilmente se comprova
que o tempo de prisão foi pequeno. Nenhum réu chegou a estar
detido mais de um ano. Maria Rodrigues foi a única excepção,
sendo presa, em 11 de Setembro de 1670 e faleceu na prisão, em
18 de Março de 1672, sem ter ouvido o veredicto final.

Para melhor conhecimento da dinâmica inquisitorial, interessa
apresentar, também um quadro-síntese, com o tempo que os
cristãos-novos, processados em segunda vez, permaneceram nas
celas: 

A leitura dos quantitativos detectados permite tirar três
ilações:

1ª) Na quase totalidade dos processados pela segunda vez, o
espaço de tempo que mediou entre a prisão e a leitura da
sentença foi inferior a um ano. A título de exemplo, apontamos,
por um lado, os casos de Benta Dias e Francisco Fernandes
Limão, de Serpa, bem como o de Catarina Domingues, de
Mourão, em que não chegaram a estar detidos um mês92. Por
outro, Catarina Mendes, de Moura, esteve na cela quase dez
meses93.

2ª) Apenas Maria Gomes, também conhecida por Maria Tomé,
esteve no cárcere quase quinze meses e meio.

92   Benta Dias foi  presa em 18 de Novembro de 1673 e a sentença foi lida  no auto-
da-fé de 26 de Novembro de 1673 (AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 8.243);  Francisco
Fernandes Limão foi preso em 16 de  Março de 1683 e a sentença foi lida no auto-da-fé de
28 de Março de 1683 (AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 2.273); Catarina Domingues foi
presa em 6 de Setembro de 1670 e a sentença foi lida no auto-da-fé de 22 de Setembro de
1670 (AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº   6.875). 

93      AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 5.500. 
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Anos Moura Mourão Serpa TOTAL

H M H M H M H M

0 - 1 ano - 1 - 1 2 1 2 3

1 - 2 anos - - - - - 1 - 1

SOMA - 1 - 1 2 2 2 4

Óbitos - 1 - - 1 1 1 2

TOTAL - 2 - 1 3 3 3 6
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era dado o juramento dos Santos Evangelhos,  prometendo dizer
a verdade. Após a admoestação, o arguido era começado a atar.
Porém, se dissesse que queria confessar suas culpas a aplicação
do tormento era suspensa e eram ouvidas as suas confissões. Se
estas satisfizessem o assento anteriormente exarado, a deliberação
da Mesa perdia a sua validade; se, pelo contrário, não remissem
as causas e factos alegadas na decisão da Mesa, o tormento era
aplicado na íntegra. 

A análise dos processos referentes à primeira prisão de cristãos-
-novos levou a detecção dos seguintes quantitativos: 

Verifica-se que, quase um terço dos presos foi condenado a
tormento. A percentagem mais elevada refere-se aos residentes
na vila de Moura, onde 37,1% foram condenados a tormento. Os
valores percentuais encontrados para as vilas de Olivença e Serpa
são muito semelhantes. Ambos se aproximam dos 30,4%
encontrados para a totalidade dos presos. 

No entanto, estes resultados demonstram, também, que nem
todos os condenados a tormento o sofreram. A título
exemplificativo, passamos a apresentar alguns casos: 

1º) Manuel Lopes deu entrada na sala do tormento pelas 9 horas e 30
minutos e quando foi começado a atar com a 1ª correia pediu audição “que os
dittos senhores [inquisidores] julgaram que com a confissão que fez o reo o
tormento que levou, estava satisfeito o assento da Meza o mandaram dezatar
(...); acabou pellas onze horas e meia”101;
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Loca- Nº de pró- Condenados a tormento

lidade Cessados Total % Sofreram Não sofreram

nº abs. % nº abs. %

Moura 89 33 37.1 23 69.7 10 30.3

Mourão 17 0 0.0 --- --- --- ---

Olivença 69 20 29.0 4 20.0 16 80.0

Serpa 147 45 30.6 37 82.2 8 17.8

SOMA 322 98 30.4 64 65.3 34 34.7
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101  AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 11.276, fl. 176 v.

cessados

ordem social; daí que, incumba ao Estado o dever de administrar
e realizar a justiça penal; o que significa o princípio do
monopólio estadual da função jurisdicional. Segundo Eduardo
Correia, em Portugal, desde as posturas de Afonso II que o
processo penal assumiu carácter público97.

Por conseguinte, o direito penal e o direito processual penal
constituem uma parte do direito público. Daí que, a relação
entre o Estado e a pessoa individual varie, consoante, a
concepção do Estado. Por exemplo, num Estado de cariz mais
centralizado e absolutista, o processo penal é dominado
exclusivamente, pelo interesse deste. Neste processo “se trata
apenas de proteger os (aparentes) interesses do ‘poder’ face aos
obstáculos que ao seu exercício podem ser postos pela vontade
individual”98. Não sendo de excluir a tortura para extorquir, ao
réu, a confissão tida como a regina probationum, já que o arguido
surgia como mero “objecto” de inquisição, tendo, por
conseguinte, o dever de colaborar na detecção da verdade sem
que devesse colocar qualquer entrave ou obstáculo à descoberta
da verdade real dos factos99.

Em conformidade com o nº 1, título XIV, do Livro II do
Regimento de 1640, os inquisidores lavravam a sentença de
tormento sempre que houvesse diversos indícios da prática do
crime. Após a publicação da sentença, o arguido vinha à Mesa,
onde se lhe perguntava se queria confessar ou terminar a
confissão de suas culpas. Caso não confessasse ou o fizesse de
modo incompleto, após nova análise do processo pelos
inquisidores, era levado para a Casa do Tormento100. Chegados
aqui, os inquisidores e Ordinário mandavam vir o preso, a quem

97   “Terão os assistentes legitimidade para deduzir acusão por crimes públicos quando
o Ministério Público se tenha abstido de a formular?”, in Revista de Legislação e
Jurisprudência, 91 (Coimbra,1959) p. 304.

98  Jorge Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, vol. I, Coimbra Editora, 1981, p. 61.
99  Cf. Idem, Ibidem, pp. 23-64. 
100   O nº XIII do Título XIII, do Livro II, do Regimento de 1640 corrobora, em pleno,

o que afirmamos, ao estipular que: “Quando se assentar que o réu seja posto a tormento, ou
pelo crime não estar provado,ou pelas diminuições de sua confissão”. 
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em 4; o que está em consonância com o disposto no nº 6, título
XIV, Livro II, do Regimento de 1640 que determinava que “o
tormento será ordinariamente de polé”. O potro teve por
destinatários três homens e uma mulher, sendo este último caso
deveras interessante, já que, infringia a norma atrás citada, pois,
dizia que “às mulheres se não dará nunca o potro, pelo muito
que se deve attentar por sua honestidade”.

Regra geral, o tormento foi aplicado da parte da manhã e a sua
duração variou, consoante, diversos factores. Por exemplo, Inês
Vaz começou a ser atormentada pelas 9 horas e terminou às 10
horas104; António Gomes Lopes iniciou-o pelas 8 horas e 30
minutos e também foi mandado para o cárcere às 10 horas105.

Manuel Vaz de Paiva, médico, cristão-novo, foi uma das
excepções, já que foi atormentado no potro, cuja descrição está
assim exarada no processo: 

“(...) admoestado que quisesse confessar suas culpas ao que o reo
dessia gritando sempre: 

‘- Virgem das necessidades acodi-me; Santo Antonio vale-me
pois curava os vossos frades de graça com muita caridade’.

E sempre dizendo não tinha culpas que confessar e as outo
voltas de garrocho que lhe foram dadas comrespondem a hum trato
esperto de pollé. E pello reo não dizer nada e estar satisfeito o
tromento comforme o assento que no seu processo se tinha tomado o
qual tormento duraria meia hora”106.

Francisco de Paulo Gançoso foi outra das excepções já que foi
no potro que sofreu o tormento, assim descrito no seu processo: 

“(...) sendo pellas nove horas da menhã [de 6 de Setembro de

1695] mandaram vir perante si a Francisco de Paulla (...). E por
dizer que não tinha culpas que confessar foram chamados para
dentro os senhores ministros do tromento e medico cirurgião e

104  Ibidem, proc. nº  9.884, fls. 165 v-171.
105  Ibidem, proc. nº  3.730, fls. 115-119 v.
106  Ibidem, proc. nº  10.173, fl. 120 v.
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2º) Catarina de Tovar entrou pelas 10 horas na sala do tormento mas como
pediu audiência e confessou suas culpas “julgaram os dittos senhores
[inquisidores] que com a confissão da ré estava satisfeito ao assento da Mesa, a
mandaram levar a seu carcere e esta sessão se acabou pelas dez horas e
meya”102;

3º) Idêntica situação ocorreu com Leonor Mendes que “logo foi despojada
dos vestidos e assentada no escabello (...), foi comessada atar com a primeira
correa e logo disse que queria dizer a verdade”103.

Os condenados, residentes em Serpa, foram aqueles que menos
se livraram da aplicação desta medida, pois foram os menos
colaboradores na denúncia dos implicados na prática do
cerimonial judaico. Valor não muito inferior (cerca de 70%),
encontrou-se para os residentes em Moura. A conjugação dos
resultados referentes às vilas de Moura e Serpa, permite inferir
que existiam fortes laços de solidariedade e convicção religiosas
comuns num grande número de pessoas destas duas
comunidades contíguas. 

Todavia, apenas 20% dos oliventinos condenados cumpriu o
tormento. Esta percentagem leva-nos a dizer que houve maior
colaboração no desenrolar da instauração dos processos; facto que
pode ser corroborado pelo elevado número de pessoas que,
voluntariamente, se apresentaram a pedir audiência, no tribunal
eborense, para confessarem suas culpas. Vislumbra-se assim que,
neste espaço, os mecanismos de solidariedade funcionaram em
menor escala, denunciando mais rapidamente os elementos
implicados na prática do credo judaico.      

A título de hipótese pode-se questionar se a omissão dos factos
na confissão estará na razão inversa da dimensão da comunidade
cripto-judaica de uma determinada localidade?

Num total de 64 casos de aplicação de tortura, a polé foi o
mais utilizado. Foi-o por 60 vezes, enquanto o potro apenas o foi

102  Ibidem, proc. nº 4.699, fl.89.
103  Ibidem, proc. nº 11.179, fl. 74.
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Excepcionalmente, aconteceu uma condenação a segundo
tormento. Por acordão de 19 de Julho de 1670, Catarina Lopes,
de Serpa, foi condenada a um trato esperto e um corrido, que
sofreu em 23 do dito mês e ano112. Porém, após os autos serem
novamente vistos na Mesa, em 29 de Agosto do citado ano, foi
exarado o seguinte acordão: 

“(...) pareceo a  todos os vottos  que visto não dizer de sua netta
Leonor Gomes que depoem contra ella de culpas de declaração de
judaismo em forma, lhe seja repetido o  tormento e a  maior parte,
que nelle tenha um trato esperto”113.

No dia seguinte apresentou-se na sala do tormento pelas 8
horas e 30 minutos. Todavia, a experiência do primeiro
tormento levou-a a confessar, de imediato, todas as diminuições,
pelo que não se executou a dita sentença114.

Para melhor compreensão dos factos passamos a apresentar o

que se passou com os cristãos-velhos:
A exiguidade destes quantitativos não permite generalizar

nenhuma ilação, pois, se o fizessemos estaríamos a não respeitar
as regras da representatividade. Todavia, com muitas reservas,
pode afirmar-se que os valores encontrados indiciam que,
percentualmente, quer o número de cristãos-velhos condenados a
tormento, quer o quantitativo dos que vieram a sofrê-lo foi
menor, por localidade, do que o registado para os cristãos-novos.
António Rodrigues, de Moura, foi o único cristão-velho que

112 Ibidem, proc. nº 6.878, fls. 124, 128-128 v.
113     Ibidem, proc. nº 6.878, fl. 136.
114     Ibidem, proc. nº 6.878, fl. 139 v.
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Loca- Nº de pro- Condenados a tormento

Lidade cessados Total Sofre- Não so-

Ram freram

Moura 2 1 1 -

Mourão - - - -

Olivença 1 0 - -

Serpa 5 1 0 1

SOMA 8 2 1 1
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lidade

atador (...); foi o reo despojado dos vestidos que lhe podiam empedir
a execução do tromento e foi assentado sobre o potro e atado com a
correa da parede pella sentura e comessado a attar (...). E logo foi
atado perfeytamente com sette voltas e o reo sempre gritando por
Deos e pellos seus santos e que não tinha culpas que confessar (...) e
sendo-lhe tirada a correa da sentura  foi o reo deytado no potro e
metida a golilha de ferro no pescosso  e atado com os cordeis nas
coxas das pernas e nas canellas das mesmas e se lhe foi dando  volta
em todas as quatro partes e o reo sempre  gritando por Deos e por
seus santos (...) e se lhe deram duas voltas perfeytas com os cordeis só
nas coxas das pernas e nestas formas julgaram os dittos senhores que
estava satisfeito o assento.

(...) E esta sessão se acabou pellos tres quartos para as dez horas
da manhã”107.

O tormento no potro ainda foi aplicado a Gaspar Estaço108 e a
Catarina Gomes109, ambos de Serpa. A aplicação deste tipo de
tormento a esta ré violou as disposições do Regimento de 1640,
atrás referidas. Por vezes, o imprevisto punha termo à aplicação
do tormento. Foi o que sucedeu a Isabel Lopes, de Olivença. No
dia 15 de Março de 1651, na sala de tormento “por tornar a
dizer que não tinha mais que confessar, que tinha ditto a verdade
foi continuada a atar com a primeira correa e neste estado se lhe
sobreveio hum acidente grande de que os medicos e çurgião
julgaram que não estava capaz de levar mais tormento”110.

Para se poder levantar hipóteses sobre o que aconteceu à
atormentada registamos uma sua alegação proferida no ano
seguinte. A ré alegou que lhe tirassem o hábito porque “padese
muitas nesesidades por sua muita pobresa e aleijão de hum braso
por onde não pode ganhar o sustento de sua pesoa”111.

107    Ibidem, proc. nº 1.280, fls. 250-251.
108  Ibidem, proc. nº 2.795, fls. 458 v-459 v. Sofreu-o, em 14 Novembro de 1682.
109   Ibidem, proc. nº 6.879, fls. 83 v-84 v. Foi-lhe aplicado o tormento no dia 20 de

Junho de 1670.
110     Ibidem, proc. nº 5.974, fls. 217 v-218.
111 Ibidem, proc. nº 5.974, fl. 232.
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1.5. Sentenças

A leitura da sentença é um elemento de extrema importância
dentro da dinâmica processual. Por tal razão, o conhecimento do
local onde a mesma foi lida reveste particular interesse, já que,
podemos detectar pormenores do “sentir e actuar” da instituição
julgadora.    

Num total de trezentos e treze presos sentenciados num
primeiro processo, apenas cinco mulheres não ouviram ler o seu
veredicto final, porque faleceram antes do processo estar
concluído117. Para maior conhecimento de todos os trâmites
processuais ultrapassados pelos réus, passamos a apresentar um
quadro síntese com a distribuição temporal das sentenças, lidas
em auto-da-fé.

117    Depararam-se nesta posição Brites Nunes, de Moura; Maria Gomes, Catarina
Lopes, Catarina Banha e Bárbara Fernandes, de Serpa.
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Concelhos Moura Mourão Olivença Serpa Local
Data H M HM H M HM H M HM H M HM

18.11.1646 - - -- - - -- 1 1 2 - - -- Praça Grande

28.02.1649 - - -- - - -- 3 3 6 - - -- Praça Grande

26.03.1651 - - -- - - -- 4 6 10 - - -- Praça Grande

08.06.1653 - - -- - - -- 9 7 16 - - -- Praça Grande

22.11.1654 - - -- - - -- 2 5 7 - - -- Praça Grande

06.05.1657 0 1 1 - - -- 1 5 6 - - -- Praça Grande

18.04.1660 0 1 1 - - -- 0 1 1 - - -- Praça Grande

11.05.1664 1 0 1 - - -- - - -- - - -- Tabuleiro da Sé

31.05.1665 - - -- 2 3 5 - - -- - - -- Praça Grande

20.06.1666 - - -- 1 2 3 - - -- - - -- Praça Grande

16.10.1667 2 0 2 0 7 7 - - -- 3 0 3 Praça Grande

03.06.1669 23 17 40 0 1 1 - - -- 5 2 7 Praça Grande

21.09.1670 12 13 25 1 0 1 - - -- 20 24 44 Praça Grande

03.04.1672 4 4 8 - - -- - - -- 20 20 40 Praça Grande

26.11.1673 - - -- - - -- 1 0 1 8 13 21 Praça Grande

15.02.1682 1 1 2 - - -- 0 1 1 6 15 21 Praça Grande

28.03.1683 - - -- - - -- - - -- 3 3 6 Praça Grande

13.05.1685 - - -- - - -- - - -- 1 0 1 Ig. S. João Evang.

09.10.1695 - - -- - - -- 1 0 1 1 2 3 Ig. S. João Evang.

22.03.1705 1 0 1 - - -- 1 0 1 - - -- Tabuleiro St. Antão

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

do Auto

08.08.1706 - - -- - - -- 4 0 4 - - -- Tabuleiro St. Antão

09.09.1708 - - -- - - -- 4 7 11 - - -- Tabuleiro St. Antão

26.07.1711 - - -- - - -- 1 0 1 - - -- Ig. S. Domingos-Lxª

SOMA 44 37 81 4 13 17 33 36 69 67 79 146

No dia 13 de Janeiro de 1698 pelas 9 horas e 30 minutos
levou “um trato esperto e comessado a levantar”, que terminou
pelas 10 horas115.

No que concerne aos nove cristãos-novos processados pela
segunda vez, é de referir que nenhum foi condenado a tormento.
Destes apenas três o foram quando da primeira prisão116. Com o
intuito de melhor perspectivar, em termos cronológicos, a
aplicação do tormento, elaborámos o seguinte quadro-síntese:

Os dados nele contidos são deveras expressivos, pois,
demonstram que, foi no curto período de seis anos (1669-1674),
que a maior parte dos presos de Moura e Serpa sofreu o
tormento. Como, já anteriormente referimos, nos anos de 1667-
69 o tribunal eborense incidiu a sua acção nestas duas vilas, pelo
que era importante que os presos informassem os inquisidores,
sem demoras e omissões, das suas práticas e nomes dos
respectivos cúmplices.

115     Ibidem, proc. nº 2.112, fls. 181 V-183. Para mais pormenores sobre a equivalência
entre os dois tipos de tormento (potro e polé) bem  como a  graduação das respectivas
penas, veja-se, António Borges Coelho, ob. cit., I, p. 40.

116     Encontraram-se nesta situação André Ribeiro (proc. nº 4.742, fl. 119v), Catarina
Gomes (proc. nº 6.556, fl. 119v) e Benta Dias (proc. nº 8.243, fls. 66v e 72).
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Concelhos Moura Olivença Serpa SOMA

Anos H M HM H M HM H M HM H M HM

1641-1668 3 1 4 - 3 3 - - - 3 4 7

1669-1674 9 6 15 - - - 19 15 34 28 21 49

1675-1715 1 3 4 1 - 1 2 1 3 4 4 8
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Esta apresentação à frente de um numeroso agrupamento
humano tinha por objectivo levar os réus a não repetir os
mesmos ilícitos e os presentes a observarem o que sucedia com
os respectivos praticantes119. Daí que, apenas um número muito
restrito tivesse ouvido ler a sentença na Casa do Despacho, como
se vê pelo quadro seguinte:

Os valores encontrados demonstram que, entre os trezentos e
vinte e três presos (1º processo), apenas dez ouviram a sentença
na Mesa; isto significa que só 3% aqui escutou o seu veredicto
final.

Segundo cremos, estes casos foram justificados por condições
específicas inerentes ao funcionamento do binómio processo-
tribunal. Assim, em nossa opinião, Álvaro Lopes e Isabel
Gomes, de Moura, ouviram a sentença na Mesa120 porque o seu
processo estava concluído e não havia condições para a realização
de um auto-da-fé, na cidade de Évora, nos tempos mais
próximos. Esta urbe estava cercada pelas tropas de D. João de
Áustria e a sua rendição estava iminente, pelo que era urgente
que se lhes lesse a sentença121.

Data C. Novos 1º processo 2º processo

H M HM H M HM H M HM

15.06.1663 1 1 2 - - -- - - --

30.08.1668 1 - 1 - - -- - - --

04.07.1682 - 2 2 - - -- - - --

08.08.1682 - - -- - - -- 1 - 1

28.06.1688 1 2 3 - - -- - - --

21.02.1696 - - -- 1 1 2 - - --

SOMA 3 5 8 1 1 2 1 - 1

Concelhos Moura Serpa

119     Esta ideia encontra-se explícita nos Sermões pregados nos autos-da-fé, assim como
no §X do Título IV, Livro I e §IV, Título XXII, Livro II, do Regimento de 1640. A este
propósito veja-se, António Borges Coelho, ob. cit., vol. I, pp. 125-140.

120    AN/TT, Inquisição de Évora, respectivamente, procs. nº 7.495, fl. 200v e proc. nº
1.550, fl. 173 Ambos os réus encontravam-se presos havia 7 anos.

121     Cf. nota 10
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Os dados anteriores impoem que se teçam alguns comentários.
Observa-se, em primeiro lugar, que a maior parte dos autos-da-
-fé tiveram como cenário o grande espaço público da urbe
eborense, hoje denominado Praça do Giraldo. Dos vinte e três
autos em que estiveram cristãos-novos residentes no espaço a
Oriente do Guadiana, dezanove ocorreram neste espaço,
dezasseis dos quais são referidos, como sendo realizados na Praça
Grande e três no tabuleiro da igreja de Santo Antão, que se
localiza no topo Norte desta Praça. Apenas em três, dos vinte e
dois, autos efectuados em Évora, a preferência foi para outro
espaço. 

O auto de 11 de Maio de 1664 realizou-se à porta da Catedral,
enquanto que, os de 13 de Maio de 1685 e o de 9 de Outubro de
1695 tiveram a igreja do convento de S. João Evangelista, como
espaço de ocorrência. É de realçar que um preso oliventino veio
ouvir a sentença, à igreja de S. Domingos, em Lisboa118.

Um segundo pormenor diz respeito à sazonalidade dos autos-
da-fé. Constata-se que o mês de Maio foi o mais preferido com
quatro ocorrências, logo seguido de Março, Junho e Novembro
com três. A conjugação destes valores com o facto de nos meses
de Janeiro e Dezembro não se ter realizado nenhum Auto, faz
com que se apontem como causas justificativas de tal
distribuição o factor climatérico e a sazonalidade dos labores
agrícolas. Era naqueles meses que se propiciavam melhores
condições para que o auto-da-fé fosse um grande “espectáculo”,
através do qual se procurava evitar a profusão das “heresias”. Por
isso, era importante que as condições ambientais facilitassem a
junção de uma grande assistência humana, à frente da qual os
processados “desfilavam”. 

118   AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 6.837. Rodrigo Soares de Lemos foi deu
entrada nos cárceres da penitência em 20 de Agosto de 1708 (fl. 56); em 7 de Janeiro de
1711, o réu já se encontrava nos  Estaos - Lisboa (fl. 73).
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Passamos, de seguida, a apresentar o caso específico dos
cristãos-novos que foram processados pela segunda vez. Neste
grupo, a leitura da sentença aconteceu, regra geral, em auto-da-
-fé. Apenas, se verificaram duas excepções. Num caso, a sentença
não chegou a ser lida126, noutro foi proferida na Mesa da Casa do
Despacho. Como já referimos, anteriormente, a causa de
instauração de 2º processo a Francisco Rodrigues Serra não foi a
reincidência no judaísmo, mas blasfémias127.

Para melhor percepção do que se acabou de referir, elaborámos
o quadro seguinte:
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Concelhos Moura Mourão Olivença Serpa Local
Data H M HM H M HM H M HM H M HM

21.09.1670 - - -- - 1 1 - - -- - 1 1 Praça Grande

26.11.1673 - - -- - - -- - - -- 1 1 2 Praça Grande

28.03.1683 - 1 1 - - -- - - -- 1 - 1 Praça Grande

24.11.1686 - - -- - - -- - - -- - 1 1 Ig. S. João Evang.

SOMA - 1 1 - 1 1 - - -- 2 3 5

Concelhos Moura Mourão Olivença Serpa Local
Data H M HM H M HM H M HM H M HM

16.06.1669 - - -- - - -- - 1 1 - - -- Praça Grande

21.09.1670 - - -- - - -- - - -- 1 - 1 Praça Grande

16.03.1698 1 - 1 - - -- - - -- - 1 1 Ig. S. João Evang.

14.10.1714 - - -- - - -- - - -- - 1 1 Rossio - Lisboa

SOMA 1 - 1 - - - - 1 1 1 2 3

Finalmente, e seguindo idêntica sistemática, apresentamos as
datas e locais em que os cristãos-velhos ouviram ler as
respectivas sentenças:

a) Auto-da-Fé

126      Ibidem, proc. nº 3.884, fl. 112.
127      Ibidem, proc. nº 3.833, fls. 163-163 V.
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b) Mesa
Concelhos Moura Serpa

Data H M HM H M HM

15.09.1649 1 - 1 - - --

06.08.1695 - - -- 1 - 1

SOMA 1 - 1 1 - 1

Sebastião Lourenço ouviu a sentença e abjurou na Mesa, em 30
de Agosto de 1668. Este réu tinha fortes condições exculpantes.
É o próprio acordão dos inquisidores que faz referência que o réu
se encontrava no cárcere da custódia e que o seu caso apresentava
especificidades, assim relatadas na deliberação:

“(...) pareceo a todos os votos que o reo devia ser havido por
approvado, visto constara que estando prezo na cadea da dita villa
por ordem da justiça secular com outro pretexto fes procuração, que
se aprezentou nesta Meza antes de ser mandado vir para o dito
carcere, em que se dava poder a seo genro Francisco Fernandes
Salgado para o aprezentar nella. E à maior parte dos votos que não
havia de ser havido por delato sem embargo de estar decretado à
quando fes a dita procuração, por constar dos delitos que se fizeram
que se mandou aprezentar diante do comissário, não tendo ainda
mais que hua testemunha contra si (...).

E que visto dizer  de si largamente, de sua mulher, filha, irmãos,
genro e de outras  pessoas convintas e não convintas, com alguas das
quais não estava indiciado e satisfazer a maior parte da justiça que
contra elle havia”122.

Soror Leonor Evangelista e Soror Francisca de Jesus Cristo,
freiras do Convento de Santa Clara de Moura, foram as duas presas
que ouviram a sentença em 1682. Ambas foram presas, em 12 de
Novembro de 1671, pelo que o seu processo estava concluído e
nesse ano já tinha ocorrido o auto-da-fé123. Helena Rodrigues,
Gaspar Álvares e Inês Mendes ouviram a sentença, em 28 de
Junho de 1688124. Por sua vez, confirmou-se que António
Fernandes e Catarina Lopes já tinham sido condenados pelos
crimes por que estavam, de novo, a serem acusados no auto-da-fé
que se realizou em Sevilha, em 30 de Novembro de 1673; daí
que, em conformidade com o § 13, título II do Livro III, o seu
veredicto fosse lido na Mesa125, em 21 de Fevereiro de 1696.

122      AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 3.352, fl. 61.
123      Ibidem, respectivamente, procs. nºs 4.565 e 3.871.
124 Ibidem, respectivamente, procs. nº 4.091, nº 6.142 e nº 9.381. 
125 Ibidem, respectivamente, proc. nº 9.058, fls. 19-24, e proc. nº 10, fls. 9-15. 
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Notaram-se, todavia, algumas excepções a esta regra.
Aconteceram seis casos em Moura, um em Olivença e em Serpa.
Entre os casos excepção de Moura, contam-se quatro freiras dos
conventos desta localidade, cuja sentença foi lida no Locutório
dos respectivos conventos. Por sua vez, desconhece-se o que se
passou com Ana Mendes, já que o seu processo se encontrava
incompleto. Guiomar Rodrigues ouviu, em sua casa, na
Amareleja, a declaração de incapacidade. Idêntica situação se
passou com Francisca Nunes, de Olivença. Por sua vez, Inês
Rodrigues, de Serpa, não foi presa, apenas, porque faleceu, pois
que nos termos do § 5º do título V, do Livro III do Regimento,
deveria ser detida. Por sua vez, os dois cristãos-velhos
processados (não presos) escutaram as suas sentenças na Mesa128.

1.6. Tipologia penal

Depois do auto-da-fé todos os presos que não tinham sido
relaxados à justiça secular eram colocados nos cárceres da
penitência, onde iniciavam o cumprimento das respectivas
penas129. Regra geral, as penas incidiam em três dimensões:
espiritual, patrimonial e pessoal.

1.6.1. Espiritual

A componente espiritual iniciava-se, desde logo com a
recepção da instrução religiosa. O Regimento de 1640, no Livro I,
título XXII, § I, estipulava que os penitenciados que saíam no
auto-da-fé, deveriam ser “instruidos nos misterios de Nossa
Santa Fé”. Acrescenta o § III que irão a “alguma Igreja assistir
aos Officios Divinos”. 

As suas obrigações de ordem espiritual, constavam, num

128 Ibidem.
129 Regimento de 1640, Preâmbulo do Livro III.
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Em consonância com o que afirmámos atrás, o número de
cristãos-velhos presos foi relativamente pequeno, pelo que não
devemos proceder a generalizações. Não obstante termos por
base esta premissa, atrevemo-nos a afirmar que houve “maior
consideração” pelos cristãos-velhos do que pelos novos. Num
total de oito cristãos-velhos, dois ouviram ler a sentença na
Mesa, o que significa que apenas 75,0% dos casos esteve
presente em auto-da-fé; enquanto que, trezentos e treze, num
total de trezentos e vinte e dois cristãos-novos presos, estiveram
presentes em idêntico acontecimento, o que significa que cerca
de 97,2% dos encarcerados foram ao auto-da-fé.

Por oposição, a generalidade dos cristãos-novos apresentados
(não presos) ouviram ler as cominações para os seus delitos na
Mesa. Cumpria-se o estipulado no § I, título I do Livro III do
Regimento de 1640. Antes de serem mandados para as suas terras
de residência passaram pela Mesa, os seguintes casos:

86

Concelhos Moura Mourão Olivença Serpa TOTAL

Anos H M HM H M HM H M HM H M HM H M HM

1649 - - -- - - -- 6 5 11 - - -- 6 5 11

1650 - - -- - - -- 3 16 19 - - -- 3 16 19

1651 - - -- - - -- 34 57 91 - - -- 34 57 91

1652 - - -- - - -- 1 3 4 - - -- 1 3 4

1653 - - -- - - -- 13 9 22 - - -- 13 9 22

1654 - - -- - - -- 3 - 3 - - -- 3 - 3

1667 - 3 3 1 1 2 - - -- - - -- 1 4 5

1668 8 2 10 - - -- - - -- 1 - 1 9 2 11

1669 1 1 2 - - -- - - -- - - -- 1 1 2

1670 - - -- - - -- - - -- - 3 3 - 3 3

1671 - 1 1 - - -- - - -- 1 2 3 1 3 4

1672 - - -- - - -- - - -- - 1 1 - 1 1

1673 - - -- - - -- - - -- 1 6 7 1 6 7

1674 - 2 2 - - -- - - -- 17 16 33 17 18 35

1676 1 - 1 - - -- - - -- - - -- 1 - 1

1683 - - -- - - -- - 1 1 - - -- - 1 1

1684 2 - 2 - - -- - - -- - - -- 2 - 2

1687 7 16 23 - - -- - - -- - 1 1 7 17 24

1689 - 1 1 - - -- - - -- - - -- - 1 1

1691 1 - 1 - - -- - - -- - - -- 1 - 1

1707 - - -- - - -- 3 2 5 - - -- 3 2 5

1733 - - -- - - -- - 1 1 - - -- - 1 1

SOMA 20 26 46 1 1 2 63 94 157 20 29 49 104 149 253
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penas de afectação da componente patrimonial. No § I do título
II do referido Livro e Regimento, estipula-se que: 

“(...) havendo prova legitima de alguma pessoa se ter declarado
por crente, e observante da lei de Moyses (...) lhes serão confiscados
seus bens”.

Em síntese, apresenta-se o que sucedeu com os presos, num
primeiro processo:                                      

Os dados revelam que, num total de 323 condenados, apenas 6
ficaram isentos da confiscação dos bens, o que equivale a 1,85%.
No caso dos isentos, 5 escutaram o seu veredicto na Mesa.
Observa-se assim a interligação entre prisão, abjuração em
autoda-fé e confisco de bens. A dependência destas duas últimas
situações é atestada pelo § V, título I, Livro III do Regimento de
1640 que determina que se “abjurarem em público, perderão
seus bens”.

Passamos a apresentar os casos que beneficiaram da excepção.
Sebastião Lourenço foi um dos que contemplados neste caso,
decidindo os inquisidores “que seos bens lhe não sejam tomados,
escritos ou sequestrados, visto a forma do Regimento”134. As
freiras Soror Leonor Evangelista e Soror Francisca de Jesus Cristo
foram mais duas que beneficiaram deste privilégio, sem que no
seu processo se invoque a causa do mesmo. 
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Situação Moura Mourão Olivença Serpa TOTAL

Patrimonial H M HM H M HM H M HM H M HM H M HM

Confiscos

No Auto-da-Fé 43 37 80 4 13 17 33 36 69 70 76 146 150 162 312

Na Mesa 2 3 5 - - -- - - -- - - -- 2 3 5

Sub-total 45 40 85 4 13 17 33 36 69 70 76 146 152 165 317

Isentos

No Auto-da-Fé 1 - 1 - - -- - - -- - - -- 1 - 1

Na Mesa 1 2 3 - - -- - - -- 1 1 2 2 3 5

Sub-total 2 2 4 - - -- - - -- 1 1 2 3 3 6

TOTAL 47 42 89 4 13 17 33 36 69 71 77 148 153 168 321

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

134 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 3.352, fl. 61.

primeiro momento, de irem ouvir doutrina à igreja de Sant’Iago
e missa com pregação à Sé130. A instrução religiosa estava a cargo
dos jesuítas que, em 18 de Junho de 1657, atestaram que, entre
vários presos, Leonor Álvares e Catarina Álvares Henriques, de
Olivença, estavam instruídas nos mistérios da Fé131.

Depois da instrução religiosa os presos iam para as suas terras
de morada, onde deveriam continuar a cumprir as obrigações
religiosas a que foram sentenciados. Ao chegarem à terra
apresentavam ao Comissário a carta de Regimento, onde
estavam exaradas as suas obrigações. Por vezes, o imprevisto
aconteceu. Pedro Mendes Pereira, de Olivença, teve de se dirigir
novamente aos inquisidores para lhe passarem uma segunda via
da carta com “o Regimento que [h]avia de guardar”132, já que
perdeu a que lhe fora entregue.  

Os penitenciados, que não foram presos, após ouvirem a
sentença, juravam segredo e recebiam instrução religiosa. Regra
geral, eram enviados para as suas terras, no mesmo dia ou no dia
seguinte ao da sua abjuração, onde, tal como, os que tinham sido
presos, deveriam confessar-se “sacramentalmente nas quatro
festas principaes do anno, Natal, Pascoa, Pentecostes e
Assumpção de Nossa Senhora”133, durante um período de tempo
estipulado. 

1.6.2. Afectação patrimonial

Em conformidade com o especificado no Preâmbulo do Livro
III do Regimento de 1640, a confiscação dos bens era uma das

130 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 10.805, fl. 27 e proc. nº 324, fl. 102.
131 Ibidem, proc. nº 3.455, fl. 198.
132 Ibidem, proc. nº 9.214, fl. 55.
133 Regimento de 1640, Livro III, título I, §VI; cf. ainda, Livro III, título III, §I. Em 13

de Setembro de 1671, Frei Francisco de Sousa, freire da ordem de Avis, Prior da igreja
paroquial do Salvador, de Serpa, certificava “que Leanor Fernandez penitenciada no auto-
da-fé que se publicou em vinte e hum de Settembro de mil e seiscentos e setenta annos na
cidade de Évora, se tem confessado nas quatro Paschoas do anno, na forma que os Senhores
Inquizidores do Sancto Officio da dita cidade lhe ordenaram por seu Regimento e por se
me pedir a prezente, e a supplicada ser minha fregueza a passey” [Proc. nº 5.823, fl. 95].
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Observa-se, desde logo que, num cômputo global de 323
presos, 147 não tinham património, 88 tinham e em idêntico
número de processos existe omissão desta particularidade; o que
representa, respectivamente, 45,6%, 27,2% e 27,2%. Ao lado
de presos possuidores de património imobilário de assinalável
valor, como referimos anteriormente, houve detidos que viviam
em situação de miserabilismo, como se nota nos casos que
passamos a transcrever:

“(…) não tinha bens alguns por ser muito pobre”138 ;
“(…) não tinha bens alguns porque vivia de esmollas, pello

amor de Deus”139;
“(…) era mulher muito pobre”140.

Outra forma de afectação do património dos réus manifestava-
-se na proibição de desempenho da sua profissão a seguir ao
cumprimento da pena. Aconteceu a Brás Gomes Porto que
exercia a advocacia na vila de Moura. Após lhe ter sido retirado o
hábito penitencial, em 14 de Janeiro de 1671, o réu pediu
autorização para voltar a desempenhar a actividade causídica.
Perante este pedido, a Mesa escreveu ao comissário local, nos
seguintes termos:

“Convem saber-se nesta Mesa quantos advogados há nessa villa
de Moura; se são christãos-velhos ou novos, e se Brás Gomes Porto,
morador na mesma tem algum trato de que viva e  possa governar
sua família, sem que seja necessario exercitar o officio de
advogado”141.

138 Ibidem, proc. nº 500, fl. 79. Processo de Manuel Nunes, de Serpa. 
139 Ibidem, proc. nº 4.563, fl. 13. Processo de Luzia Rodrigues, de Serpa.
140 Ibidem, proc. nº 4963, fl. 40. Processo de Maria Mendes, de Serpa.
141 Ibidem, proc. nº 616, fl. 195.
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Situação Moura Mourão Olivença Serpa TOTAL

Patrimonial H M HM H M HM H M HM H M HM H M HM

SIM 15 10 25 - 2 2 5 3 8 33 20 53 53 35 88

NÃO 21 19 40 - 7 7 10 13 23 26 51 77 57 90 147

OMISSO 11 13 24 4 4 8 17 21 38 9 9 18 41 47 88

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

TOTAL 47 42 89 4 13 17 32 37 69 68 80 148 151 172 323

António Fernandes e Catarina Lopes, de Serpa, também foram
isentos, facto que facilmente se entende, pois que, foram
sentenciados em 1673 no auto-da-fé de Sevilha. A este propósito
deliberou, em 27 de Agosto de 1694, o tribunal eborense, dado
que, a Inquisição andaluza não o esclarecia das dúvidas que lhe
tinham remetido, conforme se vê pelo extracto seguinte:

“(...) a Inquisição de Sevilha nos não quer reperguntar as
testemunhas pelos requizitorios que mandamos e interrogatorios dos
reos, como tem succedido por vezes; pelo que tem muito má
correspondência com esta inquisição havendo-a nós tido sempre boa
com eles, de que nace que os christãos novos que fugiram para
Castella e ao depois tornaram para este Reino, os não podemos
castigar por não sabermos se foram prezos nas Inquisições daquelle
Reino; e se o foram os não podemos prender por diminutos por não
termos noticia das suas confissões, como succede agora nestes dous
reos, aos quais devemos soltar e mandar livres ainda que tenham
diminuições concideraveis”135.

O médico Manuel Vaz de Paiva parece ter sido uma excepção,
pois a sentença não refere o confisco dos seus bens. A este
médico foi também aplicada a pena de pagamento de 20 mil réis
para as despesas do Santo Ofício136. Idêntica disposição foi
imposta a Gaspar Estaço, de Serpa, que teve de pagar 60 mil
réis137.

Convém esclarecer que a condenação dos réus à pena de
confisco não significa que haja correlação com existência de
património por parte dos cristãos-novos. Muitos deles não
dispunham de bens, conforme se pode ver no quadro seguinte,
onde são referidos os casos em que os condenados tinham bens
imóveis:

135 Ibidem, proc. nº 9.058, fl. 22 v.
136    Ibidem, proc. nº  10.173, fl. 125.
137 Ibidem, proc. nº 2795, fl.465v. Ainda, Regimento de 1640, Livro III, título II, §IX.
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1.6.3. Pessoal

Outra parte da pena incidia directamente sobre a pessoa do
réu. A componente pessoal manifestava-se de diversas formas,
que passamos a analisar.

1.6.3.1- Hábito Penitencial 

O Regimento inquisitorial no Livro III, título I, especifica os
casos em que o réu abjurava com o hábito penitencial, que no
caso dos presos (1º processo) foi aplicado nas modalidades
seguintes:

O hábito perpétuo foi aquele que foi imposto na maior parte
dos casos, seguindo-se o hábito a arbítrio. Com frequência muito
menor ocorreram as situações em que o hábito foi retirado após a
audição da sentença e a de não aplicação do hábito. A aplicação
do hábito perpétuo ou a do arbítrio era estipulada pelo
Regimento, onde se determinava:

“Os que confessarem suas culpas logo em sendo presos ou nas
primeiras sessões que com elles se fizerem, sendo as confissões feitas
antes de serem accusados pela Justiça, e sendo satisfatorias se
receberão com carcere e habito a arbítrio (...)” 143.

“Os presos pelo crime de heresia que começarem a confessar suas
culpas depois da Justiça ter vindo com libello contra elles, se nas
confissões que fizerem reconhecerem e confessarem todos seus erros
(...) serão recebidos com carcere e habito perpetuo (...)”144.
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Perpétuo Retirado

Com Arbí- após a Sem SOMA

Simples insígnias trio sentença hábito

Moura 48 3 24 9 4 88

Mourão 10 - 5 2 - 17

Olivença 35 2 20 10 1 68

Serpa 75 2 37 21 5 140

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

143   Regimento de 1640, Livro III, título III, §III.
144       Ibidem, § IV.

Ao que o comissário respondeu:

“Na villa não há advogado christão-velho e os dous que há sam
Gregorio Mendes e Brás Gomes Porto e que sam christãos-novos e
foram reconciliados pelo Santo Officio e lhe foi prohibido serem
advogados.

Brás Gomes Porto vive de rendimentos que de prezente tras
arrendado na comenda de Noudar.

Nas faltas do juiz é maior a sua falta”142.

Tratamento muito diferente foi dado aos cristãos-novos que se
apresentaram e não chegaram a ser presos. Segundo o referido
Regimento, “os apresentados (...) que abjurarem na Mesa do Santo
Oficio (...) não se fará sequestro em seus bens, nem lhe serão
confiscados”. 

A provar a aplicação desta norma estão os dados que se
seguem:

Tal como já afirmámos, anteriormente, houve 262 processados
que não foram presos. Destes, 255 ouviram a sentença na Mesa,
4 no locutório dos conventos, 2 em casa e 1 tem o processo
incompleto. Em todos estes casos não foi decretada a confiscação
dos bens. No caso particular que estamos analisar, no total dos
255 processos, em 227 referem a sua condenação ao pagamento
das custas judiciais e em 28 nem esta imposição é mencionada,
limitando-se os inquisidores a admoestá-los para que fossem
para as suas terras e não voltassem a praticar as conversas e os
rituais judaicos. 

141 Ibidem, proc. nº 616, fl. 195.
142 Ibidem, fl. 195, nota colocada na margem da folha.
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Moura Mourão Olivença Serpa TOTAL

H M HM H M HM H M HM H M HM H M HM

Isentos 11 19 30 - 1 1 60 92 152 18 26 44 89 138 227

Admoestados 9 8 17 1 - 1 3 2 5 2 3 5 15 13 28

Processados 21 32 53 1 1 2 63 95 158 20 29 49 105 157 262
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Estes valores demonstram que os presos condenados a hábito
perpétuo usaram-no, em média, entre 2 e 3 anos. Os detidos de
Olivença e Mourão utilizaram-no durante menos tempo e os de
Moura e Serpa andaram com o sambenito, durante um período
de tempo mais longo. Os valores da mediana e da moda
confirmam que a maior parte dos condenados das vilas de
Mourão e Olivença, cumpriram a pena, entre meio e um ano,
sendo o restante tempo comutado por penitências espirituais. Os
presos de Serpa foram os únicos cujos valores estão em
consonância com a disposição do Regimento, bem como da prática
jurisdicional, caminhando com o sambenito três anos. 

150     Utilizámos as fórmulas apresentadas infra, notas nºs 82 a 85. Estas valores foram
calculados com base nos dados totais (homens e mulheres) dos condenados de cada
concelho.
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Concelhos Moura Mourão Olivença Serpa SOMA

Anos H M H M H M H M H M

0-1 anos 1 1 - 4 4 4 - - 5 9

1-2 anos 10 6 - - 3 11 1 - 14 17

2-3 anos 1 1 - 1 1 - 8 8 9 10

3-4 anos 1 2 - - 3 - 9 8 13 10

4-5 anos - - - - - - 2 - 2 -

5-6 anos - - - - - - 1 - 1 -

6-7 anos - - - 1 - - - 1 - 2

11-12 anos 1 - - - - - - - 1 -

data des-

conhecida 14 10 2 2 2 7 17 20 35 39

TOTAL 28 22 2 8 13 22 38 37 81 87

Média Mediana Moda

Moura 2.15 1.59 1.48

Mourão 1.83 0.75 0.57

Olivença 1.46 1.35 1.31

Serpa 3.21 3.18 3.06

TOTAL 2.37 2.04 1.58

Para melhor corroborarmos as afirmações que vamos fazer de
seguida, procedemos aos cálculos seguintes150:

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

O hábito perpétuo podia levar insígnias de fogo. Aplicava-se
esta situação quando o réu confessava “depois da notificação que
se lhe faz aos tres dias antes do Auto (...) será recebido com
carcere e habito perpetuo sem remissão, o qual levará ao Auto
com insígnias de fogo (...)”145. O sambenito era retirado, após a
abjuração, quando os apresentados tinham cometido culpas que
eram do foro público ou, quando o réu, mesmo apresentado,
estava delato; pelo que devia abjurar em público com o hábito
que lhe devia ser retirado, de seguida146.

Segundo assentimento legal, entendia-se que o hábito
perpétuo durava durante três anos147 Esta expressão circulava nas
instâncias inquisitoriais, conforme se observa pela citação que
transcrevemos:

“Diz Catherina Alvres Anrriques, filha de Antonio Anrriques,
molher donzella, natural da villa de Olivença, que ella supplicante
saio com penitencia por tempo de três annos”148.

“Pareceo no Conselho, vista a informação dos inquisidores que
devia  Vossa Alteza ser servido dispensar com a supplicante e

mandar-lhe levantar sua penitencia [h]avendo  respeito a ir em
cinco anos que cumpre sua penitencia e ser custume na Inquisiçam
despensar-se com semelhantes penitenciados em carcere perpetuo
depois de cumprirem tres annos”149.

Confrontando a moldura legal com a respectiva aplicação,
verifica-se que os condenados a sambenito perpétuo simples
andaram com esta veste os períodos temporais que passamos
apresentar:

145      Ibidem, § VIII.
146 Ibidem, título II, § IV.
147      Ibidem, título III, § IV.
148      AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 3.455, fl. 200.
149 Ibidem, proc. nº 4.138, fl. 81 v.
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visto ser Olivença prasa de dois mil soldados e corre sua vida
periguo”153.

“Diz Joana Guomes, viuva de Brás Lopes, natural de Olivença e
ora  moradora na villa de Sousel, donde asiste comprindo sua

penitensia por [h]aver saido reconsiliada no autto-da-fé que se
selebro na sidade de Évora, dominguo de Lasaro de seiscentos e
sincoenta e hum que padese muitas nesesidades por sua muita
pobresa e ora  emtrevada em hua cama e porque ela tem na sua terra
filhos que podem curar dela; o que não podem faser por
impedimento de sua penitensia, por ser prasa de dois mil
soldados”154.

Évora foi o local escolhido pelo casal oliventino de
penitenciados, Maria Josefa e Sebastião Pais Soeiro. Na alegação
de pedido de comutação da pena de hábito, a requerente
descreve que o seu marido foi autorizado a ir pedir esmolas,
durante três meses, à vila de Olivença, conforme se pode
comprovar pelo extracto que se segue:

“(...) vendo-se em mizeravel estado e doente com tres filhos
padescendo muitas necessidades fez petição a este Santo Tribunal
que fosse servido dar-lhe licença para pedir esmollas a seus parentes à
vila de Olivença, o que se lhe concedeo mizericordiozamente, por
escrito, por tempo de 3 mezes (findos elles) se tornou para esta

cidade [Évora] onde esteve mais de dois annos comprindo a sua
penitencia morando em a rua d’Avis com seu marido e filhos
padescendo graves necesidades por causa de sua muita pobreza”155.

Os portadores desta veste ignóbil eram marginalizados, não só
pelos soldados, mas, por toda a sociedade. Os próprios familiares
recusavam a prestação dos mais elementares cuidados
assistenciais. O hábito era uma marca que obstruia os laços de

153      Ibidem, proc. nº 908, fl. 121.
154      Ibidem, proc. nº 1.970, fl. 127.
155      Ibidem, proc. nº 392, fl. 110.
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A explicação, para a média mais baixa dos penitenciados de
Olivença e Mourão, está relacionada com os condicionalismos
locais das lutas da Restauração, já que, nestas duas praças,
importantes pontos estratégicos da defesa portuguesa
permaneciam apreciáveis contingentes de soldados pagos que
ultrajavam constantemente os portadores de sambenito. Para
comprovar a afirmação anterior carreámos o exemplo de Maria
Nunes que foi cumprir a penitência para Mourão. Esta pediu
que lhe fosse tirado o hábito, já que “até ao presente tem
asestido com a penitensia na forma que se lhe ordenou, de que
resulta ter com o dito seu marido hua desesperada vida por ser
cristão velho e oficial de geração, em cujo serviço assiste
actualmente corrido pelas vaias e matraças que oficiaes e
soldados por este respeito”151 lhe dirigem.

A acção persecutória dos soldados fazia sentir-se com particular
acuidade na vila de Olivença. Para fugir às invectivas destes, os
penitenciados escolhiam povoações alternativas para cumprirem
as suas penas. Estremoz, Sousel, Évora e Fronteira foram as
preferidas, como se vê pelos exemplos que se seguem:

“Diz Pero Gonçalves, natural da villa de Olivença, mancebo
solteiro que, elle  supplicante sahio hora penetenceado no ultimo
auto-da-fé que se celebrou nesta  cidade e Vossas Senhorias
despacharam para a ditta villa de Olivença onde se foi aprezentar e
os soldados o correm gravissimamente e anda muito arriscado, por
cuja lavra foi forçado fugir da ditta villa [para Estremoz]”152.

“Diz Izabel Lopes, molher de Pero Fernandez, natural da villa
de Olivença e ora moradora na villa de Sousel, que saio reconsiliada
no auto-da-fé, proximo pasado que se selebro na sidade de Évora,
dominguo de Lasaro de seissentos e sincoenta e hum que ela padese
muitas nesesidades por sua muita pobresa e que o dito seu marido a
quer levar e recolher para si, o que não pode fazer com a penitensia,

151     AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 1.988 fl. 51.
152  Ibidem, proc. nº 1.235, fl. 57.
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consta que o mollestem porque elle não trás hábito mais que
enquanto asiste à missa. V. S., com sua piedade custumada fará o
que mais for para servisso de Deos, que guarde a V. S.. 

Serpa 30 de Julho de 697”159.

A outra maneira de fugir às consequências do sambenito era o
réu tirar, sem qualquer autorização, o respectivo hábito; facto
que aconteceu por diversas vezes e que passamos a exemplificar:

- Gonçalo Nunes, de Serpa, foi preso por não cumprir a
penitência com que saiu. Alegou em 17 de Julho de 1677 que
tirou o hábito sem qualquer intenção de desobediência, mas
apenas poder “andar por varias terras do Alentejo, grangeando o
sustento para sua mulher e seis filhos que tem por estar muito
pobre, em razão de lhe serem confiscados todos os seus bens”160.

Outro exemplo encontra-se na missiva que os inquisidores
enviaram ao comissário de Serpa: 

“Recebemos de V. M. de 2 deste [Maio de 1688], e della vemos
o que nos diz acerca de Assença Bayoa; e por que também temos
noticia que Maria da Graça, filha do médico Manuel Fernandez, se
há e tem havido com o mesmo descuido no cumprir de sua
penitencia”161.

Uma síntese dos casos de incumprimento encontra-se na
informação do comissário, de 23 de Março de 1671. Nela
informa que:

“(...) estando elle [comissário] ahy mandou a my escrivão abaxo
nomeado fazer este termo para asignarem Diogo Fernandes de
Moura, Sueiro Vas, Manoel Lopes Timido, Simão Guomes Biscardo,
Manoel Coresma, Ruy Guomes, Manoel de Brito, Miguel Roaz,
Manoel Dias Sanches, Francisquo Henriques, Miguel da Serra,
christãos-novos penitenciados pello Santo Oficio com carcere e
habito perpetuo nesta villa, os quais todos estão prezos na cadea

159  Ibidem, proc. nº 1.282, fl.107.
160  Ibidem, proc. nº 802, fl. 97.
161          Ibidem, proc. nº 1.153, fls. 136 v-137.  
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afectividade e a solidariedade familiar, como se vê pelas citações
que passamos a transcrever:

“(...) e porque ella supllicante [Ana da Costa de Andrade] e a

dita sua may [Catarina Lopes] são molheres muito pobres e
desamparadas e não têm outro algum remedio para se  poderem
sustentar, mais que recolhê-las o dito seu marido e genro, em cuja
caza  foram prezas, o que elle de  nenhuma maneira quer fazer
emquanto ellas supplicantes não forem relevadas da dita penitencia,
por elle ser homem nobre e servir de juiz ao presente por ser o
vreador mais velho”156.

Também os homens sentiam o travo do desprezo e isolamento
sociais quando andavam com o sambenito. Francisco Fernandes
Gato, de Serpa, pediu que lhe tirassem o hábito “porque hé
homem pobre e não pode tratar de grangear sua vida fazendo a
ditta penitencia”157. Diogo Fernandes, de Serpa, pediu, em 16 de
Junho de 1673 que lhe fosse comutado o hábito por penitências
espirituais, para poder sair da terra a negociar, cujo pedido foi
deferido pelo Conselho Geral, em 4 de Julho do dito ano158.

Por vezes, a generosidade do comissário local era o “tónico”
obstrutor das dificuldades quotidianas geradas pelo hábito.
Exemplo paradigmático foi o que sucedeu com Diogo Lopes,
como se vê pela resposta do informador serpense:

“(…) a informação que Vossa Senhoria me pede de Diogo Lopes
sobre  do comprimento das obrigassoins que lhe foram impostas da
sua penitenssia. No principio teve algum descuido, de que dei conta
a Vossa Senhoria de que me  ordenou advertisse da sua obrigassão
que foi e não faltou mais em asistir na sua freguezia dias Sanctos e
Domingos de guarda à missa do dia. Elle hé hum homem pobre,
com molher e tres ou quatro filhos e vive do  seu trabalho. Não me

156      Ibidem, proc. nº 10.729, fl. 74.
157      Ibidem, proc. nº 9.655, fl. 126.
158      Ibidem, proc. nº 1.153, fls. 136 v-137.  
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165        Ibidem, proc. nº 3.884.
166 Ibidem, proc. nº 7.236, fl. 230v.
167 Ibidem, proc. nº 2.108, fls. 163-166.
168 Ibidem, proc. nº 6.877, fl. 1.
169 Ibidem, proc. nº  4.091, fls. 233 e 243.
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tinha sido lavrado e nele se deliberava que deveria usá-lo durante
a audição do seu veredicto e depois ser-lhe-ia retirado165.

Nenhum cristão-velho foi condenado à pena do hábito, porque
este se aplicava apenas, aos cristãos-novos que, ao seguirem os
rituais judaicos, eram considerados hereges. 

1.6.3.2- Degredo 

A pena de degredo também foi imposta. O Regimento no Livro
III, título III, § VIII, estipulava que: 

“Se o réo confessar, depois da notificação, que se lhe faz aos tres dias
antes do Auto (...) e feita somente com medo da pena da relaxação (...) será
condemnado a galés por tempo de tres a cinco annos, segundo a qualidade e
circumstancias da confissão que fizer e das mostras que der de sua conversão;
e sendo mulher, a condemnação (...) será para S. Thomé, Angola ou partes do
Brazil, por tempo de cinco até sete annos”.

Vários presos sofreram esta condenação num primeiro
processo. Passamos a descriminar os nomes dos condenados,
destinos e moldura penal, por localidade:

Moura:
. Custódio de Miranda - cinco anos para as galés, onde deveria servir a remo

sem soldo166;
. Francisca Dias167- seis anos para o Brasil. Devido à sua muita idade, em 14

de Fevereiro de 1671 foi comutado para a cidade de Faro, onde apenas se
apresentou, em 14 de Julho de 1671; 

. Catarina Gomes de Oliveira168- três anos para o Brasil; foi comutado em
um ano para Castro Marim, sendo perdoado, em 30 de Janeiro de 1673; 

. Helena Rodrigues - três anos para Miranda. Em 7 de Agosto de 1688 foi-
-lhe ordenado que dentro de dois meses se apresentasse na Inquisição de
Coimbra, para daí, ir cumprir o degredo169.

publiqua della por não comprirem suas penitencias. E para effeito de
serem soltos mandou o dito prior comissario fazer este termo; pello
que todos e cada hum per sy se obrigaram a comprir as ditas suas
penitencias”162.

A quase totalidade dos casos registados de incumprimento
refere-se a penitenciados de Serpa, o que pode ser explicado pelas
dificuldades geradas pelo longo espaço de tempo que os
penitenciados andaram com o hábito. O uso do hábito a arbítrio,
legalmente, poderia variar entre três e nove meses. Para melhor

análise confronta-se a norma com a prática, verificando-se os
seguintes prazos: 

162  Ibidem, proc. nº 1.282, fl.107. 
163        Ibidem, proc. nº 6.875.
164        Ibidem, proc. nº 2.273.
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Concelhos Moura Mourão Olivença Serpa

Meses H M H M H M H M

0-1 meses 9 13 2 3 3 4 14 19

1-2 meses - 2 - - 8 4 3 1

data des-

conhecida - - - - 1 - - -

TOTAL 9 15 2 3 12 8 17 20

Nota-se que, em três dos quatro concelhos, o tempo, que a
quase generalidade dos condenados andou com o sambenito, não
ultrapassou um mês. Olivença foi excepção, já que, oito homens,
num total de onze, deteve o hábito, durante um mês e alguns
dias. Todavia, nenhum chegou a perfazer dois meses, prazo que
fica muito aquém do estipulado legalmente.

No caso dos detidos segunda vez, a pena de hábito apenas foi
aplicada em dois casos. Catarina Domingues163, de Mourão,
andou com hábito perpétuo, durante cinco anos e quase oito
meses, já que, o mesmo foi imposto, em 22 de Setembro de
1670 e retirado, em 15 de Abril de 1676. Francisco Fernandes
Limão164, de Serpa, foi o outro condenado a hábito perpétuo.
Isabel Quitéria, de Moura, faleceu antes da leitura da sentença,
pelo que não chegou a vestir o hábito. No entanto, o Acordão já



“Na terça feira seguinte depois do Auto (...) os degredados serão
mandados à cadêa publica, aonde não houver carcere da  penitencia, e d’ahi
os  levará o  meirinho à Igreja em que se fizer a instrucçao; e depois de
instruidos, serão mandados à cadêa da Corte, com precatorio ao Juiz dos
degradados, em que se declare o degredo a que foram  condemnados, e  se lhe
peça que o faça cumprir, na forma de suas sentenças”.

Satisfaz-se o cumprimento desta disposição legal pelo extracto
que passamos a reproduzir:

“Certifiquo eu Antonio Ferreira de Brum, carsereiro da cadea da
sidade que em meu poder me entregou o mejrinho do  Santo Ofisio João
Mendes de Vasconsellos por hum precatorio dos senhores inquizidores e
cumpra-sse do corregedor dos degradados, o Doutor Antonio da Fonsequa
Gaulla as prezas seguintes: Violante Roiz, sette annos para Angolla; Maria
Roiz, sette annos para a ilha de San Thome; Maria Lopes, seis annos para o
Brazil; Lianor Alves, seis annos para o Brazil. E de como as dittas prezas
ficam em meu poder pasej a prezente por mim asinada em Lixboa aos honze
dias do mes de Janeiro de mil e seissentos e sincoenta e oito annos”176.

Por sua  dois cristãos-novos serpenses, presos 2ª vez, também
foram condenados a degredo, cujo veredicto pode sintetizar-se
deste modo:

. Francisco Rodrigues Serra - um ano para fora de Serpa;

. Francisco Fernandes Limão - três anos para Miranda.

Percentualmente, foi aos cristãos-velhos que mais se aplicou
esta cominação. Assim,

Moura: António Rodrigues - dois anos para Castro Marim;
Olivença: Joana Rodrigues - cinco anos para o Brasil; porém,

foi comutado para o Algarve (Faro), e perdoada parte do mesmo;
Serpa: Belchior Fernandes - três anos para África (Mazagão);

Apolónia Afonso - um ano para fora de Serpa e seu termo; e
Luzia Afonso - quatro anos para Miranda.

176 Ibidem, proc. nº 9.758, fl. 130.
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O número de anos de degredo estava correlacionado com a
assunção, por parte do réu, de uma postura de não confessante.
Por exemplo, em 26 de Junho de 1670, a Mesa deu Francisca
Dias como pertinaz, devendo, por isso, ser entregue à justiça
secular170.

Olivença:
. Leonor Álvares - seis anos para o Brasil. Esta ré foi notificada pela Mesa,

em Assento de 23 de Abril de 1657, e sentenciada a relaxe. Só depois desta
notificação, em 4 de Maio seguinte, confessou mais culpas171;

. Inês Henriques - cinco anos de degredo para Angola. Tal como a sua
conterrânea, Leonor Álvares, só confessou mais culpas, depois de ser
notificada, em 23 de Abril de 1657, foi sentenciada a relaxe172;

. António Pires Dias173 - um ano de degredo para Castro Marim. Primeiro
cumpriu a penitência e em 22 de Abril de 1705, foi-lhe retirado o hábito e
ordenado que, dentro de dois meses se apresentasse na referida localidade,
onde chegou, em 25 de Maio de 1705. 

Serpa: 
. Maria Tovar - seis anos de degredo para o Brasil; em 27 de Dezembro de

1671 foi informada de que tinha sido comutado para Miranda. Em 8 de
Agosto do ano anterior, o Conselho geral considerou verificarem-se os
pressupostos de ser relaxada174;

. Catarina Lourenço - cinco anos de degredo para o Brasil; em 24 de
Novembro de 1673 foi notificada de que estava pertinaz, só, então, confessou
mais culpas. Em 27 de Novembro de 1673 foi mandada para a cadeia pública
e em 23 de Outubro de 1674, foi-lhe comutado o degredo para Miranda175.

Tal como citámos anteriormente, o processo inquisitorial
propriamente dito, terminava com a entrega do condenado às
entidades civis, para que estas aplicassem as penas deliberadas
pelos inquisidores. O Regimento mencionado, no Livro II, título
XXII, § XX, ordenava que: 

170 Ibidem, proc. nº 2.108, fl. 107.
171 Ibidem, proc. nº 9.758, fls. 97-97v.
172 Ibidem, proc. nº 1346, fl. 135.
173 Ibidem, proc. nº 8.694, fls. 64-66.
174 Ibidem, proc. nº 2.941, fls. 1 e 178.
175  Ibidem, proc. nº 5.471, fls. 135v -139.
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conterrâneo, André Ribeiro, durante o segundo processo, foi
condenado à pena de relaxe em estátua. Por sua vez, o relaxe em
carne aplicou-se, numa primeira prisão, a Brites Vaz, de
Olivença, e a Maria Gomes Catarina Lopes, de Serpa. Esta pena
ainda foi aplicada a Maria Gomes, de Serpa, num segundo
processo.      

A consciência da sorte que esperava os sentenciados a este
veredicto estava presente na sua mente, como se pode constatar
pela passagem seguinte extraída do processo de Brites Vaz, que
após o auto-da-fé (22 de Novembro de 1654), pediu audiência,
sendo atendida “na casa deputada para se ouvirem as confissões
que ahy se quizeram fazer pellos penitenciados (...) por ella pedir
audiencia e sendo presente e perguntada o que queria da Meza
disse que queria mysericordia e que queria estar pello que tinha
dito della os seus, e sendo perguntada que era que tinham dito
os seus, disse que não sabia e que não tinha culpas que confessar
e assim mais foy perguntada se sabia o estado em que estava e o
trago que tinha que passar e outras perguntas a que respondeo
com acordo e disse que temia o trago da morte mas que nunca
fizera couza algua contra Nosso Senhor”177.

2 - OS PROCESSADOS: AS VÍTIMAS

2.1. Distribuição por sexo
As mulheres foram as mais atingidas pela actuação

inquisitorial. A única excepção verificou-se em Moura, onde
foram presos, em primeira detenção, mais homens do que
mulheres. Para melhor compreensão da realidade apresentamos o
seguinte quadro:
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177 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 10.545, fl. 180. 

~

1.6.3.3- Perda de Voz Activa e Passiva 
Outra pena imposta foi a perda da voz activa e passiva. Dada a

especificidade da mesma só se aplicou às freiras do convento de
Santa Clara de Moura, cujos casos passamos a identificar: Soror
Leonor de São Miguel; Soror Maria Josefa de Santo António;
Soror Catarina de São José; Soror Leonor Evangelista; Soror
Francisca de Jesus Cristo.

1.6.3.4- Enterrados em Solo Sagrado 
No caso dos falecidos nos cárceres da Inquisição observa-se que

cinco, num total de seis, obtiveram recomendação para que os
seus ossos fossem enterrados em solo sagrado, o que significa que
não foram condenados como hereges. Passamos a referi-los:

Moura: Brites Nunes;
Serpa: Maria Gomes; Catarina Lopes; Catarina Banha; Bárbara

Fernandes;

Também Catarina Gomes, cristã-nova, durante a 2ª prisão,
faleceu nos cárceres. Os seus ossos foram absolvidos e foi
autorizado que os mesmos recebessem sepultura eclesiástica.

1.6.3.5- Açoites 
Esta cominação foi aplicada única e exclusivamente a cristãos-

velhos, os quais passamos a referir: António Rodrigues, de
Moura;  e Joana Rodrigues, de Olivença. 

Ambos foram açoitados pelas ruas de Évora. Luzia Afonso foi
açoitada pelas ruas de Lisboa, já que ouviu ler a sua sentença
nesta cidade.

1.6.3.6- Relaxados 
O relaxe podia ser em estátua ou em carne. A primeira

determinação foi proferida para António Fernandes Navarro, de
Serpa, que havia falecido nos cárceres, enquanto que, o seu
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Cremos que esta diferença se justifica pelas condicionantes dos
dois estados civis; por um lado, os solteiros não tinham
responsabilidades familiares e, por outro, estavam mais
receptivos à assunção dos riscos inerentes à instauração de um
processo, já que, em princípio eram mais novos. 

Idêntico tratamento fizemos para os processados cristãos-
velhos:

107

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

Dado a exiguidade do número de cristãos-velhos processados
não se pode inferir qualquer conclusão. No entanto, os valores
apresentados indiciam semelhante procedimento ao que ocorreu
com os cristãos-novos. Passamos agora a apresentar os dados
referentes ao estudo dos processados, segundo o estrato etário.
Para os cristãos-novos obtivemos os seguintes valores:

PRESOS NÃO-PRESOS TOTAL

solteiro casado viúvo SOMA solteiro Casado viúvo SOMA

Moura 1 1 - 2 1? - - 1 3

Mourão - - - - - - - - -

Olivença - 1 - 1 - - - - 1

Serpa 1 4 - 5 1 - - 1 6

TOTAL 2 6 - 8 2 - - 2 10

Estratos PRESOS NÃO-PRESOS TOTAL

Etários Moura Mourão Olivença Serpa Moura Mourão Olivença Serpa

10-19 anos 11 2 6 21 3 - 19 7 69

20-29 anos 21 7 20 34 14 2 42 20 160

30-39 anos 20 4 12 33 6 - 35 12 122

40-49 anos 8 3 12 25 14 - 33 6 101

50-59 anos 20 - 9 22 9 - 15 2 77

60-69 anos 5 - 9 10 3 - 11 1 39

70-79 anos 4 1 - 4 1 - 2 1 13

80-89 anos - - 1 - 2 - - - 3

Idade des-

conhecida - - - - 1 - 1 1 3

SOMA 89 17 69 149 53 2 158 50 587

No cômputo global, foram processados 256 homens e 327
mulheres. As localidades de Olivença e Serpa foram as mais
atingidas pela acção inquisitorial. Todavia, este último concelho
foi o que teve mais residentes presos no tribunal eborense. Os
valores verificados em Serpa foram pouco inferiores ao somatório
das outras três localidades. No referente às mulheres, 79 das 170
presas, eram de Serpa; enquanto que, no caso dos homens 68 dos
152 também residiam nesta localidade, o que equivale,
respectivamente a 46,5 e 44,7 %. 

2.2. Distribuição por Estado Civil e Estratos Etários
Outra particularidade que motivou o nossso interesse foi o

estado civil dos processados. Começamos por apresentar os
valores encontrados para os cristãos-novos: 

Este quadro mostra que, cada localidade revelou aspectos
particulares, embora, em todas elas os viúvos fossem menos
processados. Todavia, ao nível do cômputo global, denotou-se
uma diferença entre o grupo dos que foram presos e dos que o
não foram. Neste grupo, o maior número coube aos solteiros,
enquanto que, naquele se verificou maior incidência nos casados. 
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Situação PRESOS NÃO-PRESOS TOTAL

Prisional Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Concelhos nº % nº % nº % nº % nº % nº %

Moura 47 31.0 42 24.7 20 19.2 32 20.4 67 26.5 74 22.6

Mourão 4 2.6 13 7.6 1 0.9 1 1.0 5 1.9 14 4.3

Olivença 33 21.7 36 21.2 63 60.6 95 60.5 96 37.5 131 40.1

Serpa 68 44.7 79 46.5 20 19.2 29 18.5 88 34.4 108 33.0

TOTAL 152 100 170 100 104 100 157 100 256 100 327 100
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PRESOS NÃO-PRESOS TOTAL

solteiro casado viúvo SOMA solteiro Casado viúvo SOMA

Moura 42 39 8 89 23 21 8 53 141

Mourão 7 6 4 17 1 1 - 2 19

Olivença 25 36 8 69 69 72 17 158 227

Serpa 54 70 24 148 29 18 2 49 197

TOTAL 128 151 44 323 122 112 27 262 584



a apresentar: 

Pela análise do quadro anterior, observa-se que a maior parte
dos processados residia na povoação em que nasceu; isto é,
naturalidade e residência não se distinguiam. Os exemplos mais
expressivos, do que acabamos de afirmar, encontram-se nas vilas
de Mourão e de Serpa. Aquela povoação apenas “atraiu” uma
natural da vizinha vila de Monsaraz. Conforme já
demonstrámos, Mourão caracterizou-se, essencialmente, como
local de emigração178. Outra situação muito semelhante se
observa em relação a Serpa. Nota-se que os fluxos imigratórios
de cristãos-novos, quer ao nível masculino, quer ao feminino,
foram reduzidos e tiveram origem nas povoações alentejanas,
com realce para Moura.
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Presos Não-Presos

Moura Mourão Olivença Serpa Moura Mourão Olivença Serpa

H M HM H M HM H M HM H M HM H M HM H M HM H M HM H M HM

Moura 39 37 76 - - - - - - 5 6 11 17 27 44 - - - - - - - 4 4

Olivença 1 1 2 - - - 27 29 56 - - - - - - - - - 59 90 149 - - -

Mourão - - - 4 12 16 - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - - -

Serpa 2 2 4 - - - - - - 61 72 133 1 5 6 - - - - - - 20 25 45

Elvas 1 1 2 - - - - 4 4 - - - - - - - - - 4 2 6 - - -

Lisboa 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Loulé 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alcácer do Sal 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alvito 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Estombar (Alg.) - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monsaraz - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Estremoz - - - - - - 3 - 3 - - - - - - - - - - 1 1 - - -

Sousel - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - -

Vila Viçosa - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Borba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -

Arraiolos - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Torrão - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Montemor-o-Novo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -

Setúbal - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Entradas - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -

Aljustrel - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -

Beja - - - - - - - - - - 2 2 3 - 3 - - - - - - - - -

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

178 João dos Santos Ramalho Cosme, A Vila de Mourão na Inquisição de  Évora (1552-
1785). Contributo para o seu  estudo, 1988, pp. 13-17.

TOTAL 47 42 89 4 13 17 35 34 69 68 80 148 21 32 53 1 1 2 63 95 158 20 29 49
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Pode deduzir-se que existe sintonia nos diversos concelhos. O
estrato etário que apresentou maior frequência foi o dos 20 aos
29 anos. Denotou-se, ainda, que a maior parte dos processos
ocorreu durante a idade compreendida entre os 20 e 49 anos.
Isto significa que a maior parte das prisões e a apresentação do
maior número de “arrependidos” se concentraram nestes três
escalões etários. Os estratos anterior (10-19) e o seguinte (50-59)
ainda revelaram quantitativos elevados, diminuindo nos estratos
etários seguintes, atingindo números muito baixos no escalão
dos 80 anos.

Idêntico procedimento metodológico tivemos para com os
cristãos-velhos:

Pela mesma razão apontada, quando nos referimos ao estado
civil, não vamos tirar nenhuma ilação válida. Todavia, pode
inferir-se que, tal como no caso dos cristãos-novos, as pessoas
detidas enquandravam-se nos estratos compreendidos, entre os
20 e os 49 anos.

2.3. Movimentação Espacial dos Processados
O conhecimento das localidades de origem dos residentes nos

quatro concelhos é importante, porque já revela uma faceta
pouco conhecida das sociedades de “Regime Demográfico de
tipo Antigo”. Através da confrontação dos locais de naturalidade
com os de residência podem descortinar-se fenómenos
migratórios , o que implica a existência de uma área atractiva e
outra repulsiva. Por isso, elaborámos dois quadros que passamos

Estratos PRESOS NÃO-PRESOS TOTAL

Etários Moura Mourão Olivença Serpa Moura Mourão Olivença Serpa

20-29 anos 1 - - 1 - - - - 2

30-39 anos 1 - - - - - - - 1

40-49 anos - - 1 3 - - - 1 5

Idade des-

conhecida - - - - 1 - - - 1

SOMA 2 - 1 4 1 - - 1 9
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Presos Não-Presos

Moura Mourão Olivença Serpa Moura Mourão Olivença Serpa

Primário:

Agro-pecuário

Lavrador 5 - 1 5 1 - 1 3

seareiro 3 - - 1 2 - - -

vive de sua fazenda 4 1 1 1 - - 1 -

Trabalhador - - 2 6 - - 3 -

Cavador - - - - 1 - 1 -

Hortelão - - - 1 - - 1 -

Pastor - - - - - - - 1

Tosador 1 - - - 1 - - -

SOMA 13 1 4 14 5 - 7 4

Secundário:

Têxtil

Alfaiate 1 - 2 1 - - 9 1

Trapeiro 1 - - - - - - -

Camiseiro - - - - - - 1 -

Laneiro - - 2 - - - 2 -

Sirgueiro - - - - - - - 1

Subtotal 2 - 4 1 - - 12 2

couros/peles

Sapateiro - - - 23 - - 2 4

Curtidor - - - - - - 2 -

Subtotal - - - 23 - - 4 4

Metal

Ferreiro - - 1 3 - - 1 3

Ferrador - - - 2 - - - -

Serralheiro - - - 1 - - - -

Anzoleiro - - - - 1 - - -

Ourives - - - - 2 - - 2

Subtotal - - 1 6 3 - 1 5

Higiene

Saboeiro - - 1 - - - 1 -

Esteireiro - - - - 1 - - -

Subtotal - - 1 - 1 - 1 -
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Por sua vez, os concelhos de Olivença e Moura revelaram
maior número de preferências para local de residência. Em
ambos os casos notam-se duas linhas de imigração. No que toca
a Olivença observa-se um fluxo maioritário, com origem nas
povoações mais próximas (Estremoz, Elvas, Sousel, etc.), e outro,
embora sem expressão quantitativa, com a sua raiz nas
localidades mais afastadas a Ocidente (Setúbal, Torrão e
Montemor-o-Novo). No que tange a Moura, um fluxo parte das
localidades fronteiriças mais próximas (Serpa, Olivença, Elvas,
Mourão, etc.), e outro radicou-se na costa litoral, na zona entre
os estuários do Tejo e Sado (Lisboa, Setúbal e Alcácer do Sal) e
na do Algarve (Loulé e Estombar).

2.4. Distribuição Sócio-Profissional dos Processados
A caracterização sócio-profissional dos processados constitui

outra importante variável. Através dela conhece-se melhor a
sociedade dos cristãos-novos já que, maioritariamente, o Santo
Ofício instruíu-lhes processo crime; deste modo, se identificam
facilmente os tipos de actividades exercidas.

Vários critérios poderiam ter sido seguidos179 para a elaboração
do quadro-síntese. Preferimos, no entanto, a taxonomia
apresentada por Fernando Cortés Cortés180, por considerarmos a
que se adpta melhor ao mundo rural e à época em estudo. 

Passemos, então, à apresentação da distribuição sócio-
-profissional dos cristãos-novos.
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179 Cf. Louis Henry, Técnicas de Análise em Demografia Histórica, 1988, pp. 35-38 e
Denise Turrel, Bourg en Bresse au 16e Siècle. Les hommes et la ville, 1986, pp. 73-82.

180 La Población de Zafra en los Siglos XVI y XVII, 1983, pp. 166-179. 
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filho famílias 3 - - 4 1 - 4 -

SOMA 4 1 3 6 3 - 6 -

TOTAL 47 4 33 68 21 1 63 20

Com a finalidade de melhor sintetizar a distribuição sócio-
profissional  dos cristãos-novos, passamos a apresentar um
quadro com os quantitativos de cada sector:

Desde logo se observa que as comunidades cristãs-novas não
eram uniformes no plano sócio-profissional. Cerca de um quarto
dos cristãos-novos de Moura dedicava-se à actividade agrária e
pertencia ao grupo médio e alto dos agricultores, detendo a
maior parte, por conseguinte, propriedades agrícolas181. Pelo
contrário, nos outros concelhos, este grupo, comparativamente
com os outros sectores, situava-se em posição de menor

Moura Mourão Olivença Serpa

nº abs. % nº abs. nº abs. % nº abs. %

Primário 18 26.5 1 11 11.4 18 20.5

Secundário 10 14.7 - 29 30.2 44 50.0

Terciário 33 48.5 3 47 49.9 20 22.7

Outras 7 10.3 1 9 9.4 6 6.8

TOTAL 68 100 5 96 100 88 100

181 La Población de Zafra en los Siglos XVI y XVII, 1983, pp. 166-179. 

Militar

soldado 1 - 4 2 2 1 18 -

cabo de infantaria - - - - - - 1 -

Furriel - - 1 - - - - -

Alferes 1 2 - - - - 1 -

Subtotal 2 2 5 2 - 1 20 -

SOMA 26 2 17 16 5 1 30 4

Outras Situações

sem ofício 1 1 3 2 2 - 2 -
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Subtotal 2 - 2 2 2 - - -

SOMA 4 - 9 32 6 - 20 12

Terciário

Administração

central \ local

feitor do assento 1 - - 2 - - - -

escrivão da almotaçaria - - - - - - 1 -

almoxarife de Alconchel - - - - - - 1 -

Subtotal 1 - - 2 - - 2 -

Justiça

Advogado 3 - - - - - - -

tabelião de notas 2 - - - - - - -

juiz dos órfãos - - - 1 - - - -

Subtotal 5 - - 1 - - - -

Transporte

Almocreve - - - 2 - - - 1

Subtotal - - - 2 - - - 1

Comércio

Tratante 1 - 1 1 - - - -

Mercador 3 - 4 2 2 - 1 -

Tendeiro 3 - 5 - 1 - 3 -

Negociante - - 1 - - - - -

Estanqueiro 1 - - - - - - -

Subtotal 8 - 11 3 3 - 4 -

higiene-saúde

Boticário 1 - - - 1 - 1 -

Cirurgião 1 - - - - - 1 -

Médico 1 - 1 1 1 - - -

Barbeiro 4 - - 3 - - 2 1

Subtotal 7 - 1 4 2 - 4 1

Ensino

Estudante 3 - - 1 - - - 2

mestre de música - - - 1 - - - -

Subtotal 3 - - 2 - - - 2

João Cosme

Cera

Cerieiro 2 - 2 2 2 - - -



desempenho da mercancia. Os seus componentes recebiam várias
designações (tratante, mercador e negociante) para uma mesma
actividade. É de pressupor que seriam, essencialmente,
“mercadores de loja levantada” e de “loja e oficina”. Na vila de
Olivença estariam ligados à venda de tecidos e outros produtos
manufacturados na própria oficina ou na de outrém. 

Os tendeiros detinham, aqui, uma significativa importância,
cabendo-lhes a venda ambulante de produtos que ofereciam
menores lucros, não tendo por isso uma casa. Para corroborar
esta afirmação apresentamos o facto de alguns deles se
intitularem de “mercador e tendeiro”.

O outro subgrupo que determinou a primazia deste sector, em
Olivença, foi o militar. É a prova da relevante importância geo-
-estratégica que esta praça usufruiu, bem como, a de Mourão,
durante as lutas da Restauração. Comprova, ainda, a grande
participação dos cristãos-novos na causa restauracionista. 

Nota-se que, no concelho de Serpa, os cristãos-novos se
distribuíam equitativamente por todos os subgrupos do
terciário, à excepção do militar, o que pode querer significar a
menor importância geo-estratégica desta praça, durante as lutas
de 1640 a 1668. 

2.5. A Escolha do Cônjuge
A análise dos credos dos cônjuges dos processados parece deter

grande importância para uma melhor caracterização da
sociedade. Através do casamento, um homem ou uma mulher
efectua uma escolha com implicações futuras, já que, o
casamento com um(a) cristã(o)-nova(o) poderia ter repercussões
na vida do casal. Por isso, importa ver, neste aspecto específico,
as opções que os cristãos-novos, casados, tomaram, as quais
passamos a sintetizar:

115

A Actuação Inquisitorial na Margem Esquerda do Guadiana

114

João Cosme

percentagem. Também, os seus constituintes ocupavam posições
sociais mais modestas, podendo catalogar-se como “classe” média
e baixa rural, sendo, grande parte, assalariados (cavador,
trabalhador, jornaleiro, pastor).

Em contrapartida, o sector secundário apresentava reduzida
importância em Moura, maior relevância em Serpa e posição
intermédia em Olivença. Em termos qualitativos também
existiu diferença entre os grupos dos diversos espaços. Os de
Moura dedicavam-se, essencialmente, a actividades “não
utilitárias”, pois que, seis, num total de dez, eram cerieiros e
ouríves. Pelo contrário, em Serpa, a maior parte estava adstrita à
feitura dos artigos para uso quotidiano. Num total de quarenta e
quatro, vinte e sete eram sapateiros, seis ferreiros, dois alfaiates e
um pedreiro.

Em Olivença, o subgrupo mais representativo exercia a
actividade têxtil, pois que, num total de vinte e nove, dezasseis
eram alfaiates, quatro laneiros e um camiseiro. Todavia, pode
deduzir-se que existia uma relativa distribuição por todos os
outros subgrupos deste sector. Muitos destes artífices serviam de
elos de ligação entre os artífices, stricto sensu, e os mercadores
propriamente ditos182. Integravam-se numa situação intermédia
denominada “mercadores de loja e oficina”; isto é, sob uma
mesma titularidade fundiam-se duas actividades: confecção do
produto e respectiva venda. Apontamos, a título exemplificativo,
os casos dos oliventinos Manuel Dias e Pedro Fernandes,
intitulados de “alfaiate e tendeiro” e  Afonso Mendes que se
apresentou como “ferreiro e tendeiro”183.

Finalmente, o sector terciário ocupava um lugar privilegiado
em Moura, Olivença e intermédio em Serpa. O peso deste sector,
nos dois primeiros concelhos, deve-se, de modo especial, ao

182 Jorge Borges de Macedo, “Burguesia na Época Moderna” in DHP, vol. I, pp. 397-
402; Franz Paul de Almeida  Langhans, “Ofícios”  in  DHP, vol. IV, pp. 432-33 e P.
Jeannin, “Os pequenos Mercadores” in Os Mercadores do século XVI, pp. 34-42. 

183 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 3.776.



184 Um dos nossos projectos de investigação prende-se, precisamente, com o estudo
das ligações matrimoniais de elementos de credos religiosos diferentes na Época Moderna.
Com base nas listas dos processados, nos casos em que ambos os dois cônjuges tiveram um
processo, observamos que, por exemplo Leonor Fernandes (proc. nº 3.121) tinha 55 anos e
estava casada com António Gomes Lopes  (proc. nº 3.730) que tinha 42; Maria de Tovar
(proc. nº 2.045) tinha 70 anos e estava casada com Francisco Rodrigues Rosa (proc. nº
6.314) que tinha 67 anos; Luzia da Cruz (proc. nº 5.827) tinha 56 anos e estava casada com
Simão Gomes (proc. nº 371) que tinha 28 anos. 
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idade referenciada nos processos inquisitoriais movidos aos
residentes em Moura e Serpa. Em ambas, observou-se que, em
regra, os homens eram mais velhos do que as mulheres. Porém,
em Moura, detectaram-se vários casos em que as mulheres eram
mais velhas do que os homens184.

É provável que esta razão ajude a explicar a diferença de
comportamento detectado nestas duas vilas. A preferência por
esposas do “mesmo credo” implica que, em comunidades de
média dimensão, o homem tivesse de casar com mulheres mais
velhas.

Vejamos o que se passou com os cristãos-velhos:

Em síntese, pode concluir-se que, no plano social, a opção
matrimonial revelou-se como um elemento de transformação
social. O estudo da sociedade seiscentista e dos três primeiros
lustros de setecentos, através desta fonte, transmite uma faceta
paradoxal. Se, por um lado, existiu um conflito latente entre
elementos de “credos diferentes”, motivando em algumas
ocasiões a sobreposição do factor religioso ao parentesco e à

Opção PRESOS

Localidade C. - Novos C. – Velhos

Moura

Homem - 1

Olivença

Mulher 1 -

Serpa

Mulher 1 1

Homem 1 1
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Opção PRESOS NÃO-PRESOS

Localidade C. - Novos C. - Velhos C. - Novos C. - Velhos

Moura

Mulher 13 3 7 7

Homem 19 4 7 -

Mourão

Mulher - 5 - 1

Homem - 1 - -

Olivença

Mulher 15 1 27 15

Homem 19 1 25 8

Serpa

Mulher 18 20 8 3

Homem 20 12 6 1

SOMA

Mulher 46 29 42 26

Homem 58 18 38 9

Os valores obtidos impoem alguns comentários. Em primeiro lugar, o

comportamento dos consortes não foi idêntico nos quatro concelhos observados.

Verificou-se que, em Mourão, os cristãos-novos estavam unidos, matrimonialmente,

apenas, com cristãos-velhos. Comprova-se, assim, que, nesta localidade, o “mercado

matrimonial” era quantitativamente diminuto, facilitando, por conseguinte, as ligações

entre os cristãos-novos e os cristãos-velhos.

O comportamento dos cristãos-novos de Olivença e de Moura caracterizou-se

pela preferência conjugal de elementos do “mesmo credo”, embora não seja de

desprezar o número de consórcios “mistos”. Este facto foi, certamente, facilitado pela

existência de comunidades cristãs-novas de média dimensão, onde as opções de

consórcio encontrariam algumas limitações. Serpa foi a localidade onde se notou um

maior equilíbrio entre consortes cristãos-novos e cristãos-velhos.

Desejávamos conhecer melhor o “mercado matrimonial” desta zona, todavia, as

lacunas dos registos paroquiais dificultaram este objectivo. Contudo, procedemos a uma

breve análise da idade referenciada nos processos inquisitoriais movidos aos residentes

em Moura e Serpa. Em ambas, observou-se que, em regra, os homens eram mais velhos

do que as mulheres. Porém, em Moura, detectaram-se vários casos em que as mulheres

eram mais velhas do que os homens184.

184
 Um dos nossos projectos de investiga__o prende-se, precisamente, com o estudo das liga__es

      matrimoniais de elementos de credos religiosos diferentes na _poca Moderna. Com base nas listas dos
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Os valores obtidos impoem alguns comentários. Em primeiro
lugar, o comportamento dos consortes não foi idêntico nos
quatro concelhos observados. Verificou-se que, em Mourão, os
cristãos-novos estavam unidos, matrimonialmente, apenas, com
cristãos-velhos. Comprova-se, assim, que, nesta localidade, o
“mercado matrimonial” era quantitativamente diminuto,
facilitando, por conseguinte, as ligações entre os cristãos-novos e
os cristãos-velhos. 

O comportamento dos cristãos-novos de Olivença e de Moura
caracterizou-se pela preferência conjugal de elementos do
“mesmo credo”, embora não seja de desprezar o número de
consórcios “mistos”. Este facto foi, certamente, facilitado pela
existência de comunidades cristãs-novas de média dimensão,
onde as opções de consórcio encontrariam algumas limitações.
Serpa foi a localidade onde se notou um maior equilíbrio entre
consortes cristãos-novos e cristãos-velhos.

Desejávamos conhecer melhor o “mercado matrimonial” desta
zona, todavia, as lacunas dos registos paroquiais dificultaram
este objectivo. Contudo, procedemos a uma breve análise da



familiar do Santo Ofício.      
O § VIII estipulava a sua competência para efectuarem prisões

ou notificarem certos indiciados a comparecerem, dentro de um
determinado prazo, no tribunal eborense. Estas funções foram
exercidas pelo comissário de Serpa, frei Sebastião Casqueiro, que,
no princípio de 1682, foi notificado pelos inquisidores para
avisar dez pessoas a fim de se apresentarem em Évora. Por
certidão exarada em 5 de Fevereiro do dito ano, o Santo Ofício
foi informado de que o seu mandatário tinha cumprido o
dever186.

O § X concedia-lhes poder para averiguarem o cumprimento
das penas dos penitentes. A prova do desempenho desta função
encontra-se na certidão emitida pelo padre Manuel da Guerra,
Prior da igreja de S. João Baptista de Moura. Na sua atestação,
de 16 de Fevereiro de 1685, informava que:

“(...) hé verdade que à ditta igreja  costuma ir António Gomes, official
de sapateiro, morador nesta vila aos  Domingos e Dias  Santos às missas do
dia, estar à penitencia  com hábito penitencial e porque faltou alguns dias
antes e depois do Natal, que julguei seria mês e meio ou dous mezes,  lhe
perguntei porque não hia comprir a sua penitencia e me respondeo que o
padre Antonio Roiz de Barros, comissário do Santo  Officio lhe dera licença

para recolher azeitona que tinha a[r]rendado”187.  

Os § VI e VII imputavam-lhes as obrigações de informar os
inquisidores da ocorrência de qualquer facto estranho à
normalidade do quotidiano e que “encontre a pureza da nossa
Santa Fé, ou por alguma outra via pertença ao Santo Officio” e
fazer o rol dos livros de alguma pessoa que falecer na terra e
tenha livraria188. Para melhor conhecimento da estrutura
inquisitorial ao nível local, decidimos fazer a inventariação dos

186 Ibidem, proc. nº 5.451, fls. 61-62.
187 Ibidem, proc. nº 2.767, fl. 197.
188 Cf. António Borges Coelho, ob. cit., vol. I, pp. 67-68.
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afinidade; por outro, estes elos humanos foram elementos
integradores que esbateram e atenuaram ou evitaram os conflitos
quotidianos.

Deve anotar-se que foi no grupo dos cripto-judeus processados,
que não foram presos, que se verificou o maior número de
consórcios com os cristãos-velhos. Parece, assim, demonstrar que
o casamento actuou como factor dissuasor da prática dos rituais
judaicos; isto é, actuou como elemento integrador dos “cripto-
-judeus” na ortodoxia quotidiana. 

3 – OS AGENTES LOCAIS DA INQUISIÇÃO

3.1. Comissários
O Regimento de 1640, no Livro I, título XI regulamenta as

funções destes agentes locais da Inquisição. A sua importância
advinha-lhes de serem os elos de actuação e eficácia do tribunal
do Santo Ofício ao nível local. Competia-lhes actuar, sob
mandato dos inquisidores, junto das populações. 

Em conformidade com o § II dos título e livro citados, deveria,
no caso dos artigos de contraditas, inquirir as testemunhas de
defesa. Foi o que sucedeu com o licenciado, padre Manuel
Valente Palos, comissário de Serpa, que foi notificado para, nesta
vila, ouvir algumas testemunhas sobre o conteúdo nos artigos
14º, 15º e 17º das contraditas apresentadas pela ré, Joana
Pereira185. 

O § IV atribuí-lhes as funções de procederem às averiguações
“sobre a limpeza de sangue de alguma pessoa”. Esta competência
foi bastas vezes exercida pelos comissários destas localidades. A
título exemplificativo apontamos as averiguações que realizavam
quando algum morador pedia que lhe fosse passada carta de
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185 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 4.785, fls. 82-85.



189 AN/TT, Habilitações do Santo Ofício, Diogo, Maço 2, doc. 68, fl. 2.
190 Ibidem, Pedro, maço 4, doc. 149, fl. 31v.
191 Ibidem, Diogo, maço 8, doc. 210, fl. 10.
192 Ibidem, André, maço 3, doc. 61, fl. 3.
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De seguida, efectua-se um comentário individualizado, por
localidade. Assim, o padre Diogo Valente Fradesso foi nomeado
comissário do Santo Ofício, em Moura, “pello não [h]aver de
prezente e por ser falecido o dito lecenceado padre frei António
Ribeiro, e elle supplicante ter as partes requesitas pera sirvir o
dito cargo e ser sobrinho do padre Manuel Valente que com toda
a satisfação o sirvio muitos annos”189. 

Depois da morte de Diogo Fradesso, dois pretendentes
candidataram-se ao mesmo cargo, requerendo inquirições. O
padre Pedro Calvo Pacheco, vigário da vara em Moura, donde era
natural, viu o seu desejo ser indeferido “por falta de
informação”190; o outro foi o padre Diogo Vaz Pascoal, também
natural da vila, prior da Matriz e juiz da ordem de Avis nesta
localidade. Este foi contemplado com o deferimento. Seus pais,
Pedro Vaz Pascoal e Maria Carvalha moravam no castelo da vila e
“viveram de sua lavoura sempre”191.

Após o “falecimento do comissário do Santo Officio, frei Diogo
Vas Pascoal”, foi nomeado o padre André Dias Ramos192. Toda a
sua família era natural e morava na vila de Moura. No contexto
do poder local, o cargo de Comissário era um lugar desejado por
todos, com especial acuidadade pelos grupos de maior relevo na
condução dos destinos locais. Se na concorrência anterior entre o
Vigário da Vara e o Prior da Matriz já se podem vislumbrar
indícios das rivalidades locais, no pedido de André Dias Ramos
acentua-se esta problemática com muito mais nítidez. O padre
João Fernandes Nunes, presidente da comissão de inquérito das
testemunhas de habilitação, faz referência aos desentendimentos,
na carta que escreveu em 18 de Abril de 1676:
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rol dos livros de alguma pessoa que falecer na terra e tenha livraria188. Para melhor

conhecimento da estrutura inquisitorial ao nível local, decidimos fazer a inventariação

dos mesmos.

Lista dos Comissários do Santo Ofício:

Data Identificação
M 23.03.1637 Pe. Diogo Valente Fradesso. Era clérigo secular.

O 09.06.1657 Lic. Pe. Frei Diogo Vaz Pascoal. Era prior da Matriz e

U freire do hábito de Avis.

R 18.04.1676 Lic. Pe. André Dias Ramos. Era prior em Safara, termo

A de Moura.

12.08.1739 Pe. José Rosa. Freire de Avis e beneficiado da igreja

de S. João Baptista, de Moura.

O 20.07.1637 Pe. Afonso Peres Sardinha. Era reitor da igreja da

L Madalena.

I 18.01.1658 Lic. Pe. Manuel Mendes Gastão. Era reitor da Matriz e

V vigário da vara.

E 02.11.1688 Pe. Francisco Afonso Gançoso. Era reitor da Madalena

N e vigário da vara.

Ç
A
S 10.02.1638 Pe. Manuel Correia. Era clérigo secular.

E 18.06.1664 Pe. Manuel Valente Palos. Era clérigo secular.

R 03.05.1677 Pe. Frei Sebastião Casqueiro Vieira. Era beneficiado da

P igreja do Salvador e freire do hábito de Avis.

A 11.05.1713 Pe. Frei João Valente Metelo. Era prior da Matriz e

freire do hábito de Avis.

Em nítida observância do estipulado no nº I, título XI, Livro I do Regimento de

1640 todos os comissários foram “pessoas Ecclesiasticas, de prudencia e virtude

conhecida, e achando-se Letrados, serão preferidos aos mais”. Esta recomendação

explica porque se encontram vários licenciados e diversos vigários da vara a ocuparem

estes cargos.

Outra especificidade detectada prende-se com o facto de todos serem naturais do

concelho para onde foram nomeados. Frei Sebastião Casqueiro Vieira foi a única

excepção, já que era natural de Moura e foi provido em Serpa. No entanto, morava nesta

vila, onde era beneficiado da igreja do Salvador. A sua ligação ao meio era importante

pois que permitia um profundo conhecimento do mesmo e, simultaneamente, era

conhecido nele.

De seguida, efectua-se um comentário individualizado, por localidade. Assim, o

padre Diogo Valente Fradesso foi nomeado comissário do Santo Ofício, em Moura,

“pello não [h]aver de prezente e por ser falecido o dito lecenceado padre frei António

188
 Cf. Ant_nio Borges Coelho, ob. cit., vol. I, pp. 67-68.
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Em nítida observância do estipulado no nº I, título XI, Livro I
do Regimento de 1640 todos os comissários foram “pessoas
Ecclesiasticas, de prudencia e virtude conhecida, e achando-se
Letrados, serão preferidos aos mais”. Esta recomendação explica
porque se encontram vários licenciados e diversos vigários da
vara a ocuparem estes cargos.

Outra especificidade detectada prende-se com o facto de todos
serem naturais do concelho para onde foram nomeados. Frei
Sebastião Casqueiro Vieira foi a única excepção, já que era
natural de Moura e foi provido em Serpa. No entanto, morava
nesta vila, onde era beneficiado da igreja do Salvador. A sua
ligação ao meio era importante pois permitia um profundo
conhecimento do mesmo e, simultaneamente, era conhecido nele. 



deputado do Santo Ofício, em Évora196. 
Por sua vez, em 7 de Agosto de 1693, o padre António

Monteiro Pimenta presidiu às inquirições sobre a defesa da ré,
Soror Maria Josefa de Santo António. Foi-lhe ordenado “que com
o sacerdote que com elle costuma escrever nas deligencias que
desta Meza se lhe cometem ou com outro, na falta deste, vá ao
convento de Santa Clara da ditta villa e em a grade do locutório
mandará vir perante si (...)”197. Este clérigo, em 25 de Janeiro de
1696, ouviu as testemunhas no processo de habilitação de
familiar de Manuel Afonso Carrasco. Entre as testemunhas
atendidas encontrava-se o padre António Rodrigues de Barros198.
A última referência ao desempenho destas funções data de 5 de
Novembro de 1703, quando inquiriu as testemunhas de
habilitação do familiar Manuel Álvares Bandeira199.

A instabilidade, que se fazia sentir nesta Praça, por causa das
lutas da Guerra da Sucessão de Espanha, teria motivado que, as
inquirições do familiar Manuel Bacias fossem presididas pelo
comissário de Serpa, frei Sebastião Vieira Casqueiro200. O
agravamento destas lutas teria contribuído, ainda mais, para que
não fosse nomeado novo comissário. De modo que, em 20 de
Julho de 1717, foi o Vigário da Vara de Mourão e Notário do
Santo Ofício, licenciado padre Agostinho Gonçalves Franco que
procedeu á inquirição das testemunhas de habilitação do familiar
António Soares de Matos201.

Só voltamos a encontrar nova provisão de comissário, em 12 de
Agosto de 1739, cujo provimento recaiu no padre José Rosa202,
natural de Castelo de Vide, beneficiado da igreja de S. João
Baptista de Moura. O próprio tribunal eborense refere na

196 AN/TT, Habilitações Santo Ofício, Manuel, maço 37, doc. 829, fl. 7.
197 AN/TT, Inquisição de Évora , proc. nº 2.938, fl. 98.
198 AN/TT, Habilitações Santo Ofício, Manuel, maço 45, doc. 994, fls. 14-15.
199 Ibidem, Manuel, maço 59, doc. 1225, fl. 39.
200 Ibidem, Manuel, maço 62, doc. 1272, fl. 11.
201 Ibidem, Manuel, maço 61, doc. 1245, fl. 40.
202 Ibidem, José, maço 121, doc. 1636, fl. 1.
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“Senhor
Com esta vay  a deligencia feita (...) como ja avizey a V. Merces

e agora tambem avizo que este Reverendo justificante, o padre
André Dias Ramos se [h]ouve em sua  pertenção de tal modo que
está roto nesta villa que elle quer ser comissario do Santo Officio e
assim se murmura que não hé  bem feito e que será imcompatível
que hua villa como esta tenha o comissario em Çafara que hé hua
aldeya que dista no termo daqui tres legoas, aonde por ser Prior há
de ter ordinario domicilio (...) e a my me farão muita mercê, sendo
servidos de me escuzarem de semelhantes ocupaçois porque sinto em
mym nem authoridade nem a sufficiencia que se requere para estes
cargos”193.

Provavelmente, para evitar as questiúnculas locais, os
inquisidores eborenses não proveram mais nenhum comissário.
As funções de comissário ficaram adstritas a um clérigo local,
procedendo às tarefas referidas na respectiva carta dos
inquisidores. Em 30 de Novembro de 1678, o licenciado padre
António Rodrigues de Barros presidiu ao interrogatório das
testemunhas sobre as qualidades de José Carvalho, no processo
de habilitação para familiar do Santo Ofício, em Moura. Isto
significa que o anterior comissário ou não exerceu as suas
funções ou fê-lo durante pouco tempo194.

Através de alguns processos da Inquisição sabe-se que, em 20
de Junho de 1687 e em 21 de Julho do mesmo ano, o licenciado
António Rodrigues de Barros, clérigo secular, natural e morador
em Moura, continuava a desempenhar as funções de comissário.
Neste contexto, procedeu à inquirição das testemunhas sobre as
alegações apresentadas pela ré Helena Rodrigues195. A audição
das testemunhas do processo de habilitação do familiar, Manuel
Lopes de Sampaio, ocorrida em 2 de Abril de 1693, já tinha sido
presidida pelo licenciado padre José Pereira de Lacerda,

193 Ibidem, André, maço 3, doc. 61, fl. 36.
194 Ibidem, José, maço 4, doc. 67.
195 AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 4.091, fls. 171 e 168.
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ao inquérito o padre frei Pedro do Sacramento, qualificador do
Santo Ofício, morador no convento de S. Domingos de Évora,
que se deslocou a Mourão para o efeito208;

-Em 7 de Setembro de 1707, no processo de familiar requerido
pelo capitão, Manuel Gonçalves Gaguinho, a inquirição foi
presidida pelo comissário de Monsaraz, o padre João Torres da
Silveira209.

Na vila de Olivença, o licenciado padre Afonso Peres Sardinha
foi nomeado para comissário210, em 20 de Julho de 1637.
Alegou que o seu antecessor, padre João Tarrinho, tinha falecido
e “o ditto cargo hé necessario prover-se em rezão de muitos
negocios que em elle soccedem por causa da muita gente de
nação que em a ditta villa há”211. Faleceu, em 6 de Agosto  de
1656212.

O pedido de substituição deveria ter seguido de imediato, pois
que, em 3 de Março de 1657 se realizaram, nesta vila, as
inquirições de testemunhas213. A nomeação do licenciado padre
Manuel Mendes Gastão ocorreu, em 18 de Janeiro do ano
seguinte. O novo substituto era sobrinho do falecido comissário,
pois que, Catarina Gonçalves Sardinha, era irmã do padre
Afonso Sardinha e mãe do novel “oficial” da Inquisição”214. É de
crer que não tivesse desempenhado estas funções porque a vila
foi ocupada, em meados de 1657, pelo exército castelhano. 

O novo provimento, ocorreu, apenas, em 2 de Novembro de
1688, recaindo no Reitor da Madalena e vigário da vara da vila,
padre Francisco Afonso Gançoso. É de presumir que tenha

208  Ibidem, Manuel, maço 59, doc. 1283, fl. 32.
209  Ibidem, Manuel, maço 67, doc. 1338, fl. 9.
210  Ibidem, Afonso, maço 1, doc. 12, fl. 18.
211 Ibidem, Afonso, maço 1, doc. 12, fl. 1.
212 Eurico Gama, Catálogo dos Livros Paroquiais da Biblioteca Municipal de Elvas, p.

220.
213  AN/TT, Habilitações do Santo Ofício, Manuel, maço 13, doc. 352, fl. 10.
214  Ibidem,  Manuel, maço 13, doc. 352, fls. 1 e 11.
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informação enviada, em 16 de Dezembro de 1638, ao Conselho
Geral que, o requerente “há vinte e dous annos exercita o officio
de parocho”, e que nesta vila “não há comissario algum de Santo
Officio”203.      

No que concerne a Mourão, a primeira provisão de comissário
incidiu em Pedro da Rosa Caeiro, na data de 16 de Fevereiro de
1750. Este clérigo secular, era natural de Mourão e tinha 50
anos e a sua riqueza era avaliada em “mais de trezentos mil réis
de bens patrimoniaes e boas herdades”204. A razão justificativa
para uma nomeação tão tardia prendeu-se com a pouca
necessidade da existência de tal ofício. Para corroborar esta ideia,
aponta-se o caso do licenciado padre Agostinho Gonçalves
Franco que, em 18 de Agosto de 1713, solicitou a averiguação
da limpeza de sangue. Sem outra razão plausível, o seu pedido
foi reformulado, conforme se observa pela nova petição que, em
19 de Setembro de 1724, remeteu, na qual diz:

“(...) porquanto serve à ocupação de notario vai em onze annos e hé
prior autual na igreja de S. Leonardo”205.  

Quando era necessário o desempenho destas competências,
delegavam-se noutro “funcionário” da Inquisição, como nos
casos seguintes:

- Em 26 de Março de 1669 e 4 de Fevereiro de 1679, a
indagaçãoo de testemunhas dos processos de habilitação de
familiar, respectivamente, de Fernando Matozo Vilalobos206 e de
André Jorge de Vargas207 foram presididos pelo vigário da vara
da vila, licenciado padre José Martins;

- Em 6 de Julho de 1704, no processo de averiguação de
limpeza de sangue para familiar, de Manuel Gonçalves, presidiu

203     Ibidem, José, maço 121, doc. 1636, fl. 2.
204     Ibidem, Pedro, maço 27, doc. 506, fl. 1.
205     Ibidem, Agostinho, maço 3, doc. 45, fls. 2 e 31.
206     Ibidem, Fernão, maço 2, doc. 33, fl. 33.
207     Ibidem, André, maço 3, doc. 69, fl. 12.
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nomeações. Em 22 de Março de 1710 presidiu à inquirição de
testemunhas, sobre a limpeza de sangue do habilitando o
familiar Lourenço Pires Machado, licenciado padre João de
Bravo de Negreiros. Este clérigo era natural de Serpa e Prior da
igreja de Belas, para onde foi provido como comissário, em 8 de
Janeiro de 1677223. A nomeação do padre frei João Valente
Metelo reiniciou a escolha dos comissários para a vila de Serpa.

3.2. Familiares
O Regimento de 1640, Livro I, dedicava todo o título XXI a

definir os pressupostos a que estes membros deveriam obedecer.
A sua acção deveria complementar a dos comissários, sempre em
colaboração de esforços. Entre as funções principais contam-se o
prender e levar os detidos para os cárceres do Santo Ofício.
Nestas ocasiões envergavam o hábito de familiar e faziam-se
acompanhar de uma vara (§ III e IV).

Para melhor esclarecimento passamos a enumerá-los224:

223  AN/TT, Habilitações do Santo Ofício, João, maço 15, doc. 399
224  Todas as identificações arquivísticas destes familiares podem encontrar-se nas

listas das habilitações do Stº Ofício, constantes na secção “fontes manuscritas”, da
bibliografia que se segue às Considerações Finais.
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desempenhado estas funções até 1716, já que faleceu em 1 de
Abril deste ano215. A última referência à sua actividade
inquisitorial encontramo-la, em 30 de Junho de 1714, quando
informou os inquisidores eborenses que a ré Violante Gomes não
cumprira as penitências a que fora condenada216.

O primeiro caso de provimento de comissário que detectamos
para Serpa217, data de 6 de Outubro de 1598. A petição de
Manuel Correia de Barros, enviada em 1637 para o Santo Ofício,
é elucidativa sobre a realidade local, porque contém alguns
referenciais sobre o pensamento de certos grupos sociais do
concelho, assim como informa da vacatura do mesmo cargo. Por
isso, passamos a apresentar um extracto da mesma:

“(...) por hora está vago o officio de comisario do Santo Officio da ditta

villa e porque elle [requerente] hé pessoa nobre e poderosa poderá servir o tal
officio com a satisfação que pera tal cargo hé necessaria em terra que
necessita de bom ministro”218.

O processo do padre Manuel Valente Palos menciona que
ocupou o cargo “por morte do padre Manuel Correia de
Barros”219. Por sua vez, frei Sebastião Casqueiro Vieira
desempenhou este ofício “por morte e falecimento do padre
Manuel Valente Palos”220. A última referência ao exercício destas
funções data de 21 de Abril de 1698, quando notificou aos
inquisidores eborenses que a ré Apolónia Afonso havia cumprido
as suas penitências221. Faleceu em 24 de Setembro de 1706222.

A morte do comissário e a ocupação desta vila pelas tropas
castelhanas, em 1707-1708, provocou um interregno nas

215        Eurico Gama, ob. cit., p. 230.
216        AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 2.348, fl. 30.
217        AN/TT, Habilitações do Santo Ofício, Lourenço, maço 1, doc. 4, fl. 10 v.
218        Ibidem, Manuel, maço 5, doc. 179, fl. 1.
219 Ibidem, Manuel, maço 16, doc. 422, fl. 1.
220        Ibidem, Sebastião, maço 11, doc. 193, fl. 3.
221        AN/TT, Inquisição de Évora, proc. nº 5.110, fl. 205.
222        ADB, Registos Paroquiais de Serpa, Salvador, óbitos, (1706-1711), fl. 8 v. 
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O levantamento sistematizado dos quadros anteriores permite
efectuar uma subdivisão quantitativa das nomeações ocorridas,
por reinados, que passamos a apresentar:

Começamos por tecer alguns comentários de ordem global
sobre os valores encontrados, para, de seguida, procedermos a
uma análise centrada na especificidade de cada localidade. Pode
dizer-se que as nomeações dos familiares do Santo Ofício se
concentraram em dois momentos. O primeiro coincidiu com o
reinado de D. João IV (1640-1656) e o segundo deu-se durante
o governo de D. Pedro II (1683-1706). Este último foi
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O levantamento sistematizado dos quadros anteriores permite efectuar uma

subdivisão quantitativa das nomeações ocorridas, por reinados, que passamos a

apresentar:

Moura Mourão Olivença Serpa SOMA

1640-1656 3 - 6 1 10

1656-1662 - - - - -

1662-1667 1 - - 1 2

1668-1683 1 2 2 4 9

1683-1706 7 3 7 3 20

1706-1715 - - 1 - 1

TOTAL 12 5 16 9 42

Começamos por tecer alguns comentários de ordem global sobre os valores

encontrados, para, de seguida, procedermos a uma análise centrada na especificidade de

cada localidade. Pode dizer-se que as nomeações dos familiares do Santo Ofício se

concentraram em dois momentos. O primeiro coincidiu com o reinado de D. João IV

(1640-1656) e o segundo deu-se durante o governo de D. Pedro II (1683-1706). Este

último foi particularmente significativo, já que, foram escolhidos 20 familiares num

total de 42 de todo o período em estudo. Se a este quantitativo acrescentarmos as 9

nomeações ocorridas durante na regência de D. Pedro pode afirmar-se que se

efectuaram 69% dos provimentos de familiares do Santo Ofício. Face a este valores

deve questionar-se a efectividade e eficácia das normas promulgadas por este soberano

no sentido de limitar o número dos familiares.

No que concerne às especificidades locais, podemos arquitectar o nosso

comentário em três dimensões. Um primeiro aspecto prende-se com o número de

familiares existentes; num segundo plano, apontaremos o desempenho de cargos

administrativos e bem como elementos catalizadores de prestígio social; por último,

mencionaremos os casos de interligação, por via de parentesco e afinidade dos

familiares nomeados com outros habilitados do Santo Ofício.

Dando execução aos objectivos enunciados, passamos a apresentar o número de

familiares existentes nos diversos concelhos. No que toca à vila de Moura, tendo por

base o texto da petição de Lançarote Pimenta, datado de 19 de Agosto de 1642, pode

concluir-se que no reinado do Restaurador se registou a primeira nomeação conhecida,

já que “na ditta villa não há familiar algum”225. Por informação da Mesa do Tribunal

eborense, datada de 11 de Julho de 1678, sabe-se que “tem aquella villa [Moura] quatro

225
 AN/TT, Habilita__es do Santo Of_cio, Lan_arote, ma_o 1, doc. 1, fl. 4.
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13.08.1718 António Soares de Matos, solteiro, natural do lugar da Valoa, bispado de

Coimbra e morador em Moura.

29.03.1719 Pedro Martins Janeiro, solteiro, 23 anos, irmão do familiar Manuel Bacias

Janeiro.

16.10.1669 Fernando Matoso de Vilalobos, capitão do Terço de Mourão, casado, natural

M de Lagos e morador em Mourão.

O 10.03.1679 André Jorge de Vargas, solteiro, natural e morador em Mourão.

U 07.01.1697 Manuel de Logronho Esquível, solteiro, natural e morador em Mourão.

R 25.08.1704 Manuel Gonçalves, solteiro, natural de Ripa, termo de celorico, morador em

Ã Mourão.

O 22.12.1707 Capitão Manuel Gonçalves Gaguinho, solteiro, natural e morador em Mourão.

14.06.1627 Manuel Magalhães, casado, natural e morador em Olivença.

14.06.1640 Lic. Pe. Manuel Álvares Miguens, natural e morador em Olivença.

28.02.1642 Gil Lourenço Miguens, capitão de infantaria, natural e morador em Olivença.

24.04.1656 António Barbosa de Brito, capitão de infantaria, natural de Caminha e morador

em Olivença.

O 27.05.1656 Domingos Rodrigues, natural de Elvas, morador em Olivença.

L 24.07.1656 Lourenço Galego Fajardo, casado, natural e morador em Olivença.

I 27.07.1656 João Lourenço de Matos, casado, natural e morador em Olivença.

V 28.07.1656 Jorge Vaz Gançoso, casado, natural e morador em Olivença.

E 08.03.1673 Lopo Vieira Miguéis, casado, natural e morador em Olivença.

N 04.08.1674 Manuel Mendes Mexia Botelho, casado, fidalgo da Casa d’el-Rei, capitão de

Ç cavalos, natural e morador em Olivença.

A 06.08.1698 Manuel Martins Aranha, casado, natural de Estremoz e morador em Olivença.

29.10.1700 José Pereira de Magalhães e Matos, solteiro, natural e morador em Olivença.

19.07.1701 João Vidigal, lavrador, casado, natural e morador em Olivença.

18.07.1703 André Pires, lavrador, casado, natural de S. Brás (Juromenha) e morador em

Olivença.

25.07.1704 Francisco Vieira de Magalhães Frade, solteiro, fidalgo da Casa d’el-Rei,

alferes da Companhia do Mestre de Campo, natural e morador em Olivença.

16.09.1704 Manuel Rodrigues Lameira, casado, capitão da Ordenança, natural de Borba

e morador em Olivença.

19.08.1705 Francisco Mexia Miguéis, viúvo, tenente do castelo da vila, natural e morador

em Olivença.

10.07.1708 Francisco Lagoa Nogueira, casado, natural e morador em Olivença.

08.05.1719 João de La Cueva e Mendonça, solteiro, capitão de infantaria, natural de

Santarém e morador em Olivença.

19.10.1635 Francisco Pereira de Lacerda, casado, natural e morador em Serpa.

25.10.1641 Manuel Gonçalves Pica, casado, natural e morador em Serpa.

10.05.1663

S 26.09.1669 Sebastião Palos, casado, natural e morador em Serpa.

E 29.04.1675 Gaspar Martins Correia, casado, natural e morador em Serpa.

R 17.04.1679 Jorge Pica, casado, natural e morador em Serpa.

P 08.05.1683 António Tisnado Vieira, casado, natural de Moura, morador em Serpa.

A 17.08.1684 Manuel Palos Cançado, solteiro,  natural e morador em Serpa.

08.08.1690 Manuel Luís, lavrador, viúvo, natural e morador em Serpa.

14.03.1696 Manuel Lampreia de Vargas, natural e morador em Serpa, cunhado do

familiar Gonçalo Pimenta Jácome.

06.11.1719 Afonso Manuel, lavrador, casado,  natural e morador em Serpa.

António Perdigão Genuês, solteiro, natural e morador em Serpa.
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quando notificou aos inquisidores eborenses que a ré Apolónia Afonso havia cumprido

as suas penitências221. Faleceu em 24 de Setembro de 1706222.

A morte do comissário e a ocupação desta vila pelas tropas castelhanas, em

1707-1708, provocou um interregno nas nomeações. Em 22 de Março de 1710 presidiu

à inquirição de testemunhas, sobre a limpeza de sangue do habilitando o familiar

Lourenço Pires Machado, licenciado padre João de Bravo de Negreiros. Este clérigo era

natural de Serpa e Prior da igreja de Belas, para onde foi provido como comissário, em

8 de Janeiro de 1677223. A nomeação do padre frei João Valente Metelo reiniciou a

escolha dos comissários para a vila de Serpa.

3.2. FAMILIARES

O Regimento de 1640, Livro I, dedicava todo o título XXI a definir os

pressupostos a que estes membros deveriam obedecer. A sua acção deveria

complementar a dos comissários, sempre em colaboração de esforços. Entre as funções

principais contam-se o prender e levar os detidos para os cárceres do Santo Ofício.

Nestas ocasiões envergavam o hábito de familiar e faziam-se acompanhar de uma vara

(§ III e IV).

Para melhor esclarecimento passamos a enumerá-los224:

Data Identificação
07.04.1643 Lançarote Pimenta, casado, natural e morador em Moura. Pai do promotor da

Inquisição de Coimbra, Lic. Domingos Rebelo Lobo.

24.10.1646 Pedro Ferreira de Morais, casado, natural de Portel, morador em Moura, onde

era escrivão do judicial.

M 28.05. 1650 Gaspar Coelho, oficial de espingardas, casado, natural e morador em Moura.

O 23.04.1663 Lourenço Fradeço Pimenta, casado, natural e morador em Moura.

U 30.10.1681 José de Carvalho, casado, natural de Salir do Porto e morador em Moura.

R 22.05.1693 Manuel Lopes de Sampaio, casado, natural e morador em Moura.

A 09.04.1696 Manuel Afonso Carrasco, casado, natural de Moura, morador em Stº Aleixo.

09.04.1696 Pedro Bacias Mendes, natural e morador em Moura, casado com a irmã do

Comissário de Serpa.

03.07.1699 Francisco Coelho, solteiro, natural e morador em Moura.

07.04.1701 João de Torres da Silva, solteiro, juiz de fora em Moura, natural de Torres Vedras.

28.06.1704 Manuel Álvares Bandeira, solteiro, homem de negócios, natural de Viana do

Lima e morador em Moura.

12.05.1706 Manuel Bacias Janeiro, solteiro, lavrador, natural e morador em Moura.

221
 AN/TT, Inquisi__o de _vora, proc. n_ 5.110, fl. 205.

222
 ADB, Registos Paroquiais de Serpa, Salvador, _bitos, (1706-1711), fl. 8 v.

223
 AN/TT, Habilita__es do Santo Of_cio, Jo_o, ma_o 15, doc. 399.

224
 Todas as identifica__es arquiv_sticas destes familiares podem encontrar-se nas listas das habilita__es

      do St_ Of_cio, constantes na sec__o “fontes manuscritas”, da  bibliografia que se segue _s

      Considera__es Finais.

João Cosme

13.08.1718 António Soares de Matos, solteiro, natural do lugar da Valoa, bispado de

Coimbra e morador em Moura.

29.03.1719 Pedro Martins Janeiro, solteiro, 23 anos, irmão do familiar Manuel Bacias

Janeiro.

16.10.1669 Fernando Matoso de Vilalobos, capitão do Terço de Mourão, casado, natural

M de Lagos e morador em Mourão.

O 10.03.1679 André Jorge de Vargas, solteiro, natural e morador em Mourão.

U 07.01.1697 Manuel de Logronho Esquível, solteiro, natural e morador em Mourão.

R 25.08.1704 Manuel Gonçalves, solteiro, natural de Ripa, termo de celorico, morador em

Ã Mourão.

O 22.12.1707 Capitão Manuel Gonçalves Gaguinho, solteiro, natural e morador em Mourão.

14.06.1627 Manuel Magalhães, casado, natural e morador em Olivença.

14.06.1640 Lic. Pe. Manuel Álvares Miguens, natural e morador em Olivença.

28.02.1642 Gil Lourenço Miguens, capitão de infantaria, natural e morador em Olivença.

24.04.1656 António Barbosa de Brito, capitão de infantaria, natural de Caminha e morador

em Olivença.

O 27.05.1656 Domingos Rodrigues, natural de Elvas, morador em Olivença.

L 24.07.1656 Lourenço Galego Fajardo, casado, natural e morador em Olivença.

I 27.07.1656 João Lourenço de Matos, casado, natural e morador em Olivença.

V 28.07.1656 Jorge Vaz Gançoso, casado, natural e morador em Olivença.

E 08.03.1673 Lopo Vieira Miguéis, casado, natural e morador em Olivença.

N 04.08.1674 Manuel Mendes Mexia Botelho, casado, fidalgo da Casa d’el-Rei, capitão de

Ç cavalos, natural e morador em Olivença.

A 06.08.1698 Manuel Martins Aranha, casado, natural de Estremoz e morador em Olivença.

29.10.1700 José Pereira de Magalhães e Matos, solteiro, natural e morador em Olivença.

19.07.1701 João Vidigal, lavrador, casado, natural e morador em Olivença.

18.07.1703 André Pires, lavrador, casado, natural de S. Brás (Juromenha) e morador em

Olivença.

25.07.1704 Francisco Vieira de Magalhães Frade, solteiro, fidalgo da Casa d’el-Rei,

alferes da Companhia do Mestre de Campo, natural e morador em Olivença.

16.09.1704 Manuel Rodrigues Lameira, casado, capitão da Ordenança, natural de Borba

e morador em Olivença.

19.08.1705 Francisco Mexia Miguéis, viúvo, tenente do castelo da vila, natural e morador

em Olivença.

10.07.1708 Francisco Lagoa Nogueira, casado, natural e morador em Olivença.

08.05.1719 João de La Cueva e Mendonça, solteiro, capitão de infantaria, natural de

Santarém e morador em Olivença.

19.10.1635 Francisco Pereira de Lacerda, casado, natural e morador em Serpa.

25.10.1641 Manuel Gonçalves Pica, casado, natural e morador em Serpa.

10.05.1663

S 26.09.1669 Sebastião Palos, casado, natural e morador em Serpa.

E 29.04.1675 Gaspar Martins Correia, casado, natural e morador em Serpa.

R 17.04.1679 Jorge Pica, casado, natural e morador em Serpa.

P 08.05.1683 António Tisnado Vieira, casado, natural de Moura, morador em Serpa.

A 17.08.1684 Manuel Palos Cançado, solteiro,  natural e morador em Serpa.

08.08.1690 Manuel Luís, lavrador, viúvo, natural e morador em Serpa.

14.03.1696 Manuel Lampreia de Vargas, natural e morador em Serpa, cunhado do

familiar Gonçalo Pimenta Jácome.

06.11.1719 Afonso Manuel, lavrador, casado,  natural e morador em Serpa.

António Perdigão Genuês, solteiro, natural e morador em Serpa.



número de familiares data de 2 de Março de 1657 e consta do
processo de habilitação a familiar de Monsaraz, de António
Soares da Costa, no qual se evidenciava que nas vilas de
Monsaraz e Mourão “não há familiar algum”228. A situação não
se alterou, pois que, no processo de Fernando Vilalobos, o
primeiro que encontrámos, se reafirmou a não existência de
familiar na dita praça229. Esta situação continuou, pois, em finais
de 1678, repetia-se idêntica asserção de que “não havia nenhum
familiar”230, o que demonstra o porquê da sua nomeação em
1679 e a de Manuel Logronho Esquível, 9 anos depois. Nova
referência sobre a falta de familiares é fornecida no requerimento
de Manuel Gaguinho. Segundo ele não havia “na ditta villa mais
que hum familiar e esse muito enfermo”231. Embora o
requerente não cite o nome do familiar enfermo, presumimos
que era Manuel Gonçalves que tinha recebido carta, em 24 de
Agosto de 1704.

A primeira informação sobre Olivença remonta a 1627 e refere
que não existiam familiares na vila232. Nesta data, Manuel
Magalhães suplicou que, “por sua devoção quer servir de familiar
do Santo Officio e porque na ditta villa não há outro nenhum”.
Este estado mantinha-se idêntico, em princípios de 1641,
conforme se comprova pela justificação apresentada no processo
de Gil Miguens233. Fazendo fé nas alegações dos novos
peticionários, somos induzidos a afirmar que, em 1655, a
situação continuava semelhante. Por exemplo, Domingos
Rodrigues refere que “deseja muito servir o Santo officio na
cargo de familiar para o que tem as partes necessarias e na dita

228        Ibidem, António, maço 11, doc. 405, fl. 1.
229        Ibidem, Fernão, maço 2, doc. 33, fl. 1.
230        Ibidem, André, maço 3, doc. 69, fl. 3. 
231        Ibidem, Manuel, maço 67, doc. 1338, fl. 2.
232        Ibidem, Manuel, maço 2, doc. 70, fl. 1.
233        Ibidem, Gil, maço 1, doc. 1, fl. 1: “ora na ditta villa não há familiar algum”.
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particularmente significativo, já que, foram escolhidos 20
familiares num total de 42 de todo o período em estudo. Se a
este quantitativo acrescentarmos as 9 nomeações ocorridas
durante na regência de D. Pedro pode afirmar-se que se
efectuaram 69% dos provimentos de familiares do Santo Ofício.
Face a este valores deve questionar-se a efectividade e eficácia das
normas promulgadas por este soberano no sentido de limitar o
número dos familiares. 

No que concerne às especificidades locais, podemos arquitectar
o nosso comentário em três dimensões. Um primeiro aspecto
prende-se com o número de familiares existentes; num segundo
plano, apontaremos o desempenho de cargos administrativos e
bem como elementos catalizadores de prestígio social; por
último, mencionaremos os casos de interligação, por via de
parentesco e afinidade, dos familiares nomeados com outros
habilitados do Santo Ofício. 

Dando execução aos objectivos enunciados, passamos a
apresentar o número de familiares existentes nos diversos
concelhos. No que toca à vila de Moura, tendo por base o texto
da petição de Lançarote Pimenta, datado de 19 de Agosto de
1642, pode concluir-se que no reinado do Restaurador se registou
a primeira nomeação conhecida, já que “na ditta villa não há
familiar algum”225. Por informação da Mesa do Tribunal
eborense, datada de 11 de Julho de 1678, sabe-se que “tem
aquella villa [Moura] quatro familiares, mas dous delles de
maior idade”226. No ano de 1692, catorze anos depois, Manuel
Lopes de Sampaio alegava no requerimento que eram necessários
mais familiares pois “que havendo nella três familiares e que
confina com Castella e se acham dous delles de mayor idade”227.

Na vila de Mourão, o número de familiares foi sempre muito
reduzido e, por vezes, inexistente. A primeira referência sobre o

225  AN/TT, Habilitações do Santo Ofício, Lançarote, maço 1, doc. 1, fl. 4.
226    Ibidem, José, maço 4, doc. 67, fl. 3.
227        Ibidem, Manuel, maço 37, doc. 829, fl. 2.
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Torres era juiz de fora. António Soares de Matos “vive (...)
feitoriando as fazendas do Conde de Val dos Reis”244.

Nas vilas de Mourão e Olivença encontramos alguns familiares
com funções militares. Assim, na primeira localidade, Fernando
Matoso Vilalobos era capitão pago de infantaria do Terço de
Mourão, enquanto que, Manuel Gonçalves estudava na
Universidade de Évora. Na segunda, o bom desempenho de
funções militares foi um facto alegado pelos familiares. Assim:
Gil Lourenço, António Barbosa de Brito eram capitães de
infantaria; Lopo Vieira Migueis e Manuel Mendes Mexia
Botelho tinham o cargo de capitães de cavalaria; Francisco Vieira
de Magalhães, alferes da companhia do Mestre de Campo;
Manuel Roiz Lameira, capitão da Ordenança da vila; Francisco
Mexia Migueis, “tenente do castelo da vila” e José Pereira
Magalhães e Matos era ajudante do terço de infantaria e “tem
exersitado os cargos mais honrrosos da governança como hé o de
vreador e almotasel”245. Por sua vez, Lourenço Galego Fajardo
servia de vereador246. Em Serpa, António Perdigão Genuês,
“servio alguas vezes de vreador e juis pela Ordenação”247. 

Uma particularidade referida em todos os processos é que a
totalidade dos habilitandos sabia ler e escrever. Outra nota
comum em quase todos é o facto destes ou seus pais viverem da
agricultura e deterem certa abastança. Como exemplo, citamos
os seguintes casos:

-A testemunha de inquirição de Lourenço Fradeço Pimenta
afirmou que a “ocupasão que [o habilitando] tem hé pasiar e
viver de sua fazenda”248; 

-Sobre Manuel Álvares Miguens foi atestado que “era fidallgo

242        Ibidem, Gaspar, maço 2, doc. 83, fl. 50-50 v.
243        Ibidem, José, maço 4, doc. 67, fl. 57. 
244        Ibidem, António, maço 61, doc. 1245, fl. 44.
245        Ibidem, José, maço 8, doc. 187, fl. 3 v.
246        Ibidem, Lourenço, maço 1, doc. 26, fl. 10 v.
247        Ibidem, António, maço 12, doc. 445, fl. 1.
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villa nam há outro familiar por ser morto o que [h]avia”234. 
Para a vila de Serpa, os primeiros sinais sobre o número de

familiares data do início de 1623. Segundo o requerimento do
habilitando o licenciado Manuel da Cunha apenas havia um
familiar, mas “nos tempos passados sempre [h]ouve dous”235. É
de presumir que o familiar existente fosse João Lopes de
Carvalho236, cuja carta foi outorgada em 8 de Julho de 1620.
Esta situação continuou, pois, em Junho de 1669, Sebastião
Palos “deseja ser familiar do Santo Officio porquanto na dita vila
não há maes que hum que possa servir o Santo Tribunal”237.

A existência de apenas um familiar voltou a ser apontada por
Gaspar Correia238, em finais de 1674. Sabe-se que nos
derradeiros dias de 1677239, assim como nos últimos meses de
1682 existiam dois familiares240. Segundo Manuel de Lima, em
14 de Dezembro de 1725, não havia nenhum familiar embora
chegasse a haver na villa “seis familiares”241. 

Passemos agora à segunda especificidade, isto é, à apresentação
dos ofícios administrativos e de relevo social desempenhados
pelos habilitandos ou seus parentes. Comecemos, mais uma vez,
pela vila de Moura. O primeiro caso que merece referência é o de
Pedro Ferreira Morais que servia de escrivão do judicial. Os
membros da família de Gaspar Coelho “servem e serviram os
cargos de hirmãos da Santa Mizericórdia e dos misteres e
procuradores do Povo” e os seus cunhados frequentaram a
universidade de Évora242. Por sua vez, José de Carvalho “hé
enqueredor e feitor do alcayde-mor desta villa”243 e João de

234        Ibidem, Domingos, maço 3, doc. 123, fl. 1. Comentário de idêntico teor encontra-
se no processo  de António de Brito (Ibidem, António, maço 11, doc. 406, fl.1). 

235        Ibidem, Manuel, maço 3, doc. 107, fl. 1.
236        Ibidem, João, maço 1, doc. 28, fl. 1.
237        Ibidem, Sebastião, maço 2, doc. 72, fl. 3.
238        Ibidem, Gaspar, maço 4, doc. 110, fl. 2.  
239        Ibidem, Jorge, maço 2, doc. 4 fl. 3.
240        Ibidem, António, maço 21, doc. 623, fl. 2.
241        Ibidem, Manuel, maço 32, doc. 44, fl. 1.
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inteligente”258. 
Em síntese, pode dizer-se que estas dificuldades se

avolumavam, quando os familiares desejavam consorciar-se, já
que, também à noiva era instaurado um processo para
averiguação da “limpeza de sangue”. Daí que, alguns tivessem
de optar por “parentas”259 ou tivessem de ir escolhê-la a outra
localidade entre membros da família de outros cristãos-velhos260,
contribuindo assim para que houvesse, por parte destes
elementos, uma endogamia matrimonial. A aquisição deste
estatuto trazia não só vantagens jurídicas mas também de ordem
social. A lista das “profissões” dos familiares demonstra que,
nestes concelhos, estavam ligados, maioritariamente, à
actividade agrícola (proprietários), ao desempenho de cargos
administrativos e ao exercício das armas. Quer isto significar que
a Inquisição tinha escolhido os seus representantes nos principais
grupos dos “decisores locais”, ao mesmo tempo que estas pessoas
entravam num “processo de promoção social, que era pretendido
por todos os sectores da sociedade”261. 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não queremos terminar sem tecer algumas, breves,
considerações finais. Vimos que não existiu sinonímia
quantitativa entre o número de processados e de presos.
Enquanto o valor daqueles se cifrou em 584, apenas foram

258        Ibidem, Afonso, maço 2, doc. 39, fl. 94.
259        Manuel Lopes de Sampaio casou com, sua prima, Antónia Casqueira de Sampaio,

ambos netos deManuel Lopes de Sampaio (Habilitações do Santo Ofício, Manuel, maço 37, fl.
2). 

260        Pedro Bacias casou com Maria de Almeida, sobrinha do comissário de Serpa, frei
Sebastião CasqueiroVieira (Habilitações do Santo Ofício, Pedro, maço 11, doc. 259, fl. 4);
Fernando Matoso Vilalobos consorciou-se com Antónia da  Costa Soares, filha de António
da Costa Soares, familiar de Monsaraz (Ibidem,  Fernão, Maço 2, doc. nº 33, fl. 1).

261        José Veiga Torres, “Da Repressão Religiosa para a Promoção Social ...”, in Revista
Crítica de Ciências Sociais, nº 40, 1994, p. 113.
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de geração” e que seus avós “eram gente nobre que sempre se
serviram com escravos e criados”249; 

-Jorge Vas Gançoso vivia “abastadamente porque alem de sua
atafona tem farreyais e cazas e outra fazenda”250.

A interligação de parentes, pela via da consanguinidade ou da
afinidade, com elementos do Santo Ofício constituiu outro sinal
que todos os habilitandos procuraram colocar em relevo. Estas
alusões funcionavam como adjuvantes do candidato no difícil
processo de habilitação. Por exemplo, Lourenço Pimenta Fradeço
era irmão do padre Diogo Valente, comissário em Moura e casou
com a irmã do Dr. Bartolomeu Pimenta de Barros, familiar em
Évora251; João de Torres da Silva era filho de Francisco Cordeiro
da Silva, desembargador e familiar em Torres Vedras252;
Fernando Matoso de Vilalobos era genro do familiar de
Monsaraz, António Soares da Costa253; João Vidigal era irmão do
padre João Martins Aranha, notário da Inquisição, em Évora254;
Francisco Vieira de Magalhães Frade alegou que seu tio paterno,
Lopo Vieira Migueis fora familiar255; 

António Perdigão Genuês era cunhado de Rui da Costa
Pimenta, familiar em Évora256; António Tisnado Vieira era
irmão do comissário de Serpa, frei Sebastião Casqueiro Vieira257.    

Para corroborar ainda mais este facto, citamos um extracto do
processo de Afonso Manuel, onde confirma que tem “hum irmão
beneficiado nesta Sé [Évora] e mestre de serimonias, chamado
Manuel Rodrigues Valente que hé mui abastado e

248        Ibidem, Lourenço, maço 1, doc. 28, fl. 11.
249        Ibidem, Manuel, maço 7, doc. 233, fl. 7.
250        Ibidem, Jorge, maço 1 doc. 29, fl. 11 v.
251        Ibidem, Lourenço, maço 1, doc. 28, fl. 2.  
252        Ibidem, João, maço 32, doc. 741, fl. 2.  
253        Ibidem, Fernão, maço 2, doc. 33, fl. 1.
254        Ibidem, João, maço 32, doc. 748, fl. 2.
255        Ibidem, Francisco, maço 30, doc. 721, fl. 2. 
256        Ibidem, António, maço 12, doc. 445, fl. 1
257        Ibidem, António, maço 21, doc. 623, fl. 2.
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solidariedade entre os cristãos-velhos e os cristãos-novos, como
também alguns elementos daquela comunidade não respeitaram
os padrões de comportamento comumente “recomendáveis”. O
mesmo é’ dizer-se que praticaram actos isolados e diferentes do
“normal”, rotulados de heréticos; isto é, em contradição com a
ortodoxia doutrinal vigente.

A prisão significava não só que os detidos eram afastados das
suas famílias mas também que iriam sofrer as agruras dos
cárceres. O tempo que aqui passaram à espera da sentença variou
em função de diversos factores. Uns eram intrínsecos ao detido e
outros extrínsecos. Dentro desta última categoria cumpre
salientar a suspensão de funções inquisitoriais que aconteceu
entre 1674 e 1681. A título exemplificativo relembramos que
Fernão de Abrunhosa foi o que esteve mais tempo preso à espera
da sentença final. Entrou nos cárceres em 6 de Setembro de
1670 e apenas ouviu ler a sentença no auto-da-fé de 28 de Março
de 1683. Durante o tempo de prisão várias “peripécias” podiam
ocorrer com os presos. Desde a doença ou morte até às
desavenças e actos de coacção psicológica praticada por outros
presos, passando pelo tormento. O tormento era um método
utilizado para extorquir a auto-confissão, tida como regina
probationum.

Como a metodologia adoptada permite distinguir os que
estiveram presos dos que não estiveram, é possível, mais
facilmente, verificar que sobre este segundo grupo não caiu a
hipótese de padecerem as dores do tormento. A análise
cronológica da aplicação do tormento alerta para o facto de que,
a partir do recomeço das actividades inquisitoriais nos princípios
da década de oitenta, o número de tormentos sofridos pelos
presos diminuiu.

As penas aplicadas deixam, também, vislumbrar a ideia de
que, após o “recomeço de 1681, a dureza punitiva do tribunal
eborense abrandou. Convém relembrar que a condenação a
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presos 318, o que equivale a 54,5%; quer isto significar que
45,5% dos processados não foram presos. 

A conjugação dos dados cronológicos referentes às detenções
bem como das “apresentações voluntárias” denota que existiu
uma actuação, estrategicamente, concertada; isto é, os
inquisidores não actuaram, em simultâneo, sobre todos os
concelhos da Margem Esquerda do Guadiana. Cada um sofreu
um “controlo especial” num momento distinto dos outros. A
primeira vaga de perseguições aconteceu, em Olivença, na
transição da década de quarenta para a de cinquenta. O
avolumar das acções militares sobre esta zona, a partir de 1656,
e a conquista de Olivença e de Mourão pelas tropas do Duque de
S. German, no ano seguinte, estando aquela sob o domínio das
tropas castelhanas até 1668, dificultaram a acção inquisitorial
nesta zona. 

Em meados dos anos sessenta, a repressão inquisitorial passou
a dispor de condições efectivas de actuação, pelo que a sua acção
persecutória se fez sentir, novamente, nesta região. A vila de
Mourão foi a primeira a sofrer os efeitos deste “ressurgimento”
inquisitorial. Porém, como nesta localidade, a comunidade
cristã-nova era pequena, o “alvo preferencial” do tribunal
eborense transferiu-se para as vilas de Moura e Serpa. O pico
máximo de prisões ocorreu, naquela povoação, nos anos de
1667-68, enquanto que, em Serpa, o maior número de detenções
aconteceu nos anos de 1668-69. Nos primeiros anos do século
XVIII notou-se o reacender da repressão inquisitorial. Todavia,
os quantitativos observados foram, notoriamente, inferiores aos
que se verificaram na fase ascensional do século XVII.

A lista dos “crimes” confirma, mais uma vez, que o principal
objectivo da “justiça inquisitorial” da época que estamos a
estudar, foi a punição das práticas judaicas. Porém, deve referir-
se que, também, foi preso um pequeníssimo número de cristãos-
velhos. A lista dos ilícitos demonstra não só que houve casos de
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segunda e terceira geração de baptizados”264. 
Os familiares do Santo Ofício eram, nos diversos concelhos, a

longa manu da Inquisição. A eles cabia a tarefa de zelar pela
ortodoxia. Por isso, deveriam ser pessoas que estivessem
“entranhados” naquelas comunidades; quer isto significar que
deveriam conhecê-las pormenorizadamente, de modo a
aperceberem-se dos movimentos quotidianos divergentes, menos
“perceptíveis”. Para que não “caíssem na tentação” de “fechar os
olhos” a algum desvio, pertenciam às elites locais. Por
conseguinte, deveriam saber ler e escrever, ter bons recursos
económicos e os seus ascendentes (pais e avós) bem como os de
suas mulheres teriam de ser cristãos-velhos. Nos concelhos
estudados, a generalidade destes homens dedicava-se às
actividades agrícolas e administrativas. 

Numa época em que o processo de transformação social se fazia
sentir e se discutia o conceito de nobreza, a habilitação
significava que o receptor deste “privilégio” conseguira entrar
num grupo especial em que tinha como principal marca
distintiva a “pureza de sangue”. A passagem da carta de familiar
do Santo Ofício significava que o habilitado conseguira obter
um “selo de qualidade”, que lhe possibilitava a promoção social.
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264        Maria José Pimenta Ferro Tavares, Judaísmo e Inquisição. Estudos, Editorial
Presença, Lisboa, 1987,  p. 178.

hábito penitencial era uma das penas mais gravosas já que o uso
desta “veste” significava que o condenado passaria por um grave
“achincalhamento social”; isto é, o uso do hábito atribuía ao seu
portador o “estatuto de estigmatizado”. Relembramos, mais
uma vez, que a divisão dicotómica (presos vs não-presos)
estabelecida, também, é importante para melhor se perceberem
as penalizações de natureza patrimonial. Regra geral, o grupo
dos presos ficou com os bens confiscados, enquanto que nenhum
elemento do outro grupo viu o seu património ser afectado pelo
confisco.

Tal como refere António Saldanha, “(…) A Inquisição como
instituição, corresponde também (...) uma sociedade
inquisitorial, incrustada na sociedade civil”262. Convém, por isso,
referir que na época a que se reporta o nosso estudo, a realidade
sociológica, tal como já frisámos, das sociedades portuguesa e
europeia, apresentava sinais evidentes de mudança. A luta e a
procura da unidade, a todo o transe, sofreram algumas inflexões.
Lembraremos, apenas, que o século XVII foi um período de
afirmação das diversidades regionais, enquanto que, o século
XVI fora a época dos grandes impérios263. 

Não olvidaremos que, copulativamente, ao nível do
pensamento jurídico e científico ocorreram importantes
transformações, todas elas direccionadas no caminho da
individualização. A prová-lo verificou-se que, no período por nós
estudado, o casamento entre cristãos-novos e cristãos-velhos
apresentou valores numéricos significativos, ao passo que nos
primeiros tempos de existência da Inquisição, a regra foi a
“raridade dos casamentos mistos, mesmo nos indivíduos da

262        António Vasconcelos de Saldanha, “Do regimento da Inquisição portuguesa:
Notas sobre fontes do direito”, in Inquisição, Ensaios Sobre Mentalidade, Heresias, Arte, I
Congresso Internacional – Inqusição, S. Paulo, 987, p. 98.   

263        Jorge Borges de Macedo, História Diplomática Portuguesa. Constantes e Linhas de
Força. Estudo de geopolítica, Instituto de Defesa Nacional, Lisboa, 1987, pp. 148-158.
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