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Os conversos numa sociedade de fronteira:  

O caso dos cristãos-novos de origem portuguesa nas Canárias 

As Canárias pela sua situação estratégica entre a Europa, África e América 
constituíram um lugar de refúgio para aqueles que por causas sociopolíticas, religiosas 
ou simplesmente económicas tiveram que abandonar a sua terra. Entre os que assim 
chegaram ocuparam um lugar destacado os conversos de judeus que ainda antes da 
conquista total das ilhas se instalam nas mesmas, geralmente como comerciantes e 
artesãos, seguramente atraídos pela esperança de encontrar um novo ambiente sem 
discriminações e em alguns casos pela possibilidade de passar as Índias de maneira mais 
fácil do que ocorria desde Sevilha. 

Dentro deste coletivo destacam-se os procedentes de Portugal, especialmente a 
partir de 1605 depois de os cristãos-novos portugueses terem recebido “o perdão-geral”. 
Esta chegada em massa, vai potenciar a identificação de português com cristão-novo, o 
que resulta evidente tanto na actuação da Inquisição como na opinião popular. 

Entre os que chegam às ilhas, abundam os comerciantes, desde os pequenos 
vendedores, passando pelos que vão e vêm a Portugal trazendo as suas mercadorias. 
Mas sem dúvida sobressaem os que comerceiam a maior escala com o mundo atlântico 
europeu, americano e africano. Uma das suas atividades mais destacadas consistirá, pelo 
menos no século XVII, no arrendamento das Rendas Reais. 

Por tanto, abordaremos a emigração dos cristãos-novos de origem portuguesa para 
as Canárias, a sua integração numa sociedade de fronteira, as actividades que 
desenvolvem e as ligações com o Atlântico; bem como a atitude da Inquisição canária. 
Além disso, analisaremos a metodologia e as fontes para o estudo deste coletivo. 
Especialmente trataremos a documentação da Inquisição das Canárias, um dos arquivos 
documentais produzidos por um Tribunal espanhol que melhor se conservou. 
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