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O Santo Ofício no xeque-mate 

aos cristãos novos (século XVII)

Elvira Cunha de Azevedo Mea
Departamento de História, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto

O presente trabalho tem como principais objectivos não só
apre sentar resultados da prossecução da nossa pesquisa sobre o
funcionamento do Santo Ofício como, e especialmente, salientar o
cuidado a ter com generalizações que a todo o momento se fazem
mas que nada significam.

Com efeito, este tribunal, como aliás, todas as instituições,
sofreu através dos tempos modificações relevantes advindas de
reformas, conjunturas, do próprio perfil dos seus protagonistas,
quer sejam funcionários ou mesmo os incriminados.  

Assim sendo, mais uma vez reitero a obrigação de chamar a aten -
ção para a relatividade de conhecimentos que temos da actuação do
Santo Ofício durante os quase três séculos de existência, já que os
vários tribunais de distrito estão também parcialmente estudados. 

Como se sabe, a Inquisição desde o seu início (1536) até ao fim
da primeira metade do século teve um período experimental, com
muitos tribunais e poucas regras, com vários incidentes de percurso,
paragens, determinadas pelas relações difíceis entre o Papado e a
Coroa.

A partir de 1539 com o infante D. Henrique como Inquisidor
mor (depois denominado Inquisidor geral) muda o tom nas rela-
ções com a Santa Sé, de modo que em 1547, não obstante mais um
perdão geral e o adiamento do confisco de bens por mais dez anos,
o Santo Ofício português consegue finalmente obter as mesmas
prerrogativas do congénere espanhol – processo sigiloso e uma
jurisprudência própria.  
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Durante a segunda metade do século e até ao perdão geral de
1605 incluem-se outros períodos 1 em que o tribunal se organiza,
res tringindo sedes, criando Regimentos (de 1552 e do Conselho
Geral em 1570), e uma carreira para os funcionários superiores, so -
mando privilégios e conquistando uma certa autonomia financeira,
graças às contribuições anuais das dioceses e subsídios reais.

Pelo citado Regimento de 1570 a renovação e clarificação do
“munus” do Conselho Geral deu uma nova dinâmica ao funciona-
mento da Inquisição com visitações sistemáticas abrangendo todo o
país, articuladas com as visitas pastorais, de molde a aumentar em
flecha as detenções; os critérios tendem a unificar-se, a processolo-
gia torna-se mais rigorosa e lenta (número de sessões e contraditas),
até porque o tempo se torna uma forma de pressão. 

Os resultados são evidentes já na década de oitenta: cárceres
dos três tribunais metropolitanos superlotados, toda uma máquina
inquisitorial que vai desacelerando por falta de pessoal e impossibi-
lidade de manter o sigilo, ao mesmo tempo que vai engrossando
significativamente a diáspora. 

O tribunal de Coimbra é particularmente activo e eficaz, defen-
dendo o princípio de que os fins justificam os meios, pelo que usa
processos ilícitos para melhor “entrar” em terras novas, como acei-
tar detenções com uma só testemunha, desde que fosse parente
chegado, aceitando “ a priori” que entre família chegada era impos-
sível a denúncia falsa. Do mesmo modo nos processos onde se
fizesse “publicação da prova de justiça” ou seja, apresentação ao réu
dos depoimentos acusatórios, desmembravam-se essas acusações,
de molde a induzir em erro, parecendo que havia mais denunciantes
do que na realidade eram 2. 

Tornou-se impossível usar o sistema dos vigias. 

1 Ver Dicionário do Judaísmo Português, coord. de Lúcia e Esther Mukznik, José Tavim e
Elvira Mea, ed. Presença, Lisboa, 2009, pp. 490-491.

2 Obviamente que estas denúncias eram publicadas como anónimas, omitindo-se
tam bém o tempo, o lugar e outras informações passíveis de descobrir os autores.
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Em simultâneo com esta evolução, a resistência cristã-nova
adequa-se a esta complexidade, tornando-se mesmo sofisticada em
alguns aspectos, conseguindo escapadelas perante lacunas da lei, jo -
gando com toda uma série de princípios, incluindo os próprios
dogmas da ortodoxia a fim de se eximirem do julgamento, da con-
denação e, evidentemente do confisco de bens, que funcionava
desde 1568 3. 

Assim, atendendo a que a “apresentação” voluntária dum indi-
víduo era condição para não ser preso nem sofrer penas severas, in -
cluindo o temido confisco de bens, passou a ser uma atitude usada
em situações especiais e não, como normalmente acontecia com os
cristãos velhos aquando das visitações, por exemplo.

A “apresentação” foi desencadeada sobretudo quando se sabia
estar prestes ou ter havido um mandato de captura em que o visado
estava “oportunamente” ausente ou membros da família tinham
sido detidos e ou já havia informação de denúncias contra o visado.
Frequentemente estas notícias sabiam-se “in loco” através dos sen-
tenciados que cumpriam penitência nas cidades sedes dos tribunais,
deslocando-se regularmente a uma determinada igreja para apren-
der a doutrina. Estas oportunidades de rapidamente anular o perigo
e depois continuar a viver como dantes são aproveitadas geralmente
pelos transmontanos 4 até ao perdão geral de 1605.

Houve também casos de apresentações de famílias em tribunais

13

O SAnTO OFíCIO nO xEqUE-MATE AOS CRISTãOS nOVOS (SéCULO xVII)

3 A data estabelecida de comum acordo foi de 1558 mas o Cardeal D. Henrique, para
vincar o desprendimento do Santo Ofício Português perante um facto, que se reportava
por muito apetecível para o tribunal, levou a que, após aprovação papal, D. Catarina exa-
rasse um alvará que isentava os cristãos novos do confisco de bens por mais dez anos.   

4 Em 1595, por exemplo, o bragançano Diogo Guerreiro, um ex apresentado, reco-
mendava a outros “que se fosem apresentar e que diriam o que quisesem e que depois
viveriam como quisesem porque ele tambem se fora apresentar pêra depois viver em sua
lei, como ele quisese, de modo que o que tratou o dito Diogo Guerreiro era dizer que se
apresentava pera viver na cidade e não perder seu estado e depois tornar a viver como qui-
sese, que era viver na lei de Moysés”.

Instituto dos Arquivos nacionais /  Torre do Tombo (I.A.n./T.T.,), Inquisição de
Coimbra, processo nº. 6873 de 1598, denúncia de Bernardo Rodrigues de 7/09/1595.
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que estavam fora do distrito inquisitorial a que pertenciam e, por-
tanto, não possuíam quaisquer dados contra eles.   

Muitos destes “apresentados” justificavam o desejo súbito de
confissão de pecados, alguns de há muitos anos atrás, por terem
sido iluminados pelo Espírito Santo, algo que, não obstante tantos
indícios em contrário, os inquisidores não podiam contestar.   

no fim da década de noventa quando toda a região de Bragança
sofre com a “entrada” devastante da Inquisição e centenas de cris-
tãos-novos estão presos, a “apresentação” em massa de jovens no
tri bunal de Coimbra, é a fórmula certa para impedir mais detenções
e reforçar a estratégia de resistência adoptada pelos transmontanos:
“dizer tudo de todos”, o mais pormenorizadamente possível, acres-
centaríamos nós, 5 de modo a rebentar com a máquina inquisitorial,
como realmente aconteceu.

Com efeito, como a instauração de novos processos incluía a
transcrição das denúncias contra o visado, tornou-se impossível
quer essa transcrição com todas as circunstâncias inerentes quer a
transcrição das inúmeras sessões de confissão, que a todo o mo -
men to os detidos pediam. 

Sempre com uma carência crónica de pessoal, o tribunal coim-
brão passou a incluir apenas os nomes dos denunciados de cada
sessão, transcrevendo-os para os novos processos, inviabilizando

ELVIRA CUnHA DE AzEVEDO MEA
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5 Os portuenses, por exemplo, decidiram uma estratégia oposta – entrar mudo e sair
calado, salvo para denúncias de que tinham conhecimento, o que apresentava as vantagens
de não aumentar substancialmente os incriminados e mesmo se podia chegar a uma sen-
tença de tortura, usada quando havia poucas denúncias e singulares, para assim averiguar
da sua objectividade, “purgando o tormento”, ou seja, aguentando calado, livrava do con-
fisco de bens.  

A estratégia resultou enquanto os processos tinham poucas acusações; quando o
número era suficiente para deixar de haver dúvidas da sua autenticidade, já não havia razão
para utilizar a tortura e o permanecer calado significava pura e simplesmente que o réu era
negativo ou diminuto, portanto impermeável aos rogos dos juízes, ou seja apóstata, impe-
nitente, “ficto” (falso), simulado com direito a ser sentenciado como tal, herege enviado
para a justiça secular, que como tal, o condenaria à morte.

Ainda no século xVI alguns jovens foram apanhados nessa situação que desconheciam.
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assim a possibilidade de aferir da veracidade das confissões ao com-
pará-las com as denúncias.

note-se que apontamos estes dois exemplos como sintomáti-
cos, na medida em que na época, que saibamos, apenas os alenteja-
nos desenvolvem estratégias em grupo mas não de forma tão orga-
nizada e eficaz e com objectivos muito concretos, como acontece
com os transmontanos.    

Como referimos, a estratégia transmontana resultou em cheio,
proporcionando a terceira fase do plano – engendrar modo de levar
ao Santo Ofício alguns cristãos-velhos dos que mais gozavam com
a desgraça das famílias cristãs-novas de Bragança, destroçadas pelas
detenções do tribunal, em termos económicos, sociais e mentais 6.

Assim sendo, desde 1593 que as denúncias inserem entre tantos,
cinco cristãos velhos, três homens e duas mulheres 7. nessas confis-
sões abundantes em nomes e pormenores, os bragançanos não se
esquecem de informar que havia quem sendo descendente de espa-
nhóis, conseguisse documentos falsos em Espanha, a fim de pode-
rem passar por cristãos-velhos.

Detidos, a estes indivíduos de nada vale afirmarem que eram
cristãos-velhos de ascendência espanhola, pois os inquisidores já
estavam prevenidos para a “história”, que só depois de muita insis-
tência levou a proceder-se a averiguações…   

A intriga é descoberta por acaso, passados quase três anos, em
que as duas mulheres cristãs-velhas não aguentaram a pressão e
induzidas pelas conterrâneas cristãs-novas acabaram por confessar

15
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6 Belchior Leal dizia  “… que os christãos velhos aviam de dar couces a hum pé ou
ajunta los ambos, querendo dizer que dantes, Antonio Rodriguez, o Bicho, chamava judeus
aos christãos novos, que isso queria dizer dar couce a um pé e que agora sendo culpado
por judeu, ficaria igual aos outros e assim teria os pés iguais, trazendo o habito como os
outros christãos novos.”

I.A.n./ T. T., Inquisição de Coimbra, proc. nº 7932 de 1599.   
7 Afonso de Valbuena, Francisco de Pilas e António Rodriguez, o Bicho, torcedores

de seda, Maria Madalena e Catarina Rodrigues, a Três por Um quarto, irmã do Bicho,
casada com um cavaleiro da cidade.
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serem judaizantes – a cristã-velha, Maria Madalena, chega a aconse-
lhar outras a denunciarem mais e mais e numa sessão de tortura, vai
ao ponto de acusar as próprias irmãs…

O escândalo é tremendo, os falsários são chamados e interroga-
dos de novo, a maioria sofre sentença de degredo no Brasil, mas
nada fica como dantes, tanto mais que há quem confesse que os
inquisidores se contentavam com pouco 8, provando que era fácil
enganar a Inquisição, misturando cristãos-novos com cristãos-
-velhos. 

O Conselho Geral mostra-se particularmente severo com o tri-
bunal de Coimbra, culpado pelo descrédito em que caiu a Inquisi-
ção, dando oportunidade ao avanço das negociações para um
perdão geral em Madrid e Roma 9, iniciadas em 1594 e, não obstante
todas as várias tentativas e pressões do Santo Ofício e da Igreja por-
tuguesa para as travar, o perdão geral efectiva-se em 1605 10.     

no entretanto apressa-se os despachos e fazem-se vários autos
da Fé, para não se perder tudo.

Procedeu-se então a uma remodelação total da Inquisição,
tendo por base o Regimento de 1613 11, onde se dava uma grande
margem de manobra aos inquisidores, de molde a interferirem mais
activamente em todo o processo de averiguação e julgamento de
judaízantes.  

Trata-se efectivamente dum novo Regimento que mercê de toda

8 Sobre pormenores do caso ver o nosso trabalho A Inquisição de Coimbra no século
XVI. A Instituição, os Homens, a Sociedade, Porto, Fundação Eng. António da Almeida, 1997,
pp. 474-480.

9 na realidade o perdão geral era dado pelo Sumo Pontífice mas tinha que ser pedido
pelo rei. Daí as conversações começarem em Madrid, prosseguindo só depois em Roma.

10 As principais comunidades cristãs-novas participam, comprometendo-se a pagar
pelo perdão um 1700000 cruzados. 

11 Devido à frieza das relações da igreja portuguesa e do próprio Santo Ofício com
Madrid, Filipe II prescinde de dar o seu aval para a promulgação do dito Regimento. Vai
tam bém no sentido de melhorar as relações entre as partes que em 1607 o monarca con-
signa à Inquisição prebendas de igrejas da índia e em 1608 doa 6930000 reis anuais oriun-
dos do rendimento do estanco das cartas de jogar e solimão.
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a experiência anterior, colmata lacunas e ambiguidades, como as
apresentações, determina o procedimento correcto para casos com-
plexos como heresiarcas, relaxados, sodomitas e réus especiais,
como padres, nobres e gente rica, conseguindo tornar o tribunal
mais agressivo e eficaz 12.

Entre 1616 e 1637 realizam-se visitações a todo o território
nacio nal; são lideradas por jovens inquisidores, ansiosos de “fazer
car reira”, segundo o novo modelo, que, como se referiu, lhes pro-
porciona fazer investigação por conta própria, ou seja, obter infor -
mações que permitam angariar denunciantes.

é uma maneira de poder chegar a incriminar gente abastada,
que normalmente tem grande cuidado em não dar azo a denúncias,
indo buscar antigos serviçais e outras possíveis testemunhas, mes -
mo de ocorrências ligadas ao Judaísmo apenas “por ouvir dizer”,
isto é, possíveis provas circunstanciais, que segundo o Regimento
de 1613 podem fazer prova. Do mesmo modo o inquisidor respon-
sável pela visitação, tem competência para, sozinho, fazer a triagem
dos casos que julgar oportunos, a fim de decidir prender de ime-
diato quem considerar que tem culpas suficientes para tal e se apre-
senta o perigo de poder fugir.

Rápida e eficazmente, portanto, é exequível queimar etapas, que
frequentemente faziam perder um número significativo de arguidos,
mercê do tempo de espera, entre o regresso do visitador ao tribu-
nal, triagem das denúncias e o mandato de captura.

Esta conjuntura faculta às visitas inquisitoriais uma eficiência
peculiar com resultados profícuos a vários níveis, já que a investiga-

17
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12 Com efeito, sublinha o carácter sigiloso da actuação do tribunal, aprofunda 
questões meramente afloradas no anterior Regimento, como regras de conduta para os
funcio ná rios, consolida a estrutura burocrática com aumento de pessoal especializado e
sobretudo agiliza o modo de actuar do tribunal, mediante um maior arbítrio dado aos in -
quisidores, de modo a dar-lhes possibilidade de queimar etapas, como nas visitações per-
mitir-lhes dirigir toda uma pesquisa para angariar denunciantes, prender de imediato sus-
peitos, etc. 
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ção local dos visitadores se focaliza na camada sócio-económica e
cultural da “gente de nação”mais elevada, uma elite que até então
praticamente ficara de fora das malhas da Inquisição. 

O tribunal atinge o auge quer na quantidade quer na qualidade
dos detidos, como se nos depara com as denominadas “grandes pri-
sões do Porto e Coimbra” que abalam a economia portuense, a
“inteligentia” coimbrã e sobretudo arrasa por completo a confiança
e devoção que se tinha com os membros da Igreja tanto do clero
secular como regular, visto que muitos deles são apanhados nesta
gigantesca onda de detenções. Todavia este género de procedimen-
tos tem os seus óbices ligados às pressões várias que podem afectar
a objectividade e portanto veracidade dos depoimentos dos denun-
ciantes que são chamados coercivamente à presença do inquisidor,
por entre um aparato intimidativo, para muitos aterrorizador.

Já no interior dos cárceres o clima de medo, de violência que
reina, em que os presos chegam a ser agredidos, sem já falar da tor-
tura, sentenciada a torto e a direito, é também propício a confissões
pouco sinceras, irreais.

Estes e outros constrangimentos afins não foram sequer consi-
derados, era como se não existissem em nome do êxito conseguido
pelo devassar e exterminar tanta e tanta apostasia judaica, escondida
nos pontos mais recônditos e inimagináveis, como a Universidade,
as Misericórdias, os conventos, as próprias catedrais.

Como se chega a tal situação, um completo íncubo para todos
os intervenientes? 

Pode dizer-se que se abre uma cratera de Judaísmo a partir do
norte, nomeadamente da visitação realizada em 1618-1620 pelo
jovem inquisidor Sebastião de Matos de noronha, cujo afã em
arranjar denunciantes para apanhar a elite da “gente de nação” por-
tuense, ao mesmo tempo que pretendeu ter todas as outras autori-
dades ao seu serviço, puseram a cidade em estado de sítio, de tal

ELVIRA CUnHA DE AzEVEDO MEA
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forma que teve de suspender a visitação por ter sido chamado a
Madrid, a fim de explicar a situação 13.

Com efeito, a nova estratégia usada magistralmente pelo inquisi-
dor, as novas regras, constituíram uma surpresa total, daí o êxito
absoluto desta visita 14, em que nada havia a fazer porque tudo era
inusitado e ignoto.      

Houve nitidamente uma caça ao cristão-novo rico, algo que
António José Saraiva afirmava sem conseguir provar, plenamente
conseguida, pois tudo foi permitido e possível, para além das já per-
missivas regras. 

Assim, de imediato, ainda durante o “tempo de graça”, Matos
de noronha prende o Dr. nicolau Lopes, um dos médicos mais
prestigiados da cidade e a mulher, “apresentada”, sem que cada 
um soubesse da detenção do outro, pelo que enviou o médico para
o cárcere do novo Tribunal da Relação, provocando um conten-
cioso com outras autoridades, do presidente da Relação ao próprio
governador.

A questão obrigou o réu a andar duma cadeia para outra, na via
pública, em nada prestigiando a Inquisição e o visitador, que por
tudo isso será compelido a explicar a situação em Madrid.

numa primeira fase são detidas cerca de 130 portuenses, que

13 A visitação incluiu Aveiro (16/2/1618), Porto (30/3), Vila do Conde (21/7), Barce-
los (4/8), Braga (22/8), Viana (3/10), Caminha (27/10), Valença (9/11), Monção (17/11),
Ponte de Lima (28/11), Guimarães (12/12). 

A visitação é interrompida a 20 de Dezembro, sendo retomada a 28/2/1620 com a
visita a Amarante, Vila Real (10/3) e Lamego (9/5).

14 Mesmo assim, houve quem se pusesse rapidamente a salvo, fugindo para a Galiza
ou para a Flandres, onde muitos tinham interesses e negócios, como aconteceu com a fa -
mília do confeiteiro Leonardo Rodrigues e mulher, Leonor Garcês, que já tinham sido pe -
ni tenciados pelo Santo Ofício.

Já com a Inquisição na cidade, Leonor Garcês teve mesmo o cuidado de chamar a aten -
ção da criada, para que se fosse chamada dissesse a verdade e não a culpasse injustamente.

I.A.n./T.T., Inquisição de Coimbra, Livro nº 665, fl  222.
Também houve quem se prevenisse a tempo, conseguindo autorização para emigrar

para Espanha, como fez o mercador Simão Pereira e família.
I.A.n./T.T., Livro I de Privilégios de Filipe II, fl. 230.v.
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têm de ser divididos pelos cárceres inquisitoriais de Coimbra e
Lisboa, afim de preservar a incomunicabilidade imprescindível ao
sigilo, que na realidade não se verifica, até porque arranjam méto-
dos muito sofisticados para os guardas e carcereiros, de modo a
saberem quem estava, quem confessava, etc.

De toda a maneira como os fins justificam os meios, a onda de
in criminados vai aumentando, arrastando com os portuenses a elite
coim brã, de advogados, a médicos, lentes, padres, cónegos, freiras, le -
vando à descoberta da Confraria de S. Diogo, criada e organizada
pelo cónego e lente da Universidade António Homem 15.

Faz-se tudo para ter resultados – de novo a Inquisição coimbrã,
é useira e vezeira em ultrapassar qualquer tipo de limite: prende-se
em função dos bens, prende-se antes de ter denúncias, prende-se
uma pessoa por outra, usam-se falsos presos para vigiarem os ver-
dadeiros, usa-se a tortura fora do contexto próprio, usa-se a “men-
tira piedosa” para compelir à confissão, usa-se a violência física e
psicológica para destruir resistências…        

Com efeito não é por acaso que a pesquisa sistemática de Sebas-
tião de Matos de noronha para angariar judaízantes é dirigida única
e exclusivamente àqueles que têm posses e que até então, também
por isso, não tinham sido enredados nas malhas da Inquisição, o
que consegue. Aliás, denota-se uma certa euforia nesse campo, pois
com a primeira detenção, a do Dr. nicolau Lopes, até o inquisidor
geral quis ver o inventário respectivo. 16

Provavelmente é essa a razão principal, o sequestro de bens, que
atira os inquisidores para prender gente sem os requisitos necessá-

15 A primeira grande ligação através do filho do Dr. Lopo nunes, um outro médico de
renome, o Dr. Luís Lopes da Cunha, um dos primeiros envolvidos pela visitação a chegar
ao cárcere da Inquisição de Coimbra, no início de Setembro de 1618. Ele não aguenta a
pres são e denuncia logo os irmãos, Paulo Lopes da Cunha, banqueiro e contratador e An -
tónio Dias da Cunha, cónego da Sé de Coimbra, que precisamente por essa altura cele-
brou o Yom Kipur na Confraria de S. Diogo.  

16 I.A.n./T.T., Inquisição de Coimbra, proc. nº.11867 de 1621.
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rios, de modo que explicitamente o próprio inquisidor coimbrão,
Simão Barreto de Meneses, rejubila com mais uma lista de denún-
cias que recebe da Inquisição de Lisboa, duma jovem confitente,
Graça Vaz, que vêm justificar detenções ilegais. 17

Do mesmo modo nem uma troca de identidade leva os inquisi-
dores a retrocederem, visto estar em jogo mais um substancial se -
ques  tro de bens: 

Segundo as instruções dadas, para não chamar a atenção, um
oficial do Santo Ofício “escondeo se fora da villa” de Chaves, encarre-
gando o vigário de efectuar um mandato de captura. Este, prendeu
Lucrécia Machada, segunda  mulher do Dr. Francisco Sanches, em
vez da primeira, Isabel Lopes, já falecida, não por engano mas
porque era neta do Dr. Lopo Dias, do Porto, que já estava preso,
apesar de não haver culpas contra ela. Por que não tentar?

“… Pareceo que antes doutra cousa se deviam fazer com a ditta Lucrécia
Machada todas as diligencias convenientes e vistas a fim de a persuadir, que-
tendo culpas contra nossa Santa Fe, as confesse, pois nisto se lhe não fez injuria,
sem embargo de não estar indiciada…” 18

Realmente a persuasão surtiu algum efeito nesta jovem de 17
anos, em adiantado estado de gravidez, que, de súbito, afirma “ que
não tinha culpas mas folgara de as ter para as confessar. Que mal ouvesse a seus
avós, que elles a trouxeram a este estado…” 19

Logo de seguida, a “mesa” 20, certamente aliviada, determina que
a ré “ fosse recebida nos cárceres e que no sequestro que estava feitto de seus

21

O SAnTO OFíCIO nO xEqUE-MATE AOS CRISTãOS nOVOS (SéCULO xVII)

17 “… o que estimamos muito porque vai justificando todas as principais prisões que temos feito.”
I.A.n./ T. T., Inquisição de Coimbra, proc. nº.10024 de1621, fl.3
18 O documento é assinado pelo inquisidor Simão Barreto de Meneses, que acres-

centa, “ que quando não resulte das tais diligencias e amoestações, cousa com que o sobredito erro se possa
cobrir e reparar, se dê conta ao Conselho Geral, para que, por ordem delle, seja restituída a sua liberdade,
de modo que o poder ser com menos quebra e descrédito do Santo Officio…”   

I.A.n./T.T., Inquisição de Coimbra, proc. nº. 6389 de 1620, fl.3v.
19 Processo cit., fl.5 v.
20

Ou seja, os inquisidores e deputados que constituíam a mesa perante a qual se pro-
cessavam as confissões. Daí o termo técnico “pedir mesa” , significar pedir para ser ouvido
em confissão.

Pag 9-32:Pagina 1-28.qxd  11-12-2009  23:45  Page 21



ELVIRA CUnHA DE AzEVEDO MEA

22

bens, não se alterasse cousa alguma e contra ella se procedesse na forma do
estillo; e que visto o que tinha resultado das dittas sessões, não avia por que dar
conta ao Conselho em conformidade do assunto atrás.” 21

Pároco e inquisidores tinham razão… pois, não obstante Lucré-
cia ter revogado as afirmações anteriores, uma coisa era certa,
Lucrécia era rica, como o prova o inventário. 22

Assim sendo, é óbvio que só a fuga era vantajosa, apesar de
todos os riscos. Mas havia também quem, por muitas e variadas
razões tivesse apostado em ficar, exactamente ao abrigo duma con-
dição sócio-económica e duma postura que davam segurança, como
os casamentos mistos, a inserção de familiares no clero, redes de
influência, etc.

nesta nova conjuntura nada disto tem qualquer valor, pelo que,
quem é apanhado nesta teia pouco subtil mas mortífera, não tem
meios para se defender porque não conhece as novas regras, que,
no caso de Coimbra, nem sequer são cumpridas.

é um autêntico xeque-mate aos cristãos-novos, que mesmo
depois de presos, não conseguem atinar com uma estratégia ade-
quada, é a escuridão total quanto ao que se deve fazer.

Uma das armadilhas do cárcere era meterem informadores mis-
turados com os presos, uma nova forma de vigia e pressão e de que
nem todos se apercebem, como aconteceu com Gaspar Cardoso, que
aconselhou o informador “que por nenhum caso confessase suas cul pas, não
temesse o tormento porque não era cousa para temer e que até as molheres sofriam,
e que quando visse que tinha muitos testemunhos, o milhor era morrer e ganhar a
glória, per não descobrir a gente do seu povo; porém, que se con tudo quisesse con-
fessar, não dissesse mais que de pessoas mortas ou absentes.” 23

Estava errado com o interlocutor e com o aviso porque também
o uso da sentença de tormento era já muito diferente, os portuenses
continuam a resistir bem, a “purgar o tormento”, como se dizia, o

21 Processo cit. fl.12 v.
22 Processo cit., fls.14-16 v.
23 I.A.n/T.T., Inquisição de Coimbra, proc. nº 1322 de 1620, fl.64. 
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que, portanto, atenuava a sentença e eximia do confisco de bens, o
que nem sempre o tribunal cumpre, violando a lei.

Por outro lado também não obedecem sempre às advertências
do médico que está presente na sessão de tortura, ultrapassando
situações limite, chegando a incorrer em acidentes mortais.

Velhos, deficientes, grávidas, todos podem ser sujeitos a 
tormento. 24

Permanecem como pontos de defesa, tal como anteriormente
ao perdão geral, o esperar pelo “libelo acusatório” para se ter uma ideia
do tipo de culpas que existem, assim como o aproveitamento da
“publicação da prova da justiça”, ou seja, da publicação das acusações,
que obviamente são anónimas e indeterminadas relativamente aos
locais e ao tempo, para poder “vir com contraditas”, isto é, tentar
anular as ditas acusações mediante a apresentação dum rol de inimi-
gos, potenciais denunciantes cuja credibilidade se punha então em
causa.

é especialmente nesta fase do processo que os inquisidores
recorrem frequentemente a um subterfúgio “piedoso” para enganar
o réu: esboroam as delações a fim de parecerem muito mais e,
assim, induzirem o réu a pensar que o número de acusadores é
muito maior e, portanto, a sua situação ser muito mais grave do que
realmente é.

Também como já era costume, os portuenses apresentam nor-
malmente uma lista extensíssima de contraditas, justificadas, é claro,
provando-se uma vez mais que “quanto maior é a nau, maior é a
tormenta”, dado que em toda esta nata da sociedade, de médicos a
banqueiros, mercadores, advogados, etc., os inimigos são mais que

24 Catarina nunes, por exemplo, uma rapariga de 26 anos, grávida de cinco meses,
depois de aguentar “um trato experto”, passados alguns dias sofre segunda sentença de tor-
mento, onde é de novo levantada  até ao tecto, depois até à roldana, é deixada cair e, por
fim, sofre outro trato experto, pelo que teve de ser curada.

I.A.n./T.T., Inquisição de Lisboa, proc. nº. 10005 de1621.  
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muitos, dando-nos uma perspectiva clara e pormenorizada do quo-
tidiano e da mentalidade dessa sociedade. 25

Mas os réus não se resignam a toda esta adversidade, desgraça,
diria mesmo. Perante as terríveis pressões físicas e psicológicas, vio-
lência, denunciam-na logo que se lhes surge uma oportunidade para
o poderem fazer:

Surgem memoriais sobre os procedimentos ilegais do Santo
Ofício em 1619 e 1622, uma via para preparação dum novo perdão
geral, gerando uma série de boatos que chegam aos cárceres e, evi-
dentemente ao conhecimento dos inquisidores, que logo encetam
diligências para não haver abertura para quaisquer negociações.

Entretanto, os detidos usam a própria engrenagem processual
para denunciar as irregularidades da Inquisição de Coimbra, como
por exemplo, António Fernandes Videira, que mal é transferido
para Lisboa, de modo claro e incisivo acusa o inquisidor conimbri-
cense Simão Barreto de Meneses de ilegalidade, arbitrariedade e
violência, inclusivamente acrescentando-o ao seu rol de contraditas.

“ Servindo de inquisidor e presidente o senhor Simão Barreto de Meneses
na mesa do Santo Officio da dita cidade de Coimbra, nas audiências e amoes-

25 Há um caso inusitado e interessante, o do médico portuense, Dr. Luís da Cunha, ci -
tado na nota 15, uma excepção à regra, pois, como referimos, não aguenta a tensão do am -
biente dos cárceres inquisitoriais, pelo que em duas semanas denuncia cerca de cem pes-
soas, incluindo amigos e conhecidos do seu período de estudante em Pádua e Florença. 

Obviamente que se soube disto nos cárceres, algo, aliás, já esperado pelos que o
conheciam, mas de qualquer modo, como confessou o irmão cónego, dada a fama, certa-
mente que todos os presos ficaram a odiá-lo, tornando-se seus inimigos.   

Perante esta afirmação do cónego António Dias da Cunha, os inquisidores manda-
ram retirar as palavras “ he fama entre os prezos destes cárceres” porque se tratava de uma con-
fissão abundante, que seria anulada com contraditas contra o visado, o que, de facto, acon-
teceu mas a Inquisição não invalidou, mais uma ilegalidade. 

Aliás esta asserção causava um outro grande imbróglio –  a prova de que havia comu-
nicação nos cárceres, o que, de certeza, falseava muitos depoimentos, na medida em que,
como advertia o cónego Dias da Cunha, quando os presos sabiam que chegava um novo
denunciavam-no para não poderem ser considerados diminutos. E isto tem duas valências,
já que os que chegavam, sabendo quem estava detido, acusavam-nos por sua vez.

I.A.n./T.T., Inquisição de Coimbra, proc. nº.3901 de 1620, fl.54 v.
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tações que fazia aos presos que nella estavão, lhe fazia tantos medos e ameaças
e os tratava com tanto rigor e mas palavras que a todos trazia assombrados.

Que o dito Senhor Simão Barreto ia todos os dias ao cárcere e algumas
duas e tre vezes, a qualquer hora do dia, e as mães das vezes mandava em sua
presença asoutar assi a homens quomo a mulheres, e tanto he assi, que a pri-
meira oitava de Páscoa do anno de 619 se foi ao cárcere, ao corredor de baixo
de detrás, e mandou levar humas cordas, e da sexta, setima e oitava cazas
mandou asoutar em sua presença sinco pessoas, dizendo primeiro a cada hum
delles se queria confessar, que os não asoutaria e por dizerem que não tinhão
que confessar, os mandou assoutar ate lhe correr sangue, dizendo em altas vozes,
que se ouvião pello cárcere – dai, dai nesse cão, matai o , mandando outrosi em
outros muitos dias asoutar e arrastar muitas mulheres e homens…” 26

Trata-se duma pequena amostra do que é delatado, com preci-
são, em que insere, sempre que é possível, não só nome dos interve-
nientes mas tem o cuidado de localizar os incidentes em termos de
tempo e lugar.  

O mercador Álvaro de Azevedo, ao apresentar uma exposição
em sua defesa, disseca um conjunto de ilegalidades que visam
fomentar as delações, usando os informadores vigias como depoen-
tes quando em simultâneo eram manipuladores de confissões, assim
como mudando cristãos-velhos de umas celas para as outras com a
in cumbência de informarem das pessoas que estavam  presas ajun-
tando nomes de outras que ainda estavam em liberdade, a fim de
promover denúncias.

Mais, apareciam escritos nas celas nomes de pessoas como
estando detidas e confessas, o que era falso. Também para aqueles
que começavam a confessar, especialmente para as que chama “de
pouco entendimento” davam folhas de papel, assinadas por um secretá-
rio,  “dizendo ao confitente que nelas pusese as pesoas da terra todas, sem que
fi  casse nenhuma e a trouxece outra vês a meza. E quando vinha que a hião
lendo, se faltava alguma pesoa de tal terra, se lhe dizia – e João não he desa

26 I.A.n./T.T., Inquisição de Lisboa, proc. nº. 11260 de 1624, fl. 138 v.
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terra, pois como o não puzesteis, e outras palavras com que as obrigavão  a não
deixar ninguem e se veria nomear huma pesoa toda a terra sem conhece los nem
saber deles nada…” 27

Estas e muitas outras manigâncias perfeitamente ilícitas propor-
cionaram autos de Fé com um número considerável de confitentes,
muitos com um peso social e económico significativo, como o
demonstram nesta época sobretudo os autos de Coimbra e Lisboa,
resultado dessas “grandes prisões”, um xeque-mate à “gente de
nação” que tinha conseguido lançar o descrédito sobre o Santo
Ofício.       

Mas, analisando bem, seria mesmo um xeque-mate ou um
xeque, em que na espera por um novo lance, no imediato, tudo dava
a entender que não havia saída possível – era realmente um xeque-
-mate?  

Sem dúvida que a Inquisição obteve um êxito nunca visto, atin-
giu o seu auge, mas aí já estava implícito um declínio que, antes de
mais era fruto dessa situação em que tudo foi possível para atingir os
objectivos propostos – a caça ao cristão-novo, rico, de preferência.  

é verdade que durante a primeira metade do século xVII os
confiscos de bens ultrapassaram todas as expectativas, apesar de
terem dado muitos problemas com recusas em devolver bens, repe-
tição de confiscos, até roubos, que, naturalmente os lesados não
deixaram passar.

O tribunal de Coimbra foi compelido a inflectir e realizar uma
devassa em 1628. Ela provou cabalmente ter havido nas “grandes
prisões” abuso de poder, corrupção, rapacidade, de tal forma, que
foi impossível eximir o próprio visitador, D. Sebastião de Matos de
noronha, então já bispo de Elvas, do enxovalho de se ter locuple-
tado com objectos de ouro e prata oriundos dos sequestros de bens
de gente do Porto, que o inquisidor mandara fundir em barras a um
ourives de Coimbra. 

27 I.A.n./T.T., Inquisição de Lisboa, proc.nº728 de 1627, s/n.
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Entretanto, em 1625, mercê de inúmeras queixas que dão
origem a um novo memorial contra a Inquisição e do tremendo es -
cândalo causado pela confraria de S. Diogo 28 e pelas freiras judaí-
zantes 29, que ultrapassara as fronteiras ibéricas, Filipe III tinha
pedido um relatório acerca da questão dos cristãos novos e da sua
penetração na sociedade portuguesa, tendo recebido informações
terrificantes.  

Apesar disso Filipe III promulga a 26 de Junho de 1627 um
“édito de Graça”, menos abrangente do que estava previsto 30 e a
“gente de nação” pretendia, mas mesmo assim obteve, como con-
trapartida, um vultuoso empréstimo para fazer face a várias opera-
ções militares, especialmente na Flandres. 

Em 1629 reúne-se de novo a Junta de Tomar (constituída por
bispos e letrados) donde saiu um relatório com várias medidas para
solucionar o problema dos cristãos-novos, incluindo a expulsão.

Surgiu então um outro memorial ao rei, verdadeiramente “notá-
vel” 31, como se verifica pelo documento que o tenta impugnar,
onde, com a contribuição de vários penitenciados, se pretendia evi-
denciar que ao usar-se a coacção e a violência, quer psicológica quer
até física, como método para obter confissões, esse método foi
eficaz mas tornou impossível chegar à verdade, ou melhor, destrin-

27
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28 Ver o nosso trabalho “O tribunal do Santo Ofício de Coimbra: A Inquisição e a Ci -
da de (Séculos xVI-xVII), in Actas do Colóquio “Coimbra Judaica”, Coimbra, Câmara Mu -
nicipal de Coimbra, 2009, pp. 115-140.  

29 Ver o nosso trabalho “1621-1634. O Sagrado e o Profano em Choque”, separata da
“Revista de História das Ideias”, vol.9, Coimbra, 1987. 

30 Segundo o édito, que não se aplicava a quem estava preso, dava possibilidade aos
que se confessassem no espaço de três meses (seis para quem estivesse no estrangeiro) fi -
carem isentos de confisco de bens. De notar, a cláusula em que era permitido, a quem não
tivesse suspeitos em três gerações, o acesso a cargos públicos. Tornava-se ainda possível
emigrar e vender os bens.

31 O epíteto é de Mendes dos Remédios, que o estuda através dum interposto do-
cumento, a refutação por parte do Santo Ofício, assinado pelo inquisidor geral, D. Fran-
cisco de Castro em 1632.

Ver  de Mendes dos Remédios ,“Um notável memorial dos cristãos-novos”, Biblos,
vol. II, nº 3-4, Coimbra, 1926, pp. 151-175.
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çar a verdade da mentira. Por conseguinte, daí resultou uma série de
falsas confissões e delações, que incluíram muitos dos que se repor-
taram à Confraria de S. Diogo e às suas cerimónias. 32

A situação é deveras preocupante, até porque já lograra chegar à
Santa Sé, pelo que logo depois, em 1633, Filipe III numa carta
declara reservar para si os negócios da Inquisição e determina que
os memoriais da “gente de nação” fossem dirigidos directamente
para o inquisidor geral, a fim de impedir que esse género de infor-
mações chegassem a Roma, inclusive o recurso. 

A contenção forçada, o branqueamento da conjuntura dura
pouco, a sangria provocada pela diáspora duma camada populacio-
nal indispensável para a economia portuguesa deixa um vazio 33 que
a nova dinastia tenta, em vão, inverter mas não tem poder para tal,
daí a excomunhão de D. João IV. Todavia, com a morte de D. Fran-
cisco de Castro, em 1653, o cargo de inquisidor geral permanece
vago durante dez anos, uma das poucas medidas ao alcance da
coroa para dirimir o poder da Inquisição. Depois, é só uma questão
de tempo...

Mas não podemos esquecer que para além do descrédito que
mais ou menos imediatamente atingiu o Santo Ofício, com as decla-
rações falsas tidas como verdadeiras, essa situação, numa outra pers-
pectiva, envolve uma complexidade significativa, levando-nos a
reflectir e perguntar qual seria então o estado de crença religiosa

32 Este memorial levou o rei a, de imediato, mandar o novo inquisidor geral, D. Fran-
cisco de Castro, em Janeiro de 1630,  proceder a visitas aos vários tribunais do Santo Ofí -
cio, para “in loco” se inteirar do que se passava e da veracidade da situação grave que lá se
vivia, denunciada pelo dito documento.    

33 no Porto, por exemplo, já em 1623, se lamentava a Câmara Municipal de que “a
gen te de negocio se alguma ouve em algum tempo nesta Cidade sesara com as prisões que ouve prllo Santo
Officio cuja confiscação nella se entendia importara mais de trezentos mil cruzados para a fazenda
Real…”

E em 1623 ainda a “procissão ia no adro”, no que toca às detenções na cidade. 
Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, Livro V, nº. 44, fl.34.
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dos cristãos novos, obrigados pelas circunstâncias a confessarem
serem judaízantes: 

A questão é difícil na medida em que temos de cruzar fontes
muito diferentes para poder chegar a uma resposta cabal.

Antes de mais, é preciso esclarecer que, por questões de segu-
rança, desde a década de oitenta, se adia a informação aos jovens
sobre o Judaísmo até por volta dos 16-18 anos, conforme se trata
de rapazes ou raparigas 34, altura em que a catequese cristã já está
arreigada, o que, se tivermos em conta, mesmo nessa época, com a
contestação aos pais, típico da idade, apreendemos logo que não é
certo que os filhos mudem.

Também há que considerar que em pleno século xVII o Ju daís -
mo em Portugal tinha-se modificado com a continuação da clandes-
tinidade e a perseguição inquisitorial – apesar de contactos com o
exterior, donde vinha regularmente dinheiro para ajudar as famílias
vitimas dos confiscos de bens e material religioso, livros, orações,
calendários.

na realidade muito embora a resistência continuasse, denotava-
-se a tendência para a crença e rituais se esbaterem, emergindo o
cristianismo e acentuando-se o agnosticismo que quase sempre
surgia após um período mais ou menos longo de hesitação e dúvida
entre as duas religiões.            

qualquer uma destas escolhas era frequentemente fruto dum
grande sofrimento e angústia, particularmente o estado de dúvida,
na medida em que se tornava impossível então encontrar a via para
chegar a ter uma razão para a vida. Simultaneamente essa escolha
corroía a família, quebrava laços familiares, em muitos casos uma
destruição que se iniciara com as reacções tão diferentes às deten-
ções da Inquisição, desde a delação de todo o agregado familiar, ao
mutismo total.

29
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34 normalmente para as raparigas esperava-se pelos 16 anos, os rapazes mais tarde,
por volta dos 18, de acordo com a sua maturidade e escolha dos pais.
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“quantos por uma questão de sobrevivência física e mental não
acabaram por escolher certamente algo que não seria o mais fácil,
nem o mais cómodo, mas o melhor em termos de manutenção da
cé lula familiar, o cristianismo, mesmo se eram banidos do seio dos
seus parentes, amigos e correligionários, e possivelmente também
não eram recebidos em festa pelos outros, que, para o bem e para o
mal, se tornavam os seus.

A nível individual era certamente muito mais difícil enfrentar a
incompreensão e até ódio, desprezo ou indiferença daqueles a quem
se queria bem, pelo que este tipo de conjuntura durante estes dois
séculos minou a estrutura familiar e social ou tornou-a mais resis-
tente, cimentou-a, sempre que existiu uma base sólida de apoio, a
religião, qualquer uma delas.” 35

A própria diáspora acentua esta problemática familiar e reli-
giosa, pois acontece muitas vezes que já num espaço de liberdade, a
fre quência da sinagoga não corresponde à visão mais ou menos
ideal que se tinha do Judaísmo, acabando o crente por cair na des-
crença, podendo então voltar ao cristianismo, mais sentido agora,
ou tornar-se agnóstico, nalguns casos após uma fase mais ou menos
longa duma angustiante hesitação. 

Assim sendo, compreende-se perfeitamente que em muitas con-
fissões e em outros momentos de processos, em variadas fontes do -
cumentais atinentes à Inquisição ou à diáspora, surjam afirmações
relativas a “gente de nação” que não era judaizante e que presa
como tal, se vê obrigada a confessar o que não fez para sair com o
menor número de mossas possível, o que inclui normalmente de -
nún cias, que, portanto, podem ser completamente falsas. 

é frequente também o desabafo de que a estadia nos cárceres
da Inquisição levou muitos que tinham entrado cristãos a saírem
judeus convictos, portanto, impedindo também o tal xeque-mate da
Inquisição.

35 Ver o nosso trabalho “A problemática do Judaísmo. (Séculos xVI-xVII)” in Inqui-
sição Portuguesa . Tempo, Razão e Circunstância, Prefácio, Lisboa - S. Paulo, 2007, p.138.
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nesta conjuntura, relativamente à elite cristã-nova, a mais atin-
gida pela agressividade inquisitorial no século xVII, deve acrescen-
tar-se que os casamentos mistos em crescendo desde o século xVI,
não obstante a lei de 1614, que proibia o matrimónio de cristãos
novos com nobres, vai produzindo os seus efeitos a nível religioso e
social, visto que se nos deparam exemplos significativos de ruptura
com a comunidade cristã nova.

Obviamente que nestas circunstâncias a diáspora atingiu núme-
ros impensáveis, até porque grande parte dos atingidos tinha inte-
resses e ou capitais no estrangeiro, 

Como já se referiu, é exactamente em terras da diáspora que se
observa melhor a gama variada das crenças dos “judeus” portugue-
ses, onde se inclui as evangélicas e em cada uma graus diversos.

Simultaneamente depara-se-nos uma característica original dos
“portugueses” 36: independentemente do credo de cada um, e ao
contrário dos askenasitas que viviam totalmente inseridos na comu-
nidade, os portugueses, dada a sua experiência anterior, sentiam
necessidade de conviver com outros com quem tivessem afinidades,
mesmo se tinham crenças religiosas diferentes. 

“As comunidades europeias de judeus portugueses não estão fechadas sobre
si mesmas como outras de correligionários, são abertas às novidades, à mudança,
inserem-se numa sociedade global onde são participantes activos. É que estes
por tugueses têm uma educação, cultura e mentalidade mistas – estudar em
Coim bra, Évora, Salamanca ou Nápoles deixa as suas marcas,  constituem-se
pontes e pontos de encontro com outros semelhantes, capacitam para uma adap-
tação imediata a uma sociedade e culturas europeias cada vez mais laicas.     

Esta característica é, com certeza, uma das mais-valias destas comunida-
des, na medida em que lhes dá uma liberdade e audácia para negociarem, pro-
porem o seu lugar na nova ordem europeia que então se giza.” 37
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O SAnTO OFíCIO nO xEqUE-MATE AOS CRISTãOS nOVOS (SéCULO xVII)

36 nome por que são conhecidos os cristãos novos portugueses em toda a Europa,
excepto em Portugal, claro.

37 Inquisição Portuguesa. Tempo, Razão e Circunstância, cit., p. 140.
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A diáspora sefardita cruzava-se uma vez mais com a expansão
eu ropeia projectada pelo Estado Moderno. Para além  do seu signi -
fi cativo contributo a vários níveis, do económico-financeiro, ao
científico, é de salientar, portanto, esta abertura de “forma mentis”
relativamente ao lugar das convicções religiosas na sociedade:

Elas continuam a constituir uma referência primária e incontor-
nável mas a pouco e pouco vão passando para o foro íntimo de
cada um, deixando de ser causa de união ou afastamento. Aliás, não
foi por acaso que na própria ideologia do mercantilismo, em que
participaram portugueses, fulcral para os sefarditas, se valorizava
essencialmente o aspecto económico, relegando para um plano
secundário a questão religiosa,

Também não é por acaso que estes portugueses judeus, cristãos
novos ou o quer que fossem, se tornaram os ideólogos e corifeus
da religião natural, um dos emblemas do iluminismo.         

Parece, por conseguinte, que durante o século xVII, apesar de
todo o êxito obtido pelo Santo Oficio, afinal não logrou dar um
xeque-mate aos cristãos-novos, apenas um xeque, que por sua vez
abriu cada vez mais a possibilidade de uma reviravolta por parte
destes, que, mais tarde lhes proporcionou dar o xeque-mate ao
Santo Ofício.

ELVIRA CUnHA DE AzEVEDO MEA
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