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Departamento de Ciências Humanas
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É com bastante emoção que o doutor Ángel Pulido Fernández
– famoso pelas suas campanhas em prol dos judeus de idioma his-
pânico dos Balcãs – narra o seu encontro com Enrique Bejarano,
em 1903, num vapor que se dirigia de Belgrado para Orsova. Enri-
que Bejarano era director da Escola Israelita de Bucareste, institui-
ção que o doutor Pulido não deixou de visitar com a sua família,
assinalando o amor que aquele sábio tinha por tudo o que era espa-
nhol, facto tanto mais extraordinário quanto nunca havia estado em
Espanha. Refere Ángel Pulido acerca de Bejarano:

“Tiene hijos educándose en Paris, y ha visitado esta ciudad, pero nunca
ha venido a una tierra que evoca con sentidísima emoción, y en cuya visita
sueña como si se tratara de un venturoso y casi inefable acontecimiento”.

Atestando esta menção está o facto de, na festa da escola verifi-
cada em 1903, um menino recitar o seguinte “romance”, escrito
pelo próprio senhor Bejarano:

“La Lengua Española
A ti, lengua santa,
a ti te adoro,

* Um excerto deste texto foi apresentado, em inglês, no Congresso Internacional
“Los Conversos y los Moriscos en España y su Imperio”, organizado pela Saint Louis Uni-
versity e pelo Consejo Superior de Investigación Científica, em Madrid, entre os dias 7 e 9
de Junho de 2006.
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“[Un sefardí] persona distinguida de una ciudad de Hungría, solicitado
por un ilustre abogado de Budapest a entablar correspondencia con no-
sotros, muestra resistirse a hacerlo. De su carta parece que ellos (los israelitas)
pueden estar orgullosos de sus antepasados, de los cuales hablan con placer;
que hay interés por España, pero nada de pensar en trasladarse adonde
aquéllos fueron horriblemente tratados. No tienen interés en ver libros y
revistas españolas modernas” 3.

Contudo, ao contrário deste judeu de Budapeste, cuja opção de-
monstra o peso de uma ancestral atitude ideológica, judeus de diver-
sos estratos sociais e estabelecidos em regiões diferenciadas, não
deixaram de pensar nos países ibéricos e seus impérios como pos-
síveis destinos alternativos, concretizando alguns os seus interesses
através da conversão ao Cristianismo. A amplitude destes casos, e o
facto de alguns destes indivíduos serem personagens de destaque,
leva-nos a considerar que não se trata de um simples epifenómeno.
É que a documentação irrompe aqui e ali, revelando a densidade
dos casos.

Por exemplo, em 1965, Américo da Costa Ramalho publicaria
um breve estudo que designaria de “Nótula sobre os Judeus no
Porto”. Nele, o autor traduz do latim e comenta a nota que João
Nunes Freire, padre secular e capelão da Misericórdia, natural do
Porto, escreveu na folha V do Livro de Lúcio Marineo Siculo, exis-
tente na Biblioteca Municipal daquela cidade, L. Marinei Siculi Regii
Historiographi opus de rebus Hispaniae Memorabilibus modo castigatum... em
que este discute a etimologia de Montjuich. Na sua nota de 1620, o
padre João Nunes Freire tece considerações sobre os judeus que se
acolheram num monte situado próximo do Porto, quando fugiram
aos Reis Católicos. Ainda segundo o padre, foi nesse monte que os
judeus sepultaram o seu “pontífice”, como consta de uma inscrição
gravada em caracteres hebraicos. Mais tarde esta pedra foi transpor-
tada para os edifícios do mosteiro da freiras de Monchique. O mais
interessante é que João Nunes Freire termina assim a sua nota:

3 ÁNGEL PULIDO, apud Paloma Díaz-Mas, Los Sefardíes. Historia, Lengua y Cultura,
Barcelona, Riopiedras Ediciones, 1982, p. 213.
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más que a toda plata,
más que a todo oro.
Tú sos la más linda
de todo lenguaje;
a ti dan las ciencias
todo el ventaje.

Con ti nos hablamos
al Dios de la altura,
patrón del Universo
y de la Natura.
Si mi pueblo santo
él fue captivado,
con ti, mi querida,
él fue consolado” 1.

No discurso do designado “senso comum”, que por vezes en-
volve e penetra a digressão científica, cristãos-novos e judeus de
origem peninsular passaram a ter, ao longo dos séculos, uma atitude
bipolar que se pode consubstanciar no seguinte: a lembrança e o
amor melancólico pela longínqua – no espaço e, sobretudo, no
tempo – Península das Três Religiões, idealizada quer ao nível do
cancioneiro e dos romances populares, transmitidos e concebidos
até tempos recentes, por pessoas como o senhor Bejarano, quer na
retórica criativa dos judeus de Amesterdão 2; e a repulsa pela Ibéria
“presente”, que aniquilou ali a sua identidade sócio-religiosa em
finais do século XV, não permitindo a sua permanência como
judeus livres, quer na metróple quer nos impérios. Aliás, esta atitude
bipolar foi atestada pelo doutor Ángel Pulido, e não se trata de
casos excepcionais em terras do Oriente. Escreve assim Pulido em
1904:

1 ÁNGEL PULIDO, apud Isidro Gonzalez, El retorno de los judíos, Madrid, Editorial
Nerea, 1991, pp. 301-307.

2 HARM DEN BOER, La literatura sefardí de Amsterdam, Alcalá de Henares, Instituto In-
ternacional de Estudios Sefardíes y Andalusíes, Universidad de Alcalá, 1996, p. 25.
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Veneza, em 1552, que João Micas ficou na retaguarda, tratando da
conservação da fortuna familiar em terras cristãs, enquanto D. Bea-
triz, sua filha e criados seguiam em direcção a Istambul. Em No-
vembro de 1553 partiria, enfim, com seu irmão Bernardo, para a
“Sublime Porta”, e em Junho do ano seguinte, após circuncisão,
casaria segundo a Lei Judaica com sua prima Reina, tendo então o
nome de Joseph Nasci. Tal como aconteceu com sua tia, a entrada
de João Micas em Istambul foi magnífica, estando rodeado de vinte
servidores, todos vestidos como senhores, envergando ele próprio
vestes de seda guarnecidas de zibelina. As festividades do seu casa-
mento com a prima Reina duraram dois meses. E sendo grande
amigo do sultão Selim II, apoiado na sua grande fortuna e na sua
extensa rede de “servidores” e amigos judeus, tornou-se o grande
fornecedor de vinhos do Serralho, rendeiro da dízima dos vinhos
das ilhas turcas, da sua venda no Império e do seu comércio com a
Moldávia e com a Polónia, e gestor da cobrança dos impostos que
as populações cristãs e judaicas deviam pagar. Os seus agentes esta-
vam presentes nos Balcãs, Dodecaneso, Ragusa, Belgrado, Sarajevo,
Naxos, Itália e na Polónia. Os serviços prestados, quer de teor
sócio-económico, quer ainda os diplomáticos que referiremos de
seguida, levaram já Suleyman I, “O Magnífico”, em 1561, a entre-
gar-lhe Tiberíades e seu território. Foi contudo o seu amigo Selim II
que o agraciou com o título mais promissor de duque de Naxos e
das Cíclades Andros, Paros, Antiparos, Milo, Siros e Santorin. O
acréscimo da designação de duque aos títulos que lhe foram conce-
didos de “Muteferik”, ou seja, “nobre e ditoso”, juntamente como
o de “Frenk bey oylou”, ou seja, “Príncipe Europeu”, expresso
numa carta que Suleyman I escreveu a Carlos IX, rei de França, em
1565, para que este reembolsasse D. Joseph da soma que lhe devia,
no valor de 150.000 escudos, revela que os sultões pretendiam fazer
dele um “equivalente” aos senhores que o contactavam, e tão pode-
roso e digno de respeito como eles, tanto que quando o rei de Fran-
ça persistiu na recusa em pagar a Joseph Nasci o que lhe era devido,
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“Tenho comigo, neste ano de 1620, uma cópia das letras hebraicas e
sua explicação, da autoria de um hebreu cristão” 4.

Como referimos, estas indicações estão longe de serem raras, e
alguns casos surgem no contexto de percursos que nos são bastante
familiares.

*  *  *
Entre essas personagens, uma das mais emblemáticas é João

Micas, de nome judeu D. Joseph Nasci 5: Nascido no seio da rica e
influente família Mendes Benveniste, fugiu com sua tia Beatriz de
Luna em 1537, num barco fretado em Antuérpia por Diogo
Mendes, cunhado daquela. Morrendo este em 1543, João Micas
acompanhou a saga da família, agora dirigida por D. Beatriz de
Luna. Mesmo após a partida de Beatriz e sua irmã Brianda para Ve-
neza, receando as imposições de Carlos V para que Ana, filha da-
quela, casasse com o nobre Fernando de Aragão, João Micas con-
tinuou a exigir junto da regente D. Maria da Hungria a restituição
dos bens familiares sequestrados por sua ordem. Foi também em
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4 AMÉRICO DA COSTA RAMALHO, “Nótula sobre os judeus de Portugal”, in Estudos
sobre a Época do Renascimento, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, JNICT, 1997,
pp. 196-199.

5 Remetemos entre outras para as seguintes obras: ABRAHAM GALANTE, Don Joseph
Nassi, Duc de Naxos, d`après des nouveaux documents, Constantinopla, Établissements J. & Fra-
telli Haim, 1913; CECIL ROTH, The House of Nasi: The Duque of Naxos, Nova Iorque,
Greenwood Press, 1948; NORMAN ROSENBLATT, Joseph Nassi, Court favorite of Selim II, disser-
tação apresentada na Faculdade da Graduate School in partial Fulfillment of the Require-
ments for the degree of Doctor of Philosophy, 1957; P. GRUNEBAUM-BALLIN, Joseph Naci,
duc de Naxos, Paris-Haia, Mouton, 1968; HERMAN PRINS SALOMON e ARON DE LEONE
LEONI, “Mendes, Benveniste, de Luna, Micas, Nasci. The State of the Art (1532-1558)”, in
The Jewish Quarterly Review, vol. LXXXVIII, n.ºs 3-4, Janeiro-Abril de 1998, pp. 132-211; trad.
para português como “Mendes, Benveniste, de Luna, Micas, Nasci. Em que ficamos? (1532-
1538)”, in Comunicações apresentadas no I Colóquio Internacional O Património Judaico Português;
ARON DI LEONE LEONI, The Hebrew Portuguese Nations in Antuerp and London at the Time of
Charles V and Henry VIII. New Documents and Interpretations, New Jersey, Ktav Publishing
House, 2005; e JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DA SILVA TAVIM, “O ‘Aviso’ anónimo sobre João
Micas na Colecção de S. Vicente”, in Anais de História de Além-Mar, vol. V, 2004, pp. 253-282.
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sua dignidade, foi Sokolli, aliado ao judeu Solomon Askenazi, ou
seja, o “partido pró-venezeano”, que passou a ter um lugar de
destaque.

Ora, em 1593, A. Arce publicaria um artigo devastador para a
construção de uma imagem “sadia” de D. Joseph Nasci. A base
desse artigo é alguma documentação encontrada no Archivo Gene-
ral de Simancas, em que Joseph Nasci se correspondia directa ou in-
directamente com Filipe II, rei de Espanha, utilizando o antigo
nome cristão de “Juan Miques”, ou de forma italianizada “Giovanni
Miches”. Já em 1569 Joseph revelaria ao converso Augustín Ma-
nuel as suas pretensões de retornar ao Cristianismo, de entregar a
Filipe II a praça de Castelnovo, na Dalmácia, e de regressar a Espa-
nha, trazendo toda a fortuna e fazendo-se acompanhar de outros
judeus e turcos. Mas foi o próprio D. Joseph que acabou por enviar
um “Memorial” a Filipe II, de cerca de 1571, pedindo-lhe perdão
pela sua apostasia e um salvo-conduto para entrar em Espanha,
com seus bens e mais setenta servidores; outro salvo-conduto para
não ser molestado pelas inquisições romana e espanhola; e um ter-
ceiro salvo-conduto para salvaguardar as suas pessoas  e bens em
terras daquele soberano. Chegou mesmo a sugerir, em outro do-
cumento, que se fosse governador de Chipre aquela ilha ficaria sob
tutela do rei de Espanha. As hesitações foram enormes, pois ainda
em 1569, Guilherme I, príncipe de Orange, tinha enviado um agen-
te secreto junto de Joseph Nasci, procurando o apoio otomano para
a revolta holandesa contra Filipe II de Espanha 6. Porém, com o
consentimento deste senhor, em 1574, o duque de Terranova deci-
diu dar seguimento aos intentos de D. Joseph. Mas esse foi o ano
da morte de Selim II, e D. Joseph preferiu manter-se na sombra que
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6 HALIL INALCIK, “The Ottoman State: Economy and Society, 1300-1600”, P. I in An
Economical and Social History of the Ottoman Empire, ed. por Hallil Inalcik e Donald Quataert,
Cambridge, Cambridge University Press, vol. I, 2005, pp. 372-373.
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este conseguiu que se sequestrassem em Alexandria os barcos que
navegavam sob pavilhão francês – acto outorgado por decreto im-
perial. Joseph Nasci serviu-se também da intervenção de Selim II
para que o rei da Polónia – Segismundo II (Augusto) – respeitasse
os seus interesses como rendeiro da importação de cera naquele
país. Mas a influência de D. Joseph Nasci advém  também da sua
anterior integração nos círculos do poder no Ocidente. Por exem-
plo, em 1561, Michael Cernovic, espião do imperador Fernando I,
pretendia que D. Joseph intercedesse na aproximação entre os
sucessores dos dois impérios – respectivamente os futuros Maximi-
liano II e Selim II – devido à “sua devoção notável à nossa Casa de
Áustria”. Na verdade, Joseph Nasci continuava a servir de inter-
locutor influente, pois quando Maximiliano II tentou negociar a paz
com Selim II, em 1568, não deixou de recomendar aos seus delega-
dos para oferecerem aos influente judeu um presente de 2.000 du-
cados. Aliás, o próprio imperador chegou a corresponder-se com
Joseph Nasci, para obter o seu apoio. Também em 1572, Emanuele
Filisberto, duque de Sabóia, escreveu pessoalmente a D. Joseph
Nasci para que fosse favorável à livre circulação de comerciantes
entre os seus domínios e os territórios otomanos. Tal basear-se-ia
não só nos contactos havidos anteriormente por parte de D. Jo-
seph, sob pressão do Serralho, para que Emanuele Filisberto se
apoderasse de Chipre, mas também num período “mais longínquo”
de convivência, enquanto jovens, nos Países Baixos, salientado por
aquele na referida carta enviada ao duque de Naxos, em 1572.

Em 1572, porém, Joseph Nasci vira cair as suas ambições para
ser designado “rei-vassalo” de Chipre, conquistada um ano antes.
Foi o seu inimigo, o grão-vizir Sokolli – que chamara a atenção que
a nomeação de D. Joseph para um território de tal importância seria
mal acolhida pelas potências europeias cristãs e muçulmanas – que
acabou por ficar com o governo da ilha. E a morte do protector
Selim II, em 1574, aumentou ainda mais o declínio do poder e
influência deste judeu. Embora o sultão Murad III o mantivesse na
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D. João III é devida à sua incumbência mas também ao reconheci-
mento da mestria na sua arte. E foram de certo estes os motivos
que levaram D. João III a atribuir-lhe o hábito de Cavaleiro da
Ordem de Santiago, em 10 de Março de 1550. Álvaro Mendes em-
preendeu ainda outras viagens a Vijayanagara, devido à comissão
recebida para fabricar os famosos arreios do cavalo de D. Sebastião,
embarcados para Portugal na frota de retorno de 1566, e descritos
como feitos de ouro e cobertos de pedras preciosas. Parece que
foram estes arreios o motivo principal da sua saída do país, pois re-
gressado a Portugal quando governava como regente o cardeal 
D. Henrique, certas pessoas avisaram este senhor que Álvaro Men-
des tinha retirado à Coroa de Portugal 1 milhão e meio de ouro e
este, temeroso, escapou para Espanha, e depois para França, levan-
do consigo uma fortuna em pedras preciosas. Em 1585, porém,
passou a Salónica, pois que sendo D. António, prior do Crato, o
candidato derrotado por Filipe II de Espanha, acolhido na corte
francesa, podia reclamar os bens em posse do ourives. De facto,
segundo o agente francês M. Berthier, Álvaro Mendes transportou
consigo para a Turquia uma fortuna avaliada em 800.000 ou 
1 milhão de ouro. Protegido por Murad III, este não cedeu à tenta-
tiva de pressão de D. António para que a sua fortuna fosse dividida
entre ele e o sultão. E também não impediu que Álvaro Mendes
molestasse os negociadores florentinos protegidos pelo rei Henri-
que III de França, devido ao facto deste lhe dever 12.000 ducados.
Necessitado dos seus serviços e da disponibilidade da sua fortuna, o
sultão Murad III concedeu-lhe a cidade de Tiberíades e aldeias ao
seu redor. Porém, o grande negócio de Álvaro Mendes em solo tur-
co foi o arrendamento das alfândegas e da ilha de Mytilene, em par-
ticular, embora não se tivesse encontrado qualquer documento em
que o sultão o intitulasse de duque, devendo ser considerado mais
um rendeiro fiscal. Sabemos ainda que D. Salomon era tido por
conselheiro de Murad III, e que não deixou de apontar num mapa-
-mundo quatro lugares a partir dos quais o sultão poderia destruir a
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Murad III lhe tinha “oferecido”, falecendo no seu palácio de
Belvedere, em 1579 7.

Portanto, o mais interessante neste percurso é que mesmo um
homem tão poderoso e influente como o antigo converso João
Micas, pretendia voltar a ser converso como os seus correligioná-
rios, e imergir na “Hispânia” de onde havia fugido, quando a con-
juntura do país em que vivia como judeu livre lhe parecia frustrante
e, sobretudo, ameaçadora, face à atracção da Espanha vencedora
em Lepanto, no ano de 1571. Não se concretizando as ameaças es-
peradas, preferiu depois manter-se na sombra.

Curiosamente, o seu sucessor em Tiberíades apresentaria um
percurso com contornos semelhantes.

D. Salomon ibn Ya’ish nasceu em Tavira, em 1520, com o nome
cristão de Álvaro Mendes 8. Desde jovem aprendeu a conhecer as
pedras preciosas, sendo enviado para a Índia aos 31 anos. De facto,
a primeira notícia que temos da sua permanência ali é de 1552,
quando o vedor Simão Botelho informou D. João III que o vice-rei
enviara Álvaro Mendes ao reino hindu de Vijayanagara, a vender
jóias que não eram boas para entregar à rainha Dª Catarina. Destaca
também que havia prometido prestar bons serviços, rogando que
fosse nomeado feitor de pedraria. Tal corresponde a outro docu-
mento escrito pelo próprio Álvaro Mendes e dirigido a D. João III,
desde Cochim, em 1552, no qual pedia, de facto, o ofício de feitor
de pedraria naquela cidade. A possibilidade de relação directa com
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7 A. ARCE, “Espionaje y Ultima Aventura de José Nasi (1569-1574)”, in Sefarad, año
XIII, fasc. 2, 1953, pp. 257-268.

8 Sobre D. Salomon ibn Ya`ish veja-se Abraham Galanté, Don Salomon Aben Yaèche, duc
de Métélin, Istambul, Société de Papeterie et d’Impremerie (Fratelli Haim), 1936; LUCIEN

WOLF, “Jews in Elizabethan England”, in Transactions of the Jewish Historical Society of Eng-
land, vol. XI, 1929, pp. 16 e 24-33, e o nosso estudo “La ‘Materia Oriental’ en el trayecto
de dos Señores Judíos del Imperio Otomano: João Micas/D. Joseph Nasci, Álvaro
Mendes/D. Salomón ibn Ya’ish”, in Actas del I Encuentro Historico Cultural Hispano-Turco-
Sefardi (Ankara, 28-30 de Novembro de 2005 – a publicar).

Leia-se ainda a síntese de LUCIEN WOLF, “Ibn Ya’ish”, in The Encyclopaedia of Islam,
ed. de B. Lewis et al., Leiden, E.J. Brill, Londres, Luzac & Co., vol. 3, 1971, pp. 961-968.
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guarda”, para o passado peninsular, como possíveis “portos de sal-
vação”. Até pelo facto de, em certa literatura panegírica, serem con-
siderados exemplos máximos da perserverância em manterem-se
judeus, livremente, auxiliando – devido aos seus meios – todos
aqueles que pretendessem enveredar por um percurso idêntico.
Eram os grandes senhores judeus, da alta finança e movendo-se nos
círculos do poder, que davam o exemplo ao restante Povo expulso
e disperso 12. Contudo, a documentação revela brechas na constru-
ção deste percurso de vida ideal, e que bastantes outros envereda-
ram, de facto, por percursos similares de ligação à Península.

Até agora, o maior número de casos apurado é o de judeus
norte-africanos que se vêm converter a Portugal e Espanha, e de-
pois deambulam livremente pela Península e fora dela – o que se
justifica pela proximidade geográfica de Marrocos e a difícil conjun-
tura que ali se verificou após a morte de Mawlay Ahmad al-Mansur,
em 1603, com todo um cenário de guerras, instabilidade política,
epidemias e fomes, que durou cerca de meio século 13 – embora
alguns tenham enveredado pela mesma estratégia a partir da batalha
de Alcácer-Quibir (1578), com o objectivo de mais facilmente
obterem as somas que os cativos portugueses lhes deviam 14.
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12 Um dos exemplos paradigmáticos desta visão das personalidades judaicas de desta-
que, como mentores da civilidade e progresso do Povo Judeu, é a obra de Meyer Kayserling,
influenciada deveras pela ideologia de Leopold von Ranke, e publicada originalmente em
1867, em alemão – História dos Judeus em Portugal – trad. de Gabriele Borchardt Corrêa da Silva
e Anita Novinsky, introdução, actualização bibliográfica e notas de Anita Novinsky, São
Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1971. Relativamente a Joseph Nasci vide pp. 180 e 228-229.

13 Sobre o assunto vide BERNARD ROSENBERGER e HAMID TRIKI, “Famines et épidémies
au Maroc aux XVIe et XVII e siècles”, in Hespéris Tamuda, vol. XV, 1973, pp. 160-
-175. E ainda CHARLES-ANDRÉ JULIEN, Histoire de l`Afrique du Nord. Tunisie-Algérie-Maroc,
Paris, Payot, 1931, pp. 482-487; HENRI TERRASSE, Histoire du Maroc. Des origines à l´établissement
du Protectorat français, Casablanca, Éditions Atlantides, vol. II, 1950, cap. VII; e JEAN BRIGNON

ET AL., Histoire du Maroc, Paris, Hatier, Casablanca, Librairie Nationale, 1967, cap. 16.
14 Vide o nosso estudo Os judeus na Expansão Portuguesa em Marrocos durante o século XVI.

Origens e actividades duma comunidade, Braga, Edições APPACDM Distrital de Braga, 1997,
sobretudo cap. I, 3.4 e cap. III, 2.12.
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Espanha. E parece assim que, até à sua morte, em 1603, devido à
sua longa vivência no Ocidente, foi considerado pelas autoridades
ocidentais e otomanas mais como um ocidental em terras turcas.

A princípio, Juan Bautista de Tassis, embaixador espanhol na
corte francesa, considerava-o um partidário de D. António, prior do
Crato, mas bastante “fluido”. O cronista de D. António, Pedro de
Frias, relatou que em França, Álvaro Mendes chegara a aconselhar
aquele para não ter em conta os franceses, e que o melhor seria em-
barcar para a Índia, que estava sem castelhanos, e que seria aí bem
recebido por ter muitos amigos. Na Índia amealharia facilmente 3
ou 4 milhões, em 2 anos, e daí tornaria a França, e depois a Portu-
gal, sem resistência. D. António não quis empreender tal viagem
por ser difícil e perigosa 9. Contudo Álvaro Mendes era também co-
nhecido por capitão Eneias, e por confidente de Bautista de Tassis.
Sabemos assim por este que o plano do joalheiro de conduzir 
D. António às terras da Índia tinha um outro objectivo: tomar, de
facto, rota diferente, entregando-o num porto do Mediterrâneo, às
mãos dos servidores de Filipe I de Portugal 10. Aliás, já antes Álvaro
Mendes garantira a D. António um empréstimo de seis meses sobre
o grande diamante que o prior trazia, mas a Tassis confiara que es-
tava disposto a oferecer a jóia a Filipe I 11. Independentemente de
questões mais prosaicas – mas vitais – das contrapartidas económi-
cas, mostrando-se favorável a Filipe I, quando estava na corte fran-
cesa, não estaria o então Álvaro Mendes a acautelar a sua posição
na Cristandade?

Estes são dos casos mais retumbantes do olhar “para a reta-
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9 PEDRO DE FRIAS, Crónica d`El-Rei D. António, estudo e leitura de Mário Alberto
Nunes Costa, Coimbra, por ordem da Universidade, 1958, p. 92.

10 Vide JOAQUIM VERÍSSIMO SERRÃO, O reinado de D. António Prior do Crato, Coimbra,
Instituto de Alta Cultura, vol. I, 1961, p. 389. Cita a “Carta de Tassis a Filipe II de Es-
panha”, Paris, 7-X-1581, in Archivo General de Simancas, Secretaria de Estado, K 1559 
(B 52), n.º 210.

11 Idem, ibidem, p. 388. Cita a “Carta de Tassis a Filipe II”, Paris, 20-XII-1581,
in Archivo General de Simancas, Secretaria de Estado, K 1559 (B 52) n.º 268.
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o “pretexto das mercancias”. Mas é o próprio governador que, de
forma indirecta, parece apontar o motivo mais plausível de tão ex-
trema decisão: é que os “mouros” teriam “cerrado” o porto, fican-
do Jacob impedido de continuar os seus negócios e o serviço infor-
mativo, em que teria investido de forma crucial. E acrescenta 
D. Martinho: “e pera continuar com o comercio e alcancar com elle
as noticias que nos herão de tanta utilidade, e assim não querendo
dilatar o da sua alma, tratou logo de se bautizar (...)”. D. Martinho
Mascarenhas chamou a atenção que em Lisboa se devia fazer mercê
mais avantajada a este converso, pelo facto de ser mercador de
grande fortuna, que largou assim como a mulher e os filhos. Mas
até que ponto devemos acreditar piamente em todo o noticiário de
D. Martinho Mascarenhas, quando sabemos que foi afastado da go-
vernação de Mazagão, em 1671, devido às queixas que foram movi-
das pelos seus habitantes 17?

Em 1670 já há notícias que recebia, por ordem do regente 
D. Pedro, a mercê de 1 tostão por dia, pago pela alfândega 18. Em
1673, o mesmo regente mandaria subir a mercê para 1 tostão e meio
por dia, lembrando que Martinho havia deixado a sua pátria, mulher,
filhos e bens, e que era “pessoa de callidade entre os seus” 19.

Mas ao contrário de muitos outros conversos judeus do Norte
de África, que viviam apenas de esmolas, vagueando pelo reino 20, o
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17 Vide LUÍS MARIA DO COUTO DE ALBUQUERQUE E CUNHA, Memórias para a história da
praça de Mazagão, revistas por Levy Maria Jordão, Lisboa, Academia Real das Sciencias,
1864, p. 94.

18 IAN/TT, “Mercê de Lisboa, de 18 de Março de 1670”, in Chancelaria de D. Afonso
VI, Doações, livro 41, fols. 3-3vº.

19 IAN/TT, “Mercê de Lisboa, de 21 de Junho de 1673”, idem, ibidem, livro 46, fols.
74vº-75. Agradeço à Dra. Susana Bastos esta referência, assim como a da nota anterior.

20 Vide CLAUDE B. STUCZIYNSKI, “Apóstatas marroquíes de origen judío en Portugal
en los siglos XVI-XVII. Entre la missión y la Inquisición”, in Entre el Islam y Occidente. Los
judíos magrebíes en la Edad Moderna. Actas reunidas e apresentadas por Mercedes García-
-Arenal, Madrid, Casa de Velázquez, 2003, pp. 135-136; e o nosso estudo “Os cristãos de
Jeová. A história extraordinária dos renegados judeus (séculos XVI-XVII)”, in Actas do
Congresso Internacional The Conversos and Moriscos within and without Spain (Plasencia, 18-20 de
Maio de 2005 – em edição).
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Neste conjunto vamos tomar o caso de Martinho Mascarenhas,
baptizado em Mazagão, em 1669, pelo padre João Domingos,
sendo seu padrinho o próprio governador da praça, D. Martinho
Mascarenhas (e daí o seu nome de cristão), e que acabou preso pela
Inquisição de Lisboa em 23 de Agosto de 1703, já com a vetusta
idade de 60 anos 15.

Martinho era natural de Marráquexe e filho dos judeus Jacob de
Enjorya, mercador, e de Clara. Um interessante certificado de 
D. Martinho Mascarenhas, acompanhado de uma transcrição do
original que se encontra deveras danificado, revela não só o passado
concreto deste judeu em termos de ligação ao comércio através
desta praça, e particularmente à pessoa do governador, mas funcio-
na igualmente como documento exemplificativo de como os judeus
que pretendiam a conversão procediam, com o objectivo de entra-
rem e permanecerem no reino.

D. Martinho Mascarenhas atesta que, quando chegou a Maza-
gão, era o judeu Jacob e um seu cunhado que “tinham” o porto da
praça, assim como o de Azamor, e que aquele lhe comunicou como
desejava fazer-se cristão. Jacob transmitiu-lhe mesmo que havia
arrendado o porto de Azamor para mais facilmente entrar em
Mazagão. D. Martinho comunicou o assunto ao padre frei Alonso
de Jesus Maria Joseph, capuchinho da Ordem de S. Diogo da
Província de Sevilha e guardião do convento que aquela mantinha
em Marráquexe 16, que passou pela praça quando se dirigia a Es-
panha. Este certificou ser verdadeira a pretensão de Jacob, por
comunicar com ele ainda naquela urbe. D. Martinho afirmou
também que avaliara de forma positiva o carácter “mais material”
dos serviços de Jacob, ou seja, que trazia “avisos” da Berberia com

JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DA SILVA TAVIM

270

15 Instituto dos Arquivos Nacionais (IAN/TT), Inquisição de Lisboa, (processo) 
proc. 8811.

16 Sobre o convento que a Ordem de S. Diogo de Franciscanos Descalços de Andalu-
zia mantinha em Marráquexe vide VISCONDE DE PAIVA MANSO, História Eclesiástica Ultra-
marina –, t. I – África Septentrional. Bispados de Ceuta, Tânger, Safim e Marrocos – Lisboa, Im-
prensa Nacional, 1872, pp. 79-81.
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de Mazagão, para denunciar conversas de Mazagão relacionadas
com o movimento de Sabbatai Zvi – Joana Pereira e suas filhas
Maria de Leão e Brites de Leão, que lhe perguntaram se rabi Samuel
Arroyo, de Azamor, havia dado algumas esmolas, pois ordenara um
jejum judaico naquela urbe. Aliás, nessa ocasião, elas próprias ha-
viam efectuado um jejum em Mazagão durante três dias. Isto acon-
teceu no tempo em que se dizia que vinha o “Messias pellas partes
de Constantinopla, e por esse respeito o dito rabino havia recebido
muitas cousas dos cristãos-novos (...)” 24. Trata-se de um dos ecos,
em Marrocos, do referido movimento de Sabbatai no Médio Orien-
te 25, de que rabi Samuel foi a nível local grande propagandista,
como se denota pela sua efabulação narrada em Mazagão ao jesuíta
António de Melo, em 1666 (ano em que Sabbatai Zvi apostatou,
convertendo-se ao Islamismo) 26.

No ano seguinte compareceu de novo perante o Tribunal do
Santo Ofício para denunciar a feiticeira Hilária Loba. Sabemos que
já antes estava para casar com Brites de Leão, filha do médico Dio-
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24 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 248 (Século XVII – Caderno do Promotor 51).
25 Sobre o assunto vide GERSHOM SCHOLEM, Sabbatai Tsevi. Le Messie Mystique, 1626-

-1676, trad. de Marie-José Jolivet e Alexis Nous, Paris, Verdier, 1983, caps. 4, II, e 6, III; e
MERCEDES GARCÍA-ARENAL, “Attentes messianiques au Maghreb et dans la péninsule
Ibérique: du nouveau sur Sabbatai Zevi”, in Lucette Valensi à l`œuvre. Une histoire anthro-
pologique de l`Islam méditerranéen, Paris, Editions Bouchene, 2002, pp. 231-234; idem, “‘Un
réconfort pour ceux qui sont dans l’attente’. Prophétie et millénarisme dans la péninsule
Ibérique et au Maghreb (XVIe-XVIIe siècles)”, in Revue de l`histoire des religions, 220-4, 2003,
pp. 473-482; idem, “Expectativas messianicas en el-Magreb y la Peninsula Iberica, entre
David Reubeni y Sabbatai Sevi”, in Os Judeus sefarditas entre Portugal, Espanha e Marrocos,
ed. de Carmen Ballesteros e Mery Ruah, Lisboa, Edições Colibri, Associação Portuguesa
de Estudos Judaicos, CIDEHUS/U. de Évora, 2004, pp. 70-81; idem, “Les juifs portugais,
le Maroc et les Dix Tribus Perdues”, in Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, vol.
XLVIII – La Diaspora des Nouveaux-Chrétiens – 2004, pp. 161-164.

Agradecemos a Mercedes García-Arenal a gentil concessão do primeiro e segundo
estudos citados, de sua autoria.

26 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 243 (Século XVII – Caderno do Promotor 46), fol.
59-59vº.

Vide ainda, sobre este assunto específico, o nosso artigo “Revisitando uma carta em
português sobre Sabbatai Zvi”, a publicar na Revista Sefarad, 2007.

Pag 257-296.qxp  02-07-2007  22:24  Page 273

converso Martinho Mascarenhas conseguiu o cargo de corretor dos
Arménios, servindo de intermediário de todos aqueles que man-
tinham negócios com estes, como o cristão-novo Luís Nunes da
Costa, a quem acompanhou para lhes ir vender um pouco de pau-
-brasil. Seria um cargo importante, pois esta outra minoria, não
obstante as invectivas contra a sua actividade mercantil no reino, na
segunda metade do século XVI 21 e início do século XVII 22, acabou
por fazer de Portugal um alvo dos seus investimentos, provavel-
mente a partir de Livorno e Marselha, aproveitando o incremento
das relações comerciais francesas com o Império Otomano, no últi-
mo quartel do século XVI 23. Além disso, sabemos que, como mui-
tos destes cristãos-novos, viajou até Cádiz, provavelmente devido
aos seus negócios.

Contudo, os primeiros contactos de Manuel Mascarenhas com
o Santo Ofício datam de 1674, mas como denunciante. Foi de facto
o próprio Martinho que nesse ano pediu audiência na Inquisição de
Lisboa, então com 30 anos e morador na casa do antigo governador
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21 Cf. ROBERTO GULBENKIAN, Estudos Históricos, vol. I – Relações entre Portugal, Arménia
e Médio Oriente – Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1995, p. 205; e LUÍS DE MATOS,
Das relações entre Portugal e a Pérsia (1500-1758). Catálogo Bibliográfico da Exposição Comemorativa
do XXV Centenário da Monarquia do Irão, Lisboa, F. Calouste Gulbenkian, 1972, p. 224.

Ambos transcrevem a Lei de D. Sebastião, de 1563, para “não virem a estes meus
reinos Arménios, Gregos, Arábios e Pérsios e pessoas de nações e terras sujeitas ao
Império Otomano”, de 14 de Agosto de 1563, in Biblioteca Nacional  de Lisboa, Reserva-
dos 90 32 A.

22 Vide Ordenações Filipinas, notas de apresentação de Mário Júlio de Almeida Costa,
(“Fac-simile” da ed. feita por Cândido Mendes de Almeida, em 1870), Lisboa, F. Calouste
Gulbenkian, vol. 3, livro 5, título LXIX – “Que não entrem no Reino Ciganos, Arménios,
Arábios, Persas, nem Mouriscos de Granada” –, pp. 1217-1218 (a ed. principes é de 1603).

23 Vide MICHEL AGHASSIN e KÉRAM KÉVONIAN, “Le commerce arménien dans
l’Océan Indien aux 17e et 18 e siècles”, in Marchands et hommes d`affaires asiatiques dans
l’Océan Indien et la Mer de Chine: 13e-20e siècles, ed. de Denys Lombard e Jean Aubin, Paris,
École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1988, sobretudo pp. 155-156; e SURAIYA

FAROQHI, An Economical and Social History of the Ottoman Empire, ed. por Halil Inalcik e
Donald Quarter, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, vol. II, p. 502.

Agradecemos deveras ao colega João Teles e Cunha as prestimosas referências sobre
a rede arménia.
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Este caso mostra, como de uma forma ou de outra, os judeus
que escolhiam a Península para viver, tentavam a sua inserção atra-
vés da prática do casamento cristão, acto que consagrava a sua von-
tade de viver e formar família num contexto social e religioso dife-
rente, Porém, a sua origem cristã recente, e o seu passado carregado
de opróbrio – na opinião da maior parte dos cristãos do reino – le-
vava-os a uma certa exclusão. A maior parte destes homens casava
com mulheres marginalizadas, como ex-escravas e outras excluí-
das 29. As próprias cristãs-novas não estavam interessadas em con-
trair laços matrimoniais com homens que, muitas vezes, não tinham
ofício, vivendo de esmolas e deambulando pelas ruas. Além disso, o
seu percurso de conversos recentes devia ser considerado social-
mente inusitado, ou mesmo de certa periculosidade, face às redes
dos grupos endogâmicos de antigos conversos, apontados como
“judaizantes” mas que tentavam ocultar exteriormente essa vertente
como estratégia de sobrevivência. O caso de Martinho Mascarenhas
parece excepcional devido à sua origem social e riqueza económica,
embora ele próprio fosse, “ab initio”, preterido por uma família rica
de conversos de Mazagão. Contudo, o facto de conseguir inserir-se
apenas no seio de outra família conversa, mostra que mesmo assim
o seu campo de escolha se fechou em termos de enquadramento
identitário-religioso. Também interessante é o facto de Martinho se
distanciar, devido ao seu passado recente de judeu, de um grupo
que ele dizia seguir a Lei da Natureza, ou seja, que não identificava
como verdadeiramente judaico. Parece assim que do lado destes no-
vos conversos, surgia também uma relutância em relação aos anti-
gos conversos, que não permitia uma homogeneidade entre ambos
os grupos.

Mas o universo de judeus conversos alargava-se a outros países
da Europa, e alguns destes casos são bastante conhecidos, como o
de Hector Mendes Bravo, a quem Cecil Roth dedicou um artigo.
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29 Vide CLAUDE B. STUCZYNSKI, art. cit., p. 131; e JOSÉ ALBERTO R.S. TAVIM, art. cit..
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go Lopes, mas que esta o repudiou, sendo vinculado à parteira Vi-
tória de Andrade. Aliás, Brites de Leão foi de novo denunciada por
Martinho Mascarenhas, pelo facto de ter pedido a seu primo Aarão
que mandasse vir de Salé umas orações judaicas redigidas em caste-
lhano. Foi o ainda então Jacob que em Mazagão lhe entregou as
orações, visto Aarão já não se encontrar na praça 27. Portanto, atra-
vés desta estratégia social, Martinho Mascarenhas assumiu a posição
sócio-religiosa essencial de convicto converso – acusou uma feiti-
ceira e afastou do seu passado a relação com uma cristã-nova na
praça de Mazagão, que além disso o havia repudiado e acabou por
fugir para a Holanda com os seus parentes.

Mas continuou os seus planos de consórcio numa família rica.
Acabou por casar no seio de uma família de cristãos-novos do Por-
to, e passou a residir no Socorro, em Lisboa. Sua esposa era Clara
Rodrigues de Chaves, filha de João Rodrigues Valença, escrevente
na cidade do Porto. O seu cunhado era o ourives Leandro Cardoso.
E com ele contactaram homens de negócio como Luís Nunes da
Costa, Francisco da Costa e o castelhano Manuel Lopes Samera.
Mas estes planos de horizontalidade social – afinal, ele pertencia
também, em Marrocos, a uma família abastada – foram desastrosos
no fim da sua vida. Toda a sua família foi processada – esposa, cun-
hadas e filhos. Enredado na teia do Santo Ofício, foi acusado pela
cunhada Mariana de Chaves por referir que a gente desta terra não
era nem cristãos, nem mouros, nem judeus, mas que viviam a Lei da
Natureza, pois que nela não se podia observar bem a Lei de Moisés.
Ele próprio confessou ter avisado Manuel Lopes Samera e sua
esposa – Brites de Alvarado – que os judeus de Portugal viviam
com embustes e gentios. Acusado de herege e apóstata, foi tor-
turado e relaxado à justiça secular, embora não condenado à
morte 28.
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27 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 249 (Século XVII - Caderno do Promotor 52), fols.
128-130.

28 Idem, ibidem, proc. 8811.
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O procedimento de Bravo lembra o percurso seguido por Fran-
cisco Domingo de Gusmão, judeu de Amesterdão processado em
1666, e de outros seus conterrâneos. Em 17 de Abril  desse ano
compareceu perante a Santa Inquisição, em Lisboa, Jerónimo de
Ataíde, também natural de Amesterdão, mas baptizado naquela ci-
dade e morador na Rua da Fé, de 32 anos. É este o primeiro a re-
constituir a vida de Francisco Domingo de Gusmão: sabendo que
tinha chegado a Lisboa um seu conterrâneo com o objectivo de se
baptizar, logo se dirigiu ao Colégio dos Catecúmenos para averiguar
quem era. Não reconheceu o indivíduo mas este disse-lhe que se
chamara David Aboab, sendo sobrinho de Bento Osório Rodrigues
e de Raquel Salon – “que he casa muito conhecida por ser gente
muito rica” – avança Jerónimo de Ataíde 32. Um Bento Osório Ro-
drigues havia sido investidor avultado da Companhia das Índias
Ocidentais, além de estar ligado ao comércio em larga escala, do
abastecimento de grão e madeira para Portugal continental, Tânger
e Ceuta, e da importação do sal de Setúbal, e do açúcar, a partir de
Lisboa. Nos anos vinte era o mais afortunado dos judeus holan-
deses. E seu filho homónimo continuou este rumo nos anos ses-
senta 33. Curiosamente, o nosso David Aboab usa o mesmo nome
que seu tio utilizava como judeu 34. Depois desta precisão, Ataíde
lembrou-se que havia escutado na Holanda como David se bapti-
zara em Roterdão para casar com uma mulher holandesa. Na reali-
dade, Francisco dissera mesmo ao denunciante que fora à Corte de
Madrid, que aí se baptizara na igreja de San Martin, sendo seu padri-
nho o duque de Medina, e que lhe haviam colocado o nome de 
D. Francisco de Gusmão. O baptismo foi realizado à porta fechada
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32 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 240 (Século XVII – Caderno do Promotor n.º 41),
fols. 139-139vº.

33 Vide JONATHAN ISRAEL, Diasporas within a Diaspora. Jews, Crypto-Jews and the World Ma-
ritime Empire (1540-1740), Lovaina, Brill, 2002, pp. 150, 194-195, 238, 242 e 517; e DANIEL

M. SWETSCHINSKI, Reluctant Cosmopolitans. The Portuguese Jews of Seventeenth-Century Amster-
dam, Londres, The Littman Library of Jewish Civilization, 2000, pp. 109-110.

34 JONATHAN ISRAEL, op. cit., pp. 238 e 242.
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Hector Mendes Bravo pertencia a esse grupo de judeus inadapta-
dos, neste caso oriundo da Holanda, e apresentou-se perante a In-
quisição de Lisboa em Dezembro de 1617. Havia nascido em
Lagos, mas sua mãe levou-o para Florença. Contudo, foi só em Ve-
neza que Hector acabou  por ser circuncidado, passando a ter o
nome de David Levi Bravo. Aqui começaram os problemas devido
ao seu carácter intempestivo: feriu um patrício local e teve que pro-
curar refúgio em Amesterdão, onde encontrou emprego como
guarda-livros no escritório do rico mercador Manuel Pimentel ou
Isaac Abeniacar, vogando entre aquela cidade e Hamburgo. Como é
comum no depoimento destes judeus vindos de outros países da
Europa, foi a comparação entre os “méritos” do Judaísmo e do
Cristianismo, com desvantagem para os primeiros, e o facto dos
rabis não resolverem as suas dúvidas, que o levaram a retornar a
Portugal, a penitenciar-se e a pretender a inclusão na Santa Madre
Igreja. Também como é comum nestes casos, Hector desfilou os
nomes de antigos conversos – agora judeus de Amesterdão, Ham-
burgo e Veneza. Mas na verdade, uma testemunha acabou por refe-
rir que em Amesterdão, Hector viveu de forma “imoral” com uma
senhora inglesa – o que leva a crer que foi esse o motivo fundamen-
tal da sua vinda para Lisboa, visto a sua sobrevivência se ter tornado
impossível naquela cidade 30.

Esta actuação é comum, e alguns dos passos do seu procedi-
mento individual como a vontade de inserção na sociedade portu-
guesa pela descoberta ou redescoberta triunfante da verdade da Fé
Católica, escondendo uma inadaptação social junto das comunida-
des judaicas organizadas, parecem o decalque dos depoimentos de
alguns judeus reduzidos perante as Inquisições de Lisboa e de Évo-
ra, entre 1622 e 1699 31.
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30 CECIL ROTH, “The Strange Case of Hector Mendes Bravo”, in Hebrew Union College
Annual, vol. XVIII, 1943-1944, pp. 221-245.

31 Vide ISABEL DRUMOND BRAGA, “Uma Estranha Diáspora Rumo a Portugal: Judeus
e Cristãos-Novos Reduzidos à Fé Católica no século XVII”, In Sefarad, 62 (2002), pp. 259-
-274; e JOSÉ ALBERTO R.S. TAVIM, art. cit.

Agradeço a Isabel Drummond Braga a oferta do seu artigo.
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vimos pelo caso de Hector Mendes Bravo. Baptizou-se em Madrid,
na paróquia de San Martin, em 6 de Fevereiro de 1661, sendo seus
padrinhos de baptismo D. Ramiro de Gusmão e Dª Catarina de
Gusmão, duques de Medina de las Torres. Em 1665 sucederam-lhe
alguns infortúnios que não conta, passando a Baiona e Bordéus.
Aí hesitou em voltar à Holanda mas acabou por viajar até Portugal.
Chegado a Lisboa escreveu de uma estalagem ao padre Jorge de
Castro, reitor do Colégio de Santo Antão da Companhia de Jesus,
que o foi ver e aconselhou a vir à mesa do Santo Ofício, para infor-
mar que era judeu e se vinha baptizar. Por ordem daquela institui-
ção ingressou então no Colégio dos Catecúmenos, onde esteve
trinta dias, mas depois pediu ao reitor deste Colégio para vir depor
perante a Inquisição, por não se atrever a reiterar o sacramento do
baptismo. Os inquisidores aceitaram o seu propósito de auto-con-
fissão e apenas sentenciaram que seria advertido e repreendido as-
peramente para que não tornasse a usar de “semelhante emgano e
fingimento”. Soube-se contudo, mais tarde, que viera a Portugal por
ordem do duque de Medina de las Torres, em negócio. E por ordem
do Paço foi “apertado” para declarar ao que vinha. Remetido ao
Santo Ofício, veio de novo a advertência do Paço que, após cuida-
rem da sua alma, os inquisidores deviam remetê-lo ali, para se des-
cobrir “algu~a couza importante à conservação do Reino” 35.

Parece assim que David Aboab teria rompido com o destino
que lhe estava traçado pelos magnatas de Amesterdão. Sabemos que
Bento ou David Osório e Lopo Ramirez, grandes investidores da
Companhia das Índias Ocidentais, mantinham também redes de
conversos informadores e espias, em cidades de Castela, Portugal,
Brasil, na Biscaia  e em outros territórios 36. Porquê não pensar que
havia apostado neste seu sobrinho “inquieto”, com capacidades
para exercer o mesmo papel em Portugal, tanto que havia combina-

279

CONVERSOS: “A PENÍNSULA DESEJADA”. REFLEXÕES EM TORNO DE ALGUNS CASOS PARADIGMÁTICOS...

35 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 240 (Século XVII – Caderno do Promotor n.º 41),
fols. 139 vº-154.

36 Cf. JONATHAN ISRAEL, op. cit., pp. 150 e 238.
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e sem assistência “por não haver delle notícia em Holanda, ou lhe
fizessem algum mal”. Avançou ainda que outros judeus holandeses
tinham conhecimento do assunto: Luís de Sousa, baptizado com ele
e vivendo em sua casa; e Paulo da Gama, que vivia na Calcetaria.
Este último foi o primeiro a ser interrogado. Avançou que conhece-
ra o sobrinho de Bento Osório, casado com outra sobrinha deste
último, filha de David Abendana, e que tinha como alcunha “O
Turquinho”. Também ouviu dizer que se baptizara em Roterdão,
com o objectivo de casar com uma holandesa, e que por ordem dos
judeus de Amesterdão fora preso nessa cidade. A seguir depõe Luís
de Sousa, informando da fama do “Turquinho” em ser inquieto.
Em 28 de Maio de 1666 tem audiência o próprio Francisco Domin-
go de Gusmão, sem ofício, de 33 anos. Diz-se filho de Manuel Tho-
maz, converso de Viana da Foz do Lima, e de Raquel Aboab, na-
tural de Corfú e moradores em Jerusalém, sua terra natal, mas antes
residente em Amesterdão e Madrid. Apresenta como motivo da
conversão um motivo clássico: em Amesterdão conversou com um
jesuíta confessor do Embaixador de Castela – António Brum – e
começou a entender que a Lei de Moisés estava extinta e que Cristo
era o verdadeiro Messias. Resolveu então baptizar-se e passar a Es-
panha, “com intento de descobrir nella algu~as cousas pertencentes
ao governo politico, e outras úteis à Religião Catholica”. Os judeus
da Holanda, tendo notícia desta determinação, prenderam-no em
Haia, sendo transferido depois para Amesterdão, onde esteve sete
anos e quatro meses. Atingindo a liberdade por “meio de sua indús-
tria”, e obtendo de novo a confiança dos judeus devido ao casa-
mento com uma jovem judia rica, conseguiu mais facilmente sair
para França e passar a Madrid, onde deu conta aos “Ministros
Reais” dos negócios políticos, e ao Bispo Inquisidor-Geral, D. Dio-
go de Arce Peixoto, “das matérias tocantes à Religião”, revelando o
nome dos judaizantes que da Península tinham passado à Itália, Ho-
landa e Hamburgo – outra das estratégias clássicas destes judeus
conversos para assegurarem a confiança das autoridades, como
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baixador António Brum – mencionado por David Aboab – a escre-
ver a Filipe IV de Espanha para que os mercadores judeus holan-
deses pudessem vir comerciar a este país. Mas o monarca acabou
por retorquir que podiam “dirigir” suas mercadorias por feitores de
outra religião e não de outra maneira 40. Teria tal decisão pesado na
entrada simultânea de três judeus holandeses em Portugal? Não
devemos esquecer que os Estados Gerais mantinham uma segunda
guerra com a Inglaterra entre 1664 e 1667, e um conflito com Luís
XIV, num tempo semelhante 41. Neste contexto menos favorável
para eles, teriam estes homens de Amesterdão – constituintes da-
quele grupo de marginais, que provia o reservatório de emigrantes
prontos a entrar em “terra de idolatria” 42 – vogado até Portugal,
como terra de salvação?

É que, como vimos através destes casos, a arquitectura da pene-
tração e (tentativa) de inserção eram conhecidos e usufruídos:
David Aboab apresenta-se de imediato perante o reitor do Colégio
de Santo Antão, que o levaria à Mesa do Santo Ofício e ao Colégio
dos Catecúmenos. Tudo corria bem se não fosse o zelo intempes-
tivo, ou seja, as necessidades de preservação da nova imagem iden-
titária, dos seus antigos correligionários.

Podemos atestar outra vez este facto tão prosaico da manipu-
lação dos códigos sociais de aceitação do Santo Ofício através do
caso de outro neófito de origem diferente – o Soldão.

António Garcia Soldão era um homem de negócios, filho de
Jorge Fernandes, que vivia de sua fazenda, e de Violante Nunes,
ambos cristãos-novos de Almeida. Jorge e Violante passaram a Má-
laga, onde tantos portugueses viviam, o que explica a adesão de
muitos deles ao movimento de Sabbatai Zvi. Após o falecimento de

281

CONVERSOS: “A PENÍNSULA DESEJADA”. REFLEXÕES EM TORNO DE ALGUNS CASOS PARADIGMÁTICOS...

40 Vide JONATHAN ISRAEL, op. cit., pp. 219-220.
41 Cf. JONATHAN ISRAEL, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806,

Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 766-785.
42 Cf. YOSEF KAPLAN, “The Travels of Portuguese Jews from Amsterdam to the

‘Lands of Idolatry’ (1644-1724)”, in Jews and Conversos. Studies in Society and the Inquisition, ed.
por Yosef Kaplan, Jerusalém, The Magnes Press, The Hebrew University, 1985, p. 211.
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do o seu casamento com uma filha de outro homem de negócios le-
trado que bem conhecia o meio português, pois fora aí processado
antes de partir para Amesterdão, onde se circuncidara – o referido
David Abendana, ou seja, anteriormente Fernão Álvares de Melo 37?

Como vimos, David partiu para Roterdão para casar com al-
guém fora da comunidade e aí se baptizou pela primeira vez. Passou
a ser “persona non grata” pela comunidade que o aprisionou duran-
te sete anos. O seu destino estava traçado: fugiu para Espanha, onde
curiosamente assumiu (de novo?) a posição de informador político
e adoptou a estratégia tradicional do neófito em delatar os outros
(antigos) conversos. Delatou cerca de 5000, das cidades de Ames-
terdão, Antuérpia, Bruxelas, Hamburgo, Nantes, La Rochelle e
Brest 38. Os seus grandes protectores foram então os duques de Me-
dina de las Torres – duques de Ossuna – e foi enviado a Portugal
no período em que se desenrolaram os últimos combates da Res-
tauração, sob o governo de D. Afonso VI 39. O interesse do Paço
pela “pessoa” de Francisco inscreve-se mais no âmbito do temor
político do que na investigação do negócio tomado no sentido mer-
cantil. Havia rumores ou conhecimentos que o apaniguado de 
D. Ramiro de Gusmão exercia aqui a função de espião que lhe es-
tava “ab initio” destinada por seu tio Bento (David) Osório. Outro
aspecto interessante é que os Estados Gerais pressionaram o em-
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37 Sobre este personagem vide HERMAN PRINS SALOMON, com contribuições de J. de
Lange, Portrait of a New Christian Fernão Álvares de Melo (1569-1632), Paris, Fundação
Calouste Gulbenkian, Centro Cultural Português, 1982.

38 Archivo Histórico Nacional (Madrid), Inquisición, libro 1127, fols. 1-223.
Ver também as informações de Markus Schreiber, in Marranen in Madrid, 1600-1670,

Estugarda, Steiner, 1994, p. 355.
A alteração do nome próprio judaico seria uma estratégia para dificultar uma identi-

ficação em Portugal?      
39 Vide DAMIÃO PERES e ÂNGELO RIBEIRO, História Política – Primeira Parte in História

de Portugal, dir. de Damião Peres, Barcelos, Portucalense Editora, vol. VI, 1934, pp. 119-
-120; e JOAQUIM VERÍSSIMO SERRÃO, História de Portugal, vol. V – A Restauração e a Monar-
quia Absoluta (1640-1750) – Lisboa, Verbo, 1982, pp. 53-58; idem, O Tempo dos Filipes em
Portugal e no Brasil (1580-1668). Estudos Históricos, Lisboa, Edições Colibri, 2004, p. 46.
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o transportasse. Contudo, o seu passado em Espanha havia sido al-
teroso: em 1681 fora presente na Inquisição da Corte de Madrid,
por culpas de Judaísmo que tinha cometido sendo já cristão bapti-
zado. Depois de denunciar muitos cristãos-novos – outra estratégia
para limpar a sua imagem – foi-lhe sentenciado que não saísse de
Espanha mas quebrou o cárcere com o objectivo de partir para a
Itália. Em 1683 apresentou-se na Inquisição, em Madrid, para se pe-
nitenciar de haver quebrado o cárcere, e daí chegou a Portugal. Os
inquisidores avisaram-no que só devia contactar fiéis católicos, evi-
tando qualquer contacto com os conversos.

Guardam-se de facto duas cartas de apresentação do próprio
António Garcia Soldão, escritas em castelhano atabalhoado e dirigi-
das aos inquisidores, onde informava que em Livorno vivera entre
mais de 5.000 judeus, reconhecendo depois a Santa Fé Católica Ro-
mana. Acrescentava ainda que dez anos mais tarde fizera baptizar
também um filho pelos padres capuchinhos daquela cidade. A carta
de um tal Mendo de Foios Pereira adverte contudo que António
havia “judiado” em Sevilha, e fora condenado que não saísse de
Castela sem licença, pois devido a “orgulho” se temia que se dirigis-
se a alguma sinagoga. Foi assim que pedindo licença para passar a
Itália, esta lhe foi negada. Em Portugal devia ser alvo do mesmo im-
pedimento, “pois que he perigoso e facilmente tornara ao Judais-
mo” 45. Não conseguimos apurar mais dados sobre o destino do li-
vornês, nem saber os motivos que o levaram ao baptismo em
Roma, mas mais uma vez temos patente a prova que estes judeus
conversos usavam os mesmos métodos de inserção e de usufruto
na sociedade peninsular: baptismo, denúncia de outros conversos,
tentativa de angariar fundos para alcançar os seus objectivos, mani-
pulando os mecanismos sócio-políticos vigentes de integração dos
neófitos, como vimos no caso de Gusmão e de tantos outros, ten-
tando usufruir das benesses derivadas de vários baptismos – no
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45 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 254 (Século XVII – Caderno do Promotor n.º 57),
fols. 502-509 vº.
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seu pai, foi talvez nesta sequência que, como outros conversos da-
quela cidade, sua mãe partiu para Livorno 43. Aqui, Violante profes-
sou livremente o Judaísmo, juntamente com o filho. Morrendo seu
irmão, Jerónimo Fernandes, António seguiu o preceito de casar
com a viúva, Mécia Gomes, com a qual viveu durante dez anos. Na
sua audiência perante a Inquisição, em Lisboa, em 7 de Dezembro
de 1684, surge depois o “topos” acostumado de começar a duvidar
da sua Fé, quando ouviu os religiosos capuchinhos discutindo com
judeus sobre a vinda do Messias e outros passos da Escritura, en-
tendendo então “não segurava a salvação de sua Alma na crença da
Ley de Moysés”. Não conseguindo persuadir sua esposa neste in-
tento, partiu para Roma, onde se baptizou, e depois seguiu para
Madrid, “donde procurou algum socorro da piedade de El-Rey Ca-
tholico” para regressar a Roma, pois tinha um filho no Colégio dos
Neófitos 44, estudante de Teologia, chamado Pedro Ribeyro Soldão.
Foi então que seguiu a estratégia de muitos outros neófitos, diversifi-
cando-a para atingir os seus intentos: entrou em Portugal para con-
seguir mais divisas, neste caso pedir segunda esmola a D. Pedro II de
Portugal. Assim, alojou-se numa estalagem à Porta de Santo Antó-
nio, com o objectivo de passar para a Itália, numa embarcação que
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43 Sobre o assunto vide BERNARDO LÓPEZ BELINCHÓN, Honra, Libertad y Hacienda
(Hombres de negocios y judíos sefardíes), Alcalá de Henares, Instituto Internacional de Estudios
Sefardíes y Andalusíes, Universidad de Alcalá, 2000; idem, “Aventureros, negociantes y
maestros dogmatizadores. Judíos norteafricanos y judeoconversos ibéricos en la España
del siglo XVII”, in Entre el Islam y Occidente. Los judíos magrebíes en la Edad Moderna. Actas
reunidas e apresentadas por Mercedes García-Arenal, Madrid, Casa de Velázquez, 2003,
pp. 69-99; idem, “Los Criptojudíos Españoles y Sabbatai Zevi”, in Política y Cultura en la
Época Moderna (Cambios dinásticos, Milenarismos, mesianismos y utopías), ed. de Alfredo Alvar
Ezquerra et al., Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2004, pp. 697-704.; e MERCEDES

GARCÍA-ARENAL, “‘Un réconfort pour ceux qui sont dans l`attente’”, in Revue de l`histoire
des religions, 220-4, 2003, pp. 482-486; idem, “Atteintes messianiques”, in Lucette Valensi,
2002, pp. 229 e 234-242.

Agradeço a Mercedes García-Arenal e a Javier Castaño a gentil cedência desta
bibliografia.

44 Sobre o Colégio dos Catecúmenos em Roma vide MARINA CAFFIERO, Battesimi
forzati. Stori di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi, Roma, Viella, 2005, pp. 21-26.
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Do outro lado do Império, as notícias de casos semelhantes são
também em número elevado e mais complexas, devido ao facto dos
Holandeses se terem assenhoreado da parte costeira do Nordeste
do Brasil (do Maranhão a Alagoas), entre 1634 e 1654, permitindo
a vinda de judeus que fundaram duas sinagogas no Recife – Tsur
Israel (provavelmente em 1636) e Magen Abraham, na Maurícia
(em 1637) 47.

Aquando da reconquista portuguesa, a opção dos conversos
que aderiram abertamente ao Judaísmo sob domínio holandês, e
dos judeus oriundos da Holanda, podia ser diametralmente diferen-
te. Há os que optaram em ficar, apostando na imersão ou reimersão
no universo cristão. Apresentemos um de muitos exemplos, prove-
nientes do Recife. Em 1660 a Inquisição incide sobre pessoas que
sendo baptizadas, se circuncidaram  e passaram à Lei de Moisés. São
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47 Entre outros veja-se ARNOLD WITZNITZER, The records of the earliest Jewish Community
in the New World, Nova Iorque, American Jewish Historical Society, 1954; idem, Os judeus no
Brasil Colonial, São Paulo, Pioneira, 1960; ISAAC EMMANUEL, “New Light on Early Ameri-
can Jewry”, in American Jewish Archives, n,º 7, 1955, pp. 3-64; idem, “Seventeenth-Century
Brazilian Jewry: A Critical Review”, in American Jewish Archives, nº 14, 1962, pp. 32-68;
ELIAS LIPINER, Os judaizantes nas capitanias de cima. Estudos sobre os Cristãos-Novos do Brasil nos
séculos XVI e XVII, São Paulo, Brasiliense, 1969; EGON e FRIEDA WOLF, “Mistaken Iden-
tities of Signaturies of the Congregation Zur Israel, Recife”, in Studia Rosenthaliana, nº 12,
1978, pp. 91-151; idem, Dicionário Bibliográfico. Judaizantes e Judeus no Brasil, 1500-1808, Rio de
Janeiro, Ed. dos Autores, 1986; idem, A Odisséia dos Judeus do Recife, São Paulo, USP,
FFLCH, Centro de Estudos Judaicos, nº 6, 1979; idem, Quantos judeus estiveram no Brasil Ho-
landês e outros ensaios, Rio de Janeiro, ed. dos Autores, 1991; idem, Nossas três vidas e outras
histórias, Rio de Janeiro, Imprimatur, 1999; GUNTER BHOM, Los sefardíes en los dominios holan-
deses de América del Sur y Caribe, 1630-1750, Frankfurt, Vervuert Verlag, 1992, pp. 17-108;
JOSÉ ANTÔNIO GONSALVES DE MELLO, Gente da Nação. Cristãos-Novos e Judeus em Pernambuco
1542-1654, Recife, Massangana, 1996; RONALDO VAINFAS, “La Babel religiosa. Católicos,
calvinistas, conversos y judíos en Brasil bajo la dominación holandesa (1630-1654)”, in
Familia, Religión y Negocio. El sefardismo en las relaciones entre el mundo ibérico y los Países Bajos en
la Edad Moderna, ed. a cargo de Jaime Contreras, Bernardo J. García García e Ignacio
Pulido, Madrid, Fundación Carlos de Amberes e Ministerio de Asuntos Exteriores, 2002,
pp. 321-339; e BRUNO FEITLER, Inquisition, juifs et nouveaux-chrétiens au Brésil. Le Nordeste
XVIIe et XVIIIe siècles, Lovaina, Leuven University Press, 2003; idem, “‘Gentes’ da Nação:
judeus e cristãos-novos no Brasil holandês”, in Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e iden-
tidade, org. de Keila Grinberg, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005, pp. 65-85.
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caso do Soldão, saindo de Espanha até Portugal, com o objectivo
último de alcançar, de novo, a Itália.

Os mecanismos de integração ou de ocultação são também visí-
veis no espaço do vasto império, embora sem que houvesse redu-
ção, ou redução perante o tribunal que a devia administrar. Exem-
plifiquemos, no primeiro caso, com o episódio de Bartolomeu
Nunes, passado em Goa.

Em 24 de Outubro de 1618, os inquisidores desta urbe manda-
ram comparecer o prisioneiro converso Bartolomeu Nunes. Sendo
de 11 anos fugira de casa de seus pais, na Guarda, vogando até Lis-
boa onde conheceu Manuel Mendes Cardoso, que o levou à Holan-
da e ali – insinua – o acolheu e fez judeu à força. Bartolomeu tentou
convencer os inquisidores que só seguia os preceitos dos judeus à
força e que, de forma oculta, comia tudo o que os judeus não de-
viam ingerir. Chegou a acrescentar que a princípio não queria dizer
que acreditava na Lei dos Judeus, mas depois visto que o tratavam
mal e se via sem ninguém, acabou por anuir que era judeu. Apren-
deu o ofício de lapidário e logo fugiu para Antuérpia e daí, numa
embarcação flamenga, chegara a Lisboa, há cerca de cinco anos. De
Lisboa passou a Espanha, e tornado a Lisboa, navegou até à Índia,
na nau do capitão D. Manuel de Meneses. Passou a residir em Goa,
até que foi preso por ordem do Santo Ofício. No seu processo se-
guiu o tradicional método de delatar outros conversos que se decla-
ravam por judeus na Holanda, entre os quais o referido Bento Osó-
rio. Chegou mesmo a apontar um converso que conhecera em
Amesterdão, mas que como ele residia agora em Goa: Henrique Ál-
vares, que morava junto ao rio Mandovi. Este frequentava a sina-
goga em Amesterdão, mas encontrando-se com Bartolomeu Nunes
atrás da igreja do Bom Jesus, disse-lhe que não podia fazer as ceri-
mónias judaicas como lá, acrescentando “cá como cá, e lá como lá”
– expressão lacónica que revela, de forma sintomática, a duplicidade
de identidade assumida abertamente por estes sujeitos 46.
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46 Idem, ibidem, livro 202 (Século XVII – Caderno do Promotor nº 1), fols. 507-511.
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portaram quarenta homens cristãos-novos portugueses, que tinham
partido de Portugal e que na Holanda eram judeus públicos, obser-
vantes da Lei de Moisés. Estes chegaram às “Ilhas Terceiras” – ou
seja, ao arquipélago dos Açores – em hábitos de portugueses cris-
tãos, e daí alguns embarcaram em caravelas para o Brasil. Isto por
que, segundo informações dos mesmos flamengos, os referidos ju-
deus holandeses tratavam no Brasil, em S. Tomé e “outras partes
das conquistas”, através dos Açores e das Canárias 51. Informaram
ainda que possuíam engenhos de açúcar no Brasil e “partes desta
Coroa”, com parentes conversos moradores em Lisboa e outras
terras portuguesas, tendo “quinham e parte” em muitos engenhos.
Diziam também os Holandeses que se fossem terminadas as Tré-
guas 52, os judeus seriam senhores do Brasil. Acrescentou João Can-
suel que por aquele modo e comércio ia muita fazenda para a Ho-
landa, e que os judeus tinham sinagoga em terra firme, em Cabo
Verde, entre dois grandes rios, entre o Cabo Roxo e o Cabo Verde 53.
Foram certamente estas notícias que deram origem à Visitação In-
quisitorial aos Açores, entre 1619 e 1620, com todo o seu rol de pri-
sões, que permitem equacionar a densidade do apoio que aqueles
obteriam dos conversos locais 54. Curiosamente, um dos conversos
açoreanos referidos numa denúncia de 1619 – João Teixeira, filho
de Francisco da Paz – estava então ausente em Amesterdão 55. E não
obstante estas investidas inquisitoriais, a comunidade conversa aço-
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51 Segundo Jonathan Israel, dos mais de 200 navios que navegaram entre Portugal e o
Brasil cada ano, durante o final do período das Tréguas dos Doze Anos (1609-1621) –
licenciados para trazer açúcar até Portugal – 1/3 passava pelas Canárias, para transaccionar
artigos locais – cf. Diaspora within a Diaspora – p. 270.

52 Tréguas dos Doze Anos, iniciadas em 1609, segundo as quais Espanha conservou o
seu domínio apenas sob as Províncias do Sul – vide JONATHAN ISRAEL, The Dutch Republic,
P . II, cap. 17.

53 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 203 (Século XVII – Caderno do Promotor, nº 2),
fols. 515-516.

54 PAULO DRUMOND BRAGA, A Inquisição nos Açores, Ponta Delgada, Instituto Cultural
de Ponta Delgada, 1997, pp. 143-145 e 239-242.

55 Idem, p. 250.
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elas Joseph da Silva, morador em Maragogipe, termo da cidade de
Salvador; o mulato Manuel Lopes Seixada 48 e o veneziano Pedro
Luís, moradores no Recife; e ainda o veneziano Jácome Faleiro, mo-
rador no Porto do Calvo; e  João da Fonseca, capitão de Ordenança
em Alagoa do Sul. Todos foram indevidamente reduzidos pelos
padres da Companhia de Jesus, pois estes não tinham poder para os
reconciliar – permitindo esta denúncia inferir da forma como mui-
tos mudaram facilmente de identidade religiosa, após o afastamento
dos Holandeses. Por isso caíram sob a alçada da Inquisição e foram
presos e processados com sequestro de seus bens 49. Bruno Feitler
dá o exemplo de outras personagens que, no Brasil holandês, sendo
judeus, se reduziram à Fé Católica. Mas é verdade que algumas delas
tinham um passado de conversos, ou seja, que oriundos da Penín-
sula, só se circuncidaram mais tarde, em Amesterdão 50.

Contudo, as estratégias de ligação ao Brasil – por motivações fa-
miliares e económicas – são observadas mesmo entre aqueles que
permaneceram fora – na Holanda. Nessas estratégias, o jogo cons-
tante da alteração identitária fazia parte das suas carreiras e mesmo
do seu quotidiano. Muito antes da conquista holandesa do Nordeste
brasileiro, há provas dessa deslocação de judeus holandeses que
tinham interesses no Brasil. Em 23 de Novembro de 1618, com-
pareceu no Tribunal de Lisboa João Cansuel, flamengo de Antuér-
pia mas residente em Évora, onde se casara. Veio delatar o que lhe
fora relatado por outros flamengos, mas oriundos da Holanda e da
Zelândia, que ao contrário dele não diriam a verdade se fossem cha-
mados àquela mesa, pois pertenciam a Estados em litígio com Es-
panha e seriam logicamente protestantes. Disseram-lhe que tinham
vindo numa frota de sua terra, há três ou quatro anos, e que trans-
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48 Sobre Manuel Lopes Seixada vide BRUNO FEITLER, op. cit., p. 158.
49 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 254 (Século XVII – Caderno do Promotor nº 57),

fols. 354-388.
Vide ainda BRUNO FEITLER, op. cit., pp. 185-188 e 207-209.
50 Cf. BRUNO FEITLER, op. cit., pp. 181-183.
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Na “Relação que me derão uns holandeses que forão ao Cabo
Verde afretados pelos Cristãos-Novos. E outros particulares de Ho-
landa e Zelandia no fim do ano pasado de 613. E esteuerão la ate
Feuereiro de 614”, dá conta que na costa entre o Cabo Verde e o
Cabo Roxo, em altura de 15 graus, na costa africana, junto a um Rio
Grande, fazendo escala de comércio e vindos de Holanda, estavam
vinte casas de portugueses judeus, os quais possuíam uma sinagoga
à qual ocorriam conversos e judeus de diversas partes. Segundo o
denunciante, esta gente resgatava e recolhia em toda a costa da Gui-
né, Congo e Angola, artigos que enviava à Holanda. Havia um “ra-
bino” de nome Jacob Pelegrim ou Diogo Pelegrino. Quanto aos
conversos seriam oriundos de Lisboa, Abrantes e outras regiões do
Ribatejo 59. Trata-se das comunidades da costa da Senegâmbia (Pe-
tite Côte) – de Rufisco, Porto de Ale ou Portudale e Joale – já de-
nunciadas minuciosamente por Sebastião Fernandes Cação em
1607-1608, que viveu em Cacheu e no Rio Grande, constituídas por
cristãos-novos que mantinham práticas judaicas localmente, e ainda
por outros oriundos dos Países Baixos, aí formalmente judeus, e
que sobreviviam sob a protecção de senhores locais. Sobre estes úl-
timos, Bartolomeu Rebelo Tavares, vigário do Rio de S. Domingos,
não deixou de elucidar, em 1612, que tinham vindo da Flandres, em
naus flamengas, e que tratando-se como cristãos em Portugal, pas-
saram a usar nomes judaicos e de todas as cerimónias e ritos da Lei
de Moisés. Mas sabemos de outros que, alcançando a costa guine-
ense formalmente como cristãos, navegavam daí até aos Países Bai-
xos e regressavam à Petite Côte, para se estabelecerem como judeus.
O “rabi” Jacob Peregrino, aliás, Jerónimo Rodrigues Freire, nascido
em Tancos, pelo contrário, teria sido uma das personagens que saí-
ram de Portugal em direcção à Holanda, dirigindo-se daí, na sua
função de oficiante (inclusive de distribuidor de bíblias entre quem
pretendia ser judeu) até à costa africana, onde se lhe juntaram três
filhos. Todos eles estavam logicamente relacionados com interesses
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59 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 202 (Século XVII – Caderno do Promotor, nº 1), fol. 643.
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reana continua importante até à década de quarenta do mesmo
século, como se denota pela informação que os cristãos-novos
seriam os principais receptores das notícias sobre o Messias Místico,
Sabbatai Zvi, trazidas ao arquipélago por embarcação do Levante,
na década de sessenta 56. Independentemente da vital questão eco-
nómica do peso dos judeus e cristãos-novos na dinamização do cul-
tivo da cana-de-açúcar no Brasil, e no comércio do açúcar, sobre-
tudo em proveito dos Países-Baixos 57, é de realçar mais uma vez a
estratégia do câmbio identitário, desta vez através da mudança de
vestuário, que a par da língua permitiriam o mimetismo durante o
transporte e mesmo a plena inserção local, em segurança, não fora
estas e outras denúncias. José Antônio Gonsalves de Melo dá-nos
conta desses homens, senhores de engenhos, que exportaram açú-
car de Pernambuco, grande parte para judeus holandeses e de Ham-
burgo, por via dos portos portugueses... e dois fizeram parte dos
signatários ausentes que constituíram a “Santa Companhia de Dotar
Órfãs e Donzelas”, em Amesterdão, em 12 de Fevereiro de 1615:
João Luís Henriques e Francisco Gomes de Pina 58.

Esta estratégia era também utilizada, como informa a testemu-
nha, em outras partes do Império, de presença institucional menos
densa. O facto de João Cansuel ter referido, no fim da denúncia
acima referida, que já havia advertido sobre a presença e actividade
dos judeus na Guiné, permite-nos saber que é ele também o autor
de uma denúncia anterior sobre o mesmo assunto.
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56 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 243 (Século XVII – Caderno do Promotor, nº 40),
fol. 59 vº. Sobre este assunto vide JOSÉ ALBERTO R. SILVA TAVIM, “Revisitando uma carta
em português sobre Sabbatai Zvi”, in Sefarad (a publicar).

57 Vide, entre outros, ANITA NOVINSKY, Cristãos-Novos na Bahia: A Inquisição no Brasil,
São Paulo, Editora Perspectiva, 1992, sobretudo pp. 88-89; JOSÉ GONÇALVES SALVADOR,
Os Cristãos-Novos e o Comércio no Atlântico Meridional (com enfoque nas Capitanias do Sul, 1530-
-1680), São Paulo, Pioneira, 1978, pp. 138-149; e JOSÉ ALEXANDRE RIBEMBOIM, Senhores de
Engenho e Judeus em Pernambuco Colonial (1542-1654), Recife, 20-20 Comunicação Editora,
1997.

58 JOSÉ ANTÔNIO GONSALVES DE MELO, op. cit., cap. 1.
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portuguesa. Também no caso do converso Bartolomeu Nunes se
verifica que a passagem de cristão em Portugal a judeu na Holanda,
e depois de novo com a face de cristão na capital do Império do
Oriente, mesmo existindo um Tribunal Inquisitorial desde 1560 62,
era uma estratégia de vida e de carreira económica, potenciada pela
distância dos vários trajectos.

Pelo contrário, observámos que na metrópole, num período
semelhante e ao longo do século XVII, judeus de Marrocos ou da
Holanda que pretendiam estabelecer-se em Portugal, de forma mais
permanente, apostavam na redução ao Cristianismo e seguiam es-
tratégias tradicionais de manipulação dos mecanismos de inserção
social e religiosa: baptizavam-se (alguns várias vezes); apresenta-
vam-se de imediato perante o Tribunal Inquisitorial e ingressavam
no Colégio dos Catecúmenos; denunciavam antigos conversos ago-
ra estabelecidos como judeus na Holanda, Hamburgo e Itália; aban-
donavam a família judaica e casavam de forma cristã; escolhiam
pessoas nobres e influentes como padrinhos de baptismo e protec-
tores; e muitos eram apaniguados pelo rei, que lhes concedia auxílio
monetário e, por vezes, postos ligados às matérias alfandegárias,
como o de corretor. Suspeitamos também que muitos seguiam es-
tratégias familiares de penetração no território cristão, formando
parte daquele grupo que vivia na margem das comunidades judaicas
constituídas, dispostos a ingressar nas “Terras de Idolatria” (Portu-
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62 Sobre o estabelecimento da Inquisição no Oriente vide ANTÓNIO BAIÃO, A Inqui-
sição de Goa, vol. I – Tentativa de História da sua origem, estabelecimento, evolução e extinção (Intro-
dução à Correspondência dos Inquisidores da Índia 1569-1630) – Lisboa, Academia das Ciências,
1949; CHARLES AMIEL, “Les Archives de l`Inquisition portugaise. Régards et réfexions”,
in Arquivos do Centro Cultural Português, vol. XIV, 1979, pp. 421-443; idem, “Inquisitions
modernes: le modèle portugais”, in Histoire du Portugal/Histoire Européenne, Actes du Colloque
(Paris, 22-23 Mai 1986), dir. de Jean Aubin, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian-Centro
Cultural Português, 1987, pp. 43-58; JOSÉ ALBERTO R. SILVA TAVIM, “A Inquisição no
Oriente (século XVI e primeira metade do século XVII)”, in Mare Liberum, nº 15, Junho de
1998, pp. 17-31; e sobretudo ANA CANNAS DA CUNHA, A Inquisição no Estado da Índia. Ori-
gens (1539-1560), Lisboa, Divisão de Publicações dos Arquivos Nacionais/Torre do
Tombo, 1995.
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dos Holandeses na região – os quais chegaram a edificar um forte
na ilha de Gorée em 1617 – que os protegiam para quebrar o pre-
tenso monopólio português na região. Salvaguardada a sua identi-
dade judaica – possuíam uma sinagoga em Joal, na casa de Diogo
Vaz de Sousa, “o velho”, e um “rabi” (de facto, Jacob Peregrino foi
“parmas da sedaca”, ou seja, “curador do fundo caritativo”, das
congregações Bet Jacob e Neve Salom). Serviam agora a potência
do Norte devido à sua experiência passada e presente como impor-
tantes intermediários com os governantes locais 60.

Contudo, esta abertura para a costa senegalesa só foi possível,
como bem lembra António de Almeida Mendes, devido à autoriza-
ção concedida por Filipe II de Portugal, em 1601, para os cristãos-
novos se instalarem nos territórios do Ultramar contra o paga-
mento de 170.000 cruzados à Cora (só depois elevado a 200.000
cruzados) 61.

É curioso que a mesma testemunha – o flamengo João Cansuel
– teça informações, no início do século XVII, sobre conversos que
passaram a contratar sob a tutela holandesa, e vivendo em regiões
periféricas “vis-à-vis” ao controle político e religioso da metrópole
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60 Seguimos amplamente a investigação e a interpretação de PETER MARK e JOSÉ DA

SILVA HORTA em “Two Early Seventeenth-Century Sephardic Communities on Senegal’s
Petite Côte”, in History in Africa, nº 31, 2004, pp. 231-256. Agradeço a José da Silva Horta
a oferta da separata deste artigo. Quanto a esta identificação ocupacional de Jacob Peregri-
no vide Gemeentearchief Amsterdam, PA 334, n.º 85 “Parnassim van de Gemeente Tal-
mud Torah...” (não paginado). E ainda a nossa entrada “Senegal”, in Dicionário do Judaísmo
Português (em publicação).

61 ANTÓNIO DE ALMEIDA MENDES, “Le rôle de l`Inquisition en Guinée: vicissitudes
des présences juives sur la Petite Côte (XVe-XVIIe siècles)”, in Revista Lusófona de Ciências
das Religiões. Inquisição em África, Ano III, nºs 5/6, 2004, p. 147.

Sobre as Cartas de autorização de D. Filipe II (de Portugal), de 4 de Abril e 31 de
Julho de 1601 (esta última, em que se referem os 200.000 cruzados), vide IAN/TT, Leis,
livro 2, fols. 47vº-48 e 48vº-50. Referido por JOZÉ ANASTASIO DE FIGUEREDO, in Synopsis
Chronologica de Subsidios ainda os mais raros para a Historia e estudo crítico da Legislação Portugueza,
Lisboa, Na Officina da Academia Real das Sciencias de Lisboa, T. II, 1790, pp. 286-287.
Vide ainda a referência de J. LÚCIO DE AZEVEDO, in História dos Cristãos Novos Portugueses,
Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1975, p. 158.
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Os casos de Martinho Mascarenhas e de João Baptista d’Este
parecem uma metáfora do destino secular de muitos judeus que
olharam para a Península como destino possível, mas em que a alte-
ridade seria impossível. Perfuram, de uma forma ou de outra, toda
a legislação régia que impedia a permanência de judeus em solo por-
tuguês, por períodos prolongados, e os obrigava a usar sinais distin-
tivos que impediam actividades mesmo de índole comercial, fora do
estrito controle político e religioso 69. Pelo contrário, os cristãos-
-novos, para alcançarem os seus objectivos negociais e de carácter
identitário, serviram-se não só de escusos apoios exteriores – como
o da Holanda e das comunidades judaicas onde mantinham paren-
tela e amizades – mas também das necessidades do Erário Régio
ibérico. Vemos assim que em 1601, a troco de 200.000 cruzados,
obtêm de Filipe II de Portugal a revogação de todos os alvarás e leis
que impediam a sua saída dos Reinos e Senhorios, inclusivamente
para as “conquistas”, vendendo seus bens sem especial licença
régia. Os efeitos desta lei, de que as informações do flamengo João
Cansuel representam um eco, com a constituição de núcleos de
judeus activos em zonas mais recônditas das “conquistas”, levou o
mesmo soberano a revogá-la , por uma provisão de 13 de Março de
1610, em que mais uma vez proibia os cristãos-novos de saírem do
reino. A precariedade da situação económica pressionou contudo, e
de novo, Filipe III de Portugal, em 17 de Novembro de 1629, a dar
plena liberdade aos cristãos-novos para saírem do reino e viajarem
até às “conquistas” 70. Quanto aos conversos judeus no reino, vin-
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69 Sobre o assunto vide a síntese de JORGE COUTO, “Os Judeus de Sinal na Legislação
Portuguesa da Idade Moderna”, in Inquisição. Comunicações apresentadas ao I.º Congresso Luso-
-Brasileiro sobre Inquisição, coord. de Maria Helena Carvalho dos Santos, Lisboa, Sociedade
Portuguesa de Estudos do Século XVIII, Universitária Editora, vol. I, 1989, pp. 125-134.

Sobre os judeus que entraram no reino com autorização vide, em termos de síntese,
YOSEF HAYIM YERUSHALMI, “Professing Jews in Post-Expulsion Spain and Portugal”, in
Salo Wittmayer Baron Jubilee Volume, vol. II – English Section – Nova Iorque e Londres,
American Academy for Jewish Research, Columbia University Press, 1974, pp. 1023-1058.

70 IAN/TT, Leis, respectivamente livro 2, fols. 183-184, e livro 3, fols. 167-168 vº.
Vide ainda JOZÉ ANASTASIO DE FIGUEIREDO, op. cit., pp. 167-168 vº.
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gal e Espanha) e a pedir perdão posteriormente pelos seus actos,
aquando do regresso 63. Outros estariam também ao serviço de pes-
soas gradas das comunidades judaicas, como Jerónimo Nunes da
Costa, aliás Moisés Curiel 64. O sucesso da permanência destes ju-
deus conversos na Península estava dependente da sua habilidade,
ou possibilidade, de manter intacta a sua imagem de novo cristão.
Já vimos que o norte-africano Martinho Mascarenhas, não obstante
a sua origem social, a protecção oficial que lhe foi oferecida desde o
início, e a argúcia em manipular códigos inquisitoriais, denunciando
pessoas que lhe eram indesejáveis, acabou por ser arrastado, já ido-
so, pela escolha social de casar numa família de cristãos-novos ricos
mas apontados como judaizantes. Pelo contrário, pessoas como o
judeu converso de Ferrara, João Baptista d’Este, que em 1616 publi-
caria a Consolaçam Christãa, e Luz para o Povo Hebreo. Psalmos do Real
Propheta David, que prophetizou dos mysterios altissimos, que avia de obrar o
sancto Rey Messias na redepção do genero humano: com hum discurso muy
devoto sobre o Psalmo Beati iminaculati 65, e em 1620 os Diálogos entre o
discípulo e mestre catequizante onde se resolvem todas as dúvidas que os judeus
obstinados costumam fazer contra a verdade da Fé Católica. Com eficacissimas
razões, assim dos Prophetas santos, como dos seus mesmos Rabinos 66, conver-
tido em Évora com apanágio de D. Teodósio, duque de Bragança 67,
seria considerado um consultante de confiança em assuntos judaicos
pela Inquisição Portuguesa. Por exemplo, segundo frei Fernando da
Soledad, foi João Baptista a pessoa chamada para traduzir a lápide da
sinagoga de Monchique, na cidade do Porto, no ano de 1620 68.

JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DA SILVA TAVIM

292

63 Cf. YOSEF KAPLAN, art. cit., pp. 197-224.
64 Cf. JOSÉ ALBERTO R. SILVA TAVIM, “Os cristãos de Jeová” (em pub.).
65 Lisboa, Na Officina de Pedro Craesbeeck, 1616.
66 Lisboa, Por Geraldo da Vinha, 1620.
67 IAN/TT, Inquisição de Lisboa, livro 204 (Século XVII – Caderno do Promotor nº 3), fol.

144-144 vº.
68 Vide FREI FERNANDO DA SOLEDADE, Historia Serafica Chronologica da Ordem de 

S. Francisco na Provincia de Portugal, Lisboa, Na Officina de Manuel e José Lopes Ferreira,
T. IV, 1709, p. 310. Vide ainda supra, nota 4.
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Colégio dos Catecúmenos, na antiga Rua dos Calafates 
(hoje Diário de Notícias), no Bairro Alto, em Lisboa.

No lintel: “Este Colegio ordenou Sva Magestade para nele serem instrvidos 
os cathecvmenos que se vem converter a nossa Santa Fee Catholica”.
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dos de diversas paragens (e por vezes já convertidos), não são nem
um caso residual, nem um caso inabitual. A provar o facto está o
episódio por nós apurado, datado de 1819, em que dois padres –
José de Sá Magalhães e Francisco António de Moraes Sarmento –
apelam à Mesa da Consciência e Ordens para serem reitores do
Colégio dos Catecúmenos 71 – cargo bastante apetecível e com uten-
tes frequentes.

De fora de Portugal e em Portugal, o reino e o seu Império
eram um imenso território apetecível, do ponto de vista do investi-
mento social e económico. O interesse social no seu ingresso, ou na
manutenção dentro das suas fronteiras dependia, como vimos, da
situação do cristão-novo ou do recém-convertido. Mas tratando-se
de um fenómeno social multissecular (como podemos ver pelo caso
de Joseph Nasci ou Álvaro Mendes), o carácter sistematicamente
semelhante das estratégias de “fuga identitária” no seio do Império
ou próximo deste, ou de ingresso no reino, não será casual. E é por
isso que os destinos de conversos antigos e de judeus recentemente
convertidos (o caso de Manuel Mascarenhas é excepcional) rara-
mente se cruzam.
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Na Lei de 1610 refere-se concretamente que os cristãos-novos usavam “mal” da Lei
de 1601, de que resultou atentado ao “Serviço de Deus, pureza de de Nossa Santa Fé e
dano de suas almas e consciências”.

71 IAN/TT, Mesa da Consciência e Ordens. Ordens Militares. Papéis Diversos, maço 33,
macete 1, respectivamente docs. 54 e 45.

O Colégio ou Casa dos Catecúmenos foi fundado em 1584, embora o projecto fosse
lançado em 1579. O motivo específico para a sua construção foi que, nesta última data, 14
muçulmanos marroquinos pretenderam converter-se à Cristandade e os jesuítas de Lisboa
pensaram que devia ser edificado um domicílio onde lhes seria administrada a Fé Católica.
Ficava situado na antiga Rua dos Calafates (hoje Diário de Notícias), no Bairro Alto.

Os baptismos dos catecúmenos foram efectuados primeiramente na igreja do Loreto,
em cuja freguesia estava edificado o Colégio, e só depois passaram a realizar-se na igreja de
S. Roque.

Vide BALTHAZAR TELLES, Chronica da Companhia de Jesus no Reyno de Portugal, Lisboa,
Paulo Craesbeeck, Parte Segunda, 1647, livro quarto, cap. XXXI, pp. 182-183; e Biblioteca
Nacional de Lisboa, manuscrito 145 (datado de 1707 ou 1708), pub. por Durval Pires de
Lima, História dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal
de Lisboa, T. I, 1950, pp. 321-324 e 536.
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