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A posição geográfica estratégica de Portugal 
no mapa da Europa, ponto de passagem obrigatório 
para os navios que faziam qualquer rota entre o 
Mediterrâneo, o Atlântico e o mar do Norte, tornava 
a capital do reino um grande centro de novidades, 
interligando produtos, tecnologias e pessoas das mais 
variadas origens e culturas. Lisboa, onde se localizava 
o grande porto marítimo para as carreiras que partiam 
em direcção ao Oriente, concentrava todo o género de 
profi ssionais que engrenavam a estrutura de navegação 
e de comércio. Cartógrafos, astrónomos, comandantes 
de navios, marinheiros, construtores da indústria naval, 
cordoeiros, estivadores, investidores, atravessadores de 
produtos, negociantes de metais preciosos, vendedores 
de animais, trafi cantes de escravos, além de inúmeros 
representantes da alta e baixa nobreza, eclesiásticos de 
vários hábitos religiosos e uma equacionada burocracia 
que punha em permanente vigilância os interesses do 
Estado que, não raro, afrontavam ou emperravam o 
desenrolar das actividades. Toda uma sustentação que 
permitia o desenvolvimento dos tratos de além-mar 
seria montada para atender às necessidades do comércio 
em expansão. À frente dos negócios encontramos um 
quadro que não se diferia da sociedade portuguesa de 
então: católicos, judeus e muçulmanos misturavam-
-se nas mais diversas funções daquela empreitada, 
compartilhando negócios e mantendo estreitas relações 
operacionais e de convívio.

Este artigo tem como objectivo analisar a presença 
de judeus e cristãos-novos sefarditas na Ásia e no 
Brasil, no decorrer da Modernidade, apontando redes 
sociais e de comércio, assim como tecer comparações 
entre elas, defi nindo convergências, antagonismos e 
especifi cidades desta Diáspora.

A partir dos primórdios do século XV, com o 
processo de expansão portuguesa, que movia esforços 
em direcção ao comércio de produtos do Oriente, a 
actuação de europeus pelo mundo intensifi cou-se. Ao 
longo do Quatrocentos, os portugueses marcariam 
presença em praticamente todo o litoral africano, 
negociando produtos tão variados como escravos e 
ouro. A chegada ao Oriente, comandada pela esquadra 
de Vasco da Gama, ratifi caria o papel dos portugueses 
como um dos principais fornecedores de produtos 
daquela região para toda a Europa e, daí, para a restante 
parte do mundo conhecido.
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Em fi ns do século XV, Portugal enfrentaria a ruína 
desta situação de convívio entre diferentes crenças com 
a implementação do monopólio católico levada a cabo 
em tempos de D. Manuel I, o Venturoso (1495-1521). 
Contudo, as redes comerciais que, a partir de Lisboa, 
ligavam Portugal com o Atlântico e o Índico, num 
domínio dos mares que se desdobraria em contactos 
e conquistas territoriais, ganhariam novos contornos 
e signifi cados. O aparecimento do elemento cristão-
-novo,1 a partir de 1497, fruto da conversão forçada 
ao catolicismo dos judeus que então habitavam a 
Lusitânia, ocuparia em grande parte o espaço deixado 
vago pelos judeus na economia, assim como na criação 
e manutenção da rotas comerciais que, de Portugal, 
alcançavam o Mundo.2

Desta forma, novos destinos eram ligados pelo 
porto lisboeta. As naus portuguesas cruzavam oceanos 
e alcançavam espaços cada vez mais longínquos: Índia, 
Malaca, Macau, Nagasáqui e outros quadrantes asiáticos 
já não estranhavam quando avistavam, ao longe, o partir 
e chegar das embarcações portuguesas com suas velas 
características içadas, tingidas pela cruz de Cristo. A 
partir de 1500, estas embarcações singrariam também 
os mares em direcção à América, ocupando território 
estratégico no sul do continente – o Brasil –, que 
rapidamente ganharia destaque por conta da produção 
açucareira que ali se instaurara. Já em meados do século 
XVI, era o Brasil o principal domínio luso de além-mar, 
responsável por abastecer os cofres do reino com os 
lucros daquele ouro branco que crescia sob o Sol do 
trópico. Da mesma forma como na Ásia, muitos dos 
comerciantes portugueses, envolvidos nas variadas fases 
do negócio, eram de origem judaica, instalando-se 
na luso-América não apenas por conta dos interesses 
económicos, mas ainda fugindo das perseguições sociais 
e da ameaça inquisitorial existentes em Portugal.3

Os cristãos-novos tornar-se-iam fundamentais 
para esta produção, comandando engenhos ao longo 
do litoral brasileiro, numa longuíssima faixa de terra 
que cobriria da Bahia até o Rio Grande do Norte, 
centenas de quilómetros de plantações de canaviais, 
fadados a adoçar as mesas e os paladares no velho 
continente. Abria-se espaço para a rota do açúcar, 
que levava a produção da mais importante actividade 
económica brasileira, com destino a Portugal, de onde 
era distribuído para toda a Europa.4

Interessante atentar para o facto de que o processo 
de expulsão dos judeus ocorre justamente durante o 

auge do movimento expansionista que Portugal então 
experienciava. Em consequência, se, por um lado, 
erradicou-se a presença livre de judeus e a participação 
destes na conquista de novos territórios e mercados, 
por outro, a Diáspora sefardita portuguesa que se inicia 
em 1496-1497 e ganha ares de dramaticidade com a 
criação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em 
1536, tendo como causa mais veemente a necessidade 
de eliminar a ameaça de prática oculta do judaísmo – o 
criptojudaísmo –, injectaria judeus e cristãos-novos nos 
mais variados cantos do mundo.    

A instauração da Inquisição no reino levaria 
muitos cristãos-novos a buscarem outros locais para 
viver, longe da pressão popular na caça aos hereges, 
da ameaça de confi scação de bens e de terminar os 
dias nos cárceres do Santo Ofício, degredados para 
os recônditos do Império ou, no limite, nas fogueiras 
acesas em nome de Deus. Fugidos de Portugal, onde não 
eram mais aceites ou sofriam as perseguições populares, 
judeus e neoconversos encontrariam abrigo em espaços 
variados, adaptando-se à vida em culturas e sociedades 
diversas, onde se tornavam produtores, senhores de 
terras e comerciantes, alimentando rotas de comércio 
e de contacto com a terra de onde saíram.5

Através da circulação de produtos, interligavam 
Portugal, onde mantinham familiares, amizades e 
negócios, com o restante da Europa, África, Ásia e 
América, permitindo uma circulação de mercadorias 
entre o Oriente e o Ocidente até então impensável. 
Encontravam-se, no comércio lisboeta, materiais tão 
diversos quanto seus locais de origem, num exotismo 
que retratava este ensaio de globalização: porcelanas e 
sedas da China; especiarias, tecidos e essências indianos; 
açúcar, madeira e aguardente provenientes do Brasil; 
escravos coreanos e peças de mobiliário vindos do Japão, 
rum das Caraíbas; marfi m, animais exóticos e negros 
da África, tudo transportado e negociado, em grande 
parte, por comerciantes sefarditas portugueses.

Mas as redes iam para além do cariz económico: 
estes judeus e cristãos-novos que viviam fora de Portugal 
possuíam familiares que lá permaneceram, mantendo, 
dentro do possível, contactos. Através destas redes, 
circulavam notícias, cartas, documentos, acertos de 
contas, contratos de negócios, enfi m, informações 
variadas que possibilitavam a continuidade do convívio 
social. Redes sociais sefarditas que se espalhavam e 
interligavam pelos diversos continentes. Ao analisar 
a documentação sobre o período, percebe-se que os 
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contactos entre estas redes mostravam-se mais intensos 
e estruturados – abrangendo um volume de ligações 
capilares que extravasavam em muito os interesses do 
capitalismo – mais do que a historiografi a sobre o tema 
costuma imaginar. Na prática, a presente diáspora abre 
novos caminhos, fi nanciados pela sobrevivência e lucro: 
o Mediterrâneo e o Atlântico, mais tarde, o Índico e o 
Pacífi co. Veneza, Salónica, Constantinopla e Cairo, são 
alguns dos portos onde os judeus sefarditas procuram 
refúgio. Em Amesterdão, seria fundada a maior e mais 
importante comunidade de judeus ibéricos. Também os 
identifi camos em Antuérpia e Hamburgo, ou seja, nos 
grandes centros fi nanceiros da época. Paralelamente, 
embarcados em navios, nas fortalezas ao longo da costa 
africana e nos primeiros estabelecimentos no Brasil, 
cristãos-novos, procurando outras perspectivas de vida, 
negoceiam e constroem as suas redes.

Os judeus sefarditas na Índia teriam saído de 
Portugal e Espanha quando o rigor das perseguições 
dissolveria as últimas esperanças de permanência na terra 
dos ancestrais. É nesta encruzilhada de sobrevivências, 
divididos entre Moisés e Jesus Cristo, entre as 
verdades da Tora e as palavras do Novo Testamento, 

que os judeus e cristãos-novos se lançam rumo ao 
desconhecido. A sua extensa rede de contactos facilitaria 
a partida. Espoliados, perseguidos, amaldiçoados e 
incompreendidos, uma vez mais a História se repete. 
A cidade de Cochim, conquistada pelos portugueses 
em 1503, seria, até ao ano de 1530, capital da rede 
comercial lusa na Índia. Transformar-se-ia rapidamente 
no principal centro distribuidor de pimenta, atraindo 
fi nanciamentos e investidores de diversas partes. Os 
“judeus brancos” chegariam a Cochim por volta de 
1512, via Egipto. Lá encontrariam os chamados “judeus 
negros”, também eles resultado de diásporas anteriores.6 
É nesta cidade que enriquecem, são invejados e serão 
perseguidos, originando uma diáspora ainda mais 
longínqua. É também neste lugar que podemos estudar 
em pormenor as relações existentes entre famílias de 
judeus, neoconversos e cristãos.   

Este mundo é-nos descoberto por uma devassa 
realizada por D. Gonçalo da Silveira contra os cristãos-
-novos de Cochim, no ano de 1557. De salientar que, 
três anos depois, o Tribunal do Santo Ofício seria 
defi nitivamente estabelecido na cidade de Goa,7 dando 
início a um novo período de perseguições religiosas. 

Cochim, no Atlas das Cidades e Fortalezas da Conquista da Índia Oriental de João Teixeira Albernaz, c. 1648 (Biblioteca Nacional da Áustria). In Oceanos 29 (Jan.-Mar. 1997).
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Vejamos a explicar os motivos que levaram à 
realização da devassa de D. Gonçalo da Silveira em 
1557. Por esta altura, descobre-se que os cristãos-novos 
participaram na construção de uma sinagoga na cidade. 
São igualmente acusados de manterem relações de grande 
proximidade social e fi nanceira com os judeus sefarditas. 
Esta tensão ideológica na cidade não deixa de esconder o 
verdadeiro motivo da devassa: a riqueza e ascensão social 
de algumas famílias cristãs-novas. Fazendo uso da rede 
de conhecimentos, os cristãos-novos são avisados com 
alguma antecedência do processo que iria ser levantado 
contra eles, bem como do resultado: a confi scação de 
bens e o seu envio para o Tribunal do Santo Ofício de 
Lisboa, onde seriam julgados e condenados. Como 
era sobejamente sabido, quem entrava no Palácio dos 
Estaus, a prisão ofi cial da Inquisição, apenas podia sair 
de duas formas, ou condenado, ou morto. Raramente 

alguém era absolvido. Tendo em vista este destino, os 
cristãos-novos de Cochim venderiam propriedades e 
mercadorias, preparando uma nova fuga. Desta vez, 
a cidade escolhida seria Ormuz, à entrada do golfo 
Pérsico, um importante centro económico frequentado 
por judeus há séculos.   

Pouco tempo antes da partida, os cristãos-novos 
são presos por época da Páscoa de 1557, sendo alguns 
deles, os mais ricos, enviados para Lisboa, onde seriam 
acusados de profanarem a imagem de Cristo.

Surpreendentemente, os processos inquisitoriais 
e denúncias demonstram que os judeus e cristãos-
-novos desta cidade formavam um só grupo, de grande 
coesão. Têm também uma caracterização semelhante: 
desenvolvem, desde cedo, o modus acomodatio 
– capacidade de adaptação; ocupam uma posição 
social marginal –, o que lhes facilita deslocações por 

Auto-de-fé em Lisboa. Gravura do século XVII de autor anónimo.
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diversos centros políticos. Para tal, contribui o facto da 
sua actividade comercial os fazer passar despercebidos. 
Têm igualmente acesso a redes informativas extensas, 
devido à dispersão destas comunidades. A diáspora 
forçada também lhes permite que conheçam diferentes 
culturas, falem correctamente inúmeras línguas. 
Utilizam diferentes nomes, conforme os locais por 
onde se deslocam e com quem negoceiam e fazem uso 
do hebraico para transmitir informações secretas, o que 
torna mais difíceis de serem descobertos.

Na Ásia Portuguesa, os cristãos-novos e judeus 
sefarditas praticam, como actividade principal, o 
comércio, o qual desdobram em actividades de 
diplomacia e espionagem em nome da coroa lusa, ou 
mesmo dos inimigos dos Portugueses. Por vezes, até 
desempenham papéis duplos. Apesar das proibições 
régias, é possível identifi cá-los a desempenhar outros 
tipos de funções no sistema administrativo. Como 
atrás foi dito, a diáspora sefardita é uma encruzilhada 
de sobrevivências organizada em redor de uma religião, 
ou ao menos, de uma herança religiosa comum. 
Seguidamente explicaremos as redes comerciais dos 
judeus e cristãos-novos de Cochim com a China.

No Estado da Índia, ser judeu ou cristão-novo é 
sinónimo de mercator. É um modo de vida plurissecular 
para os sefarditas. A rede comercial estendia-se desde 
a Pérsia até à China, num raio geográfi co que abarca 
boa parte dos limites asiáticos.

Antes mesmo da fundação ofi cial de Macau, no 
ano de 1557, um número signifi cativo destes mercadores 
têm residência em Cochim8 e investiam no comércio 
com a China. Muitos deles seriam, inclusive, presos em 
Malaca, onde desenvolviam as actividades fi nanceiras.9 
Comecemos pelo comerciante cristão-novo Manuel 
Rodrigues Boquinhas. Não sabemos ao certo a data do 
nascimento ou quando viaja para a Índia, no entanto, 
na Rua de Cima, em Cochim, abre uma loja comercial, 
onde vende, entre outras mercadorias, roupas, tapetes 
persas e sedas chinesas. Esta informação é uma clara 
evidência dos contactos comerciais e investimentos 
fi nanceiros realizados no comércio da China.

Um caso igualmente digno de ser mencionado é o 
do mercador Jacome de Olivares, casado com uma fi lha 
de Isaac do Cairo, um judeu sefardita cuja proveniência, 
como o próprio nome indica, seria a cidade egípcia, 
onde vivia uma importante comunidade de judeus 
hispânicos. Jacome de Olivares era de nacionalidade 
portuguesa, tendo nascido em Setúbal e viajado para a 

Índia no ano de 1540. Não sabemos se deixou Portugal 
por motivos económicos ou movido pela intensifi cação 
das perseguições contra os neoconversos. Mas não 
é de desprezar uma coincidência: no mesmo ano, 
Lisboa seria palco do primeiro auto-de-fé promovido 
pela recém-fundada Inquisição. Pouco depois da 
sua chegada, estabelece-se em Cochim e também 
em Malaca, investindo no comércio da China. À 
semelhança de Manuel Rodrigues Boquinhas, abre 
uma loja. Relativamente à rede comercial em que se 
desloca, esta centra-se maioritariamente em Malaca e 
no comércio com a China. Existem também algumas 
referências à região de Bengala, onde estaria envolvido 
com o comércio de escravos. As principais mercadorias 
que vende são sedas e porcelanas chinesas, pau-da-china 
e escravos. Em Malaca, relativamente ao comércio 
com a China, desenvolve parcerias económicas com 
judeus. Desta forma, é possível identifi car associações 
comerciais com Abraão, judeu de Cochim de Cima, 
com quem negocia fazendas em 1556, na cidade de 
Malaca. Sabemos também de uma associação com o 
alcunhado Ruivo, ou Isaac do Sul, o qual fazendo-
-se passar por judeu nascido no Império Otomano, 
na realidade era um judeu português, originário, à 
semelhança de Jacome Olivares, da cidade de Setúbal. 
Igualmente o judeu Moisés Real, possuidor de duas 
lojas de fazenda em Cochim de Baixo, uma das quais 
situada ao lado da casa do Vigário, seria outro dentre 
os seus inúmeros associados comerciais. Finalmente, o 
sogro, o comerciante espião Isaac do Cairo, com o qual 
colaborava em diversas actividades fi nanceiras.

Outro dos comerciantes cristãos-novos que se 
destaca é Luís Rodrigues. A sua rede comercial funciona 
em duas rotas: uma primeira e mais importante, que 
se estende desde Cochim até Bengala, Quedah ou 
Kedah, na península Malaia e, fi nalmente, Malaca; 
e uma segunda, desde Cochim até Bembar. Os seus 
principais interesses são tecidos, onde se encontram 
as famosas sedas chinesas; cavalos e escravos. É 
enquanto negociador de escravos que podemos 
também comprovar as suas ligações com a China, 
já que tinha em posse, um escravo chinês de nome 
António. Nas acusações que lhe são feitas pelo mestre 
do navio, de nome António Fernandes, encontramos 
referências à compra e venda de escravos, como é o 
exemplo de Simão e Pedro Calafate, os quais venderia 
em Cochim de Cima a um judeu ou mouro. Ainda 
de destacar António Pegu, António Guzarate (o qual 
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seria posteriormente alforriado), ou Isabel Bengala, que 
viajava nos navios de Luís Rodrigues e, às sextas-feiras 
e sábados – presume-se que por conta do Shabat –, 
matava galinhas, ou ainda os inúmeros escravos que 
trabalhavam no navio, os quais testemunhavam que 
Luís Rodrigues não trabalhava aos sábados. A estes, 
ainda acresciam os “moços de casa”, eufemismo para 
indicar os escravos ao serviço da família.

Procedamos, agora, à análise das relações sociais 
entre os judeus e os cristãos-novos de Cochim.

Todas as sextas-feiras reuniam-se na casa de 
Diogo Vaz, ou na sinagoga. Nestas reuniões, podemos 
identifi car um rabi, os judeus de Cochim de Cima e os 
cristãos-novos, como é o caso das famílias Rodrigues, 
Vaz e Costa. Após estas reuniões, seguiam para a casa 
do judeu Ruivo, ou Isaac Sul, onde se encontrava a Tora. 
Aos sábados, a reunião ocorria na casa de Diogo Vaz, 
onde tanto os judeus sefarditas como os cristãos-novos 
estudavam os livros da Lei de Moisés. Além das famílias 
Rodrigues, Vaz e Costa, também participava a família 
Nunes. Entre os cristãos-novos destaca-se Diogo Vaz, o 
qual lia em hebraico e falava numa outra língua que não 

era o português nem o espanhol. Também Simão Nunes 
parece usufruir de algum destaque nesta comunidade, 
posto que era igualmente letrado no hebraico.

Ainda relativamente aos cristãos-novos, temos a 
questão da dupla identidade religiosa. Se, por um lado, 
podemos identifi car na sinagoga as famílias Rodrigues, 
Nunes e Costa, na casa de Luís Rodrigues, por sua vez, 
também se estudava o Novo Testamento.

Quando, em 1557, ocorre a devassa, toda esta 
relação é desmantelada e a aparente segurança dos 
cristãos-novos é, uma vez mais, ameaçada. O golpe 
fi nal ocorreria no ano de 1560, quando é ofi cialmente 
fundada a Inquisição de Goa, tendo à cabeça, Aleixo 
Dias Falcão. É por esta altura que chega à Índia um 
cristão-novo de nome Bartolomeu Vaz Landeiro, o 
qual iria alterar profundamente a relação geopolítica 
dos portugueses no Sudeste Asiático, China e Extremo 
Oriente.10 É ele quem negoceia com as autoridades 
locais a permanência dos portugueses em Macau, 
como recompensa da luta travada contra os piratas 
que infestavam a região, auxiliando desta forma o 
mandarinato de Cantão. Já no Japão, funda igrejas 
e viaja a portos específi cos no intuito de benefi ciar 
a Companhia de Jesus junto dos dáimios japoneses 
(senhores feudais). É igualmente ele quem, a pedido 
dos jesuítas, fornece armamento aos dáimios cristãos 
do Japão, para que lutem contra aqueles que se opõem 
ao Cristianismo, garantido, assim, a expansão do 
Catolicismo no arquipélago. Os seus navios e exército 
privado servem igualmente, por duas vezes, para 
protecção da cidade de Manila contra a ameaça de 
rebeliões, assegurando as favoráveis relações políticas 
que estabelece com os governadores desta cidade. Seria 
através de um seu representante que se abriria a rota 
comercial ilegal entre Macau e Filipinas.   

Apesar do poder que alcança na década de 80 
do século XVI, o naufrágio de uma embarcação sua 
em Taiwan, a desastrosa expedição militar a Tidore e 
a perda de outros navios comerciais em tempestades, 
comprometeriam a sua fortuna e poder, e, desgraça 
maior para um homem do comércio, morrendo 
ignorado e na miséria.

Segundo as suas próprias palavras, em 19 de 
Abril de 1586, já vivia na Ásia há 28 anos, 16 dos 
quais tinha residido na cidade de Macau.11 Outras 

Estandarte da Inquisição de Goa.

A armada de 1559 
com a qual seguiu Bartolomeu Vaz Landeiro.
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fontes, porém, apontam a sua estadia em Macau por 26 
anos, 2 anos depois de ter chegado à Índia portuguesa. 
Relativamente ao primeiro ponto, o da sua chegada a 
Goa, segundo informações que o próprio nos deixa, 
teria navegado desde Lisboa até àquelas partes, ao 
serviço do então capitão-mor Pedro Vaz de Sequeira,12 
fi dalgo da casa do rei, casado com Maria Pacheca13 e 
partiria para Goa14 a 28 de Março de 1559, na nau 
Frol de la mar.15    

Relativamente ao apuramento da sua chegada 
exacta a Macau, estamos inclinados a avançar a hipótese 
de que este passaria a viver nesta cidade por volta de 
1570. O que nos induz a advogar esta hipótese é o facto 
de sua biografi a indicar que teria residido em Macau 
apenas 16 anos.

No período compreendido entre 1559 e 1570, 
nada sabemos sobre a sua vida. No entanto, um 
sobrinho seu, de nome Sebastião Jorge, fornece-nos 
alguns elementos sobre estes primeiros tempos. É, 
aliás, através dele que fi camos a saber que parte da 
família de Landeiro seria originária dos arredores de 
Lisboa, mais precisamente da povoação de Santa Iria. 
Ficamos também a saber que a partir de 1564 começam 
a frequentar a cidade de Macau e realizam também 
diversas viagens ao Camboja, antes de se estabelecer 
defi nitivamente em Macau.

Este porto comercial ocupava uma posição 
privilegiada como intermediário comercial entre 
a China e o Japão, e os lucros astronómicos que 
derivavam desta intermediação,16 atraíam para este 

porto os cerca de 2000 portugueses que se encontravam 
dispersos pelos mares asiáticos.17

Contudo, uma outra pista deixada na 
documentação aponta para Bartolomeu Vaz Landeiro, 
após a sua chegada, ter permanecido na Índia por apenas 
dois anos,18 pelo que é perfeitamente possível que este 
tenha viajado para outras praças portuguesas, antes de 
se ter instalado defi nitivamente na China.

A sua rede comercial também é extraordinária. 
Encontramo-lo a negociar suas principais mercadorias 
– madeiras nobres, vinho e azeite, sedas e outros tecidos, 
marfi m, ouro e prata, artilharia, escravos africanos 
(Moçambique) e orientais – na Índia, em Timor, Sião, 
Camboja, China, Japão, Filipinas, ou ainda a encabeçar 
uma missão militar a Tidore.

É nossa convicção de que Landeiro provinha de 
uma família de origem judaica. Apesar deste, no auge 
do seu poder, se apresentar como fi dalgo perante as 
autoridades de Manila, e de também realçar os seus 
méritos nos relatórios que envia para Espanha, existem 
fortes indícios a demonstrar que a realidade era bem 
diferente. A prova fi nal da sua origem judaica surge no 
Relatório Ofi cial de 1582, enviado para a Europa.

Com a fusão das monarquias portuguesa e 
espanhola, sob égide do monarca Filipe II, é enviada 
uma missão diplomática, a partir das Filipinas, para 
Macau. O objectivo seria informar os habitantes desta 
cidade das alterações políticas ocorridas na Península e 
para receber ofi cialmente um juramento de fi delidade, 
por parte da elite governante, ao monarca ibérico. 
Encabeçando esta reunião estava o comerciante 
Bartolomeu Vaz Landeiro, o qual, além de organizar 
o resgate dos espanhóis na China, fi nanciaria a sua 
estadia e regresso a Manila. O próprio visitador 
da Companhia de Jesus, Alessandro Valignano, o 
designaria na correspondência política como “o 
Senhor da Cidade”. Curiosamente, apesar deste lugar 
de destaque que as fontes documentais comprovam, 
no Relatório Ofi cial do “Juramento dos Fidalgos e 
Comerciantes Portugueses” o seu nome encontra-se 
misteriosamente ausente, como se este nunca sequer 
tivesse existido. A esta curiosa situação atribui-se o 
facto da legislação portuguesa proibir expressamente 
que judeus e cristãos-novos pudessem usufruir de 
viagens comerciais ou ocupar posições ofi ciais dentro 
do aparelho administrativo. Assim se explica a razão 
de o seu nome não constar na referida lista, apesar da 
sua participação e de ser o mercador mais infl uente da 

Na Ásia Portuguesa, 
os cristãos-novos e judeus 
sefarditas praticam, 
como actividade principal, 
o comércio, o qual desdobram 
em actividades de diplomacia 
e espionagem em nome 
da coroa lusa, ou mesmo 
dos inimigos dos Portugueses.
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cidade de Macau. Quanto ao facto de Landeiro ser, 
provavelmente, de origens humildes, isto não explica 
a sua exclusão do Relatório de 1582, uma vez que dele 
constam outras personalidades infl uentes, de origens 
humildes e até euro-asiáticos. Uma das hipóteses que 
justifi quem este esquecimento, presume-se, encontra-se 
na sua ascendência judaica.

Outro dos indícios que apontam para este facto, 
está relacionado com o seu sobrinho, de nome Sebastião 
Jorge Moxar. Este apelido, ao que parece, não é de 
origem portuguesa, mas provavelmente, espanhola, 
derivado de moxama, peixe salgado. O próprio apelido 
Landeiro sugere ter sido aportuguesado: Landeiro teria, 
possivelmente, a sua origem em Landecho. Sabemos 
que a grande comunidade judaica portuguesa acolheria 
no final do século XV o grande êxodo de judeus 
provenientes da vizinha Espanha, que completava em 
1492 sua Reconquista, expulsando os não-cristãos de 
seu território. O lugar de proveniência, Santa Iria, era 
também chamado Porto Seco pelos cristãos-novos. 
Antes da partida de Portugal, os neoconversos tinham 

por costume vender os seus bens e alojarem-se em 
lugares próximos da metrópole, no intuito de não 
serem identifi cados pelos familiares da Inquisição. 
Quando a altura era propícia, os cristãos-novos eram 
transportados, por colaboradores, através de uma rede 
subterrânea que, mediante pagamento, os auxiliava 
a embarcarem para o estrangeiro Os cristãos-novos 
podiam, inclusive, por meio de dinheiro, comprar 
documentos e nomes cristãos, procurando disfarçar 
a origem.

Em Goa, a partir da década de 60, é imposta 
a Inquisição e, possivelmente, os seus predecessores 
judaicos seriam facilmente detectados na cidade. 
Landeiro estaria certamente informado da prisão dos 
cristãos-novos de Cochim, a qual ocorrera em Malaca, 
alguns anos antes, assim como o caso de Jácome de 
Olivares e família, despojados de todos os seus bens, 
e enviados para Goa e Lisboa, obrigados a custear os 
seus próprios julgamentos, assim como a alimentação.19 
É pouco depois da fundação da Inquisição goesa, 
que temos referências de que familiares de Landeiro 

Interrogatório do preso na Inquisição, in Charles Dellon, Histoire de l’Inquisition de Goa, Amesterdão, 1697.
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começaram a viajar para Macau. Não custa crer que 
fosse esse o motivo que levaria Landeiro e respectiva 
família a instalarem-se em Macau e não em Goa, o 
centro do comércio português a Oriente. Esta parece 
ser também uma das razões que teriam contribuído para 
que Landeiro não enviasse um pedido de recompensa 
pelos seus serviços a partir de Goa e sim de Manila. A 
sua origem judaica era sobejamente conhecida em Goa, 
já o mesmo não acontecia em Manila. Igualmente, 
o seu envolvimento em actividades comerciais 
demasiado ilícitas para serem mencionadas, até porque 
denunciariam, com certeza, os fi nanciamentos que 
concederia a alguns dos religiosos que nelas também 
participariam, como mais à frente provaremos. 

A partir da década de 1580, são enviados diversos 
pedidos às autoridades de Macau, para procederem a 
averiguações de judeus ou daqueles recém-convertidos 
ao Cristianismo (cristãos-novos), pelo que podemos 
concluir que Goa tinha informações de judeus ou 
cristãos-novos a viverem em Macau. Devido à sua 
localização geográfi ca privilegiada em relação ao Estado 
da Índia e ao centro do aparelho administrativo e 
judicial português de Goa, a cidade de Macau era 
um dos locais ideais onde os portugueses de “sangue 
duvidoso” poderiam escapar das malhas da Inquisição. 
Na realidade, Macau era habitado em grande parte por 
europeus inadaptados e foragidos ao Estado da Índia, 
pelo que as inquirições à pureza de sangue nunca 
seriam realizadas com grande rigor, muito menos se 
envolvessem alguns dos ricos mercadores privados que 
lá moravam.

A própria Companhia de Jesus, que tanto 
benefi ciara das suas actividades, teria também omitido 
propositadamente quaisquer referências a Landeiro. 
De facto, por altura da morte do armador português e 
a partir da mesma, os jesuítas apagariam o seu nome. 
O que é de se estranhar, visto ser Landeiro alguém 
que no passado tanto ajudara esta ordem religiosa 
e que desempenhara um papel fundamental para o 
estabelecimento da Companhia de Jesus no Japão. Este 
aspecto, quanto a nós, demonstra que a animosidade 
não residiria apenas no facto de Landeiro ter colaborado 
com as autoridades de Manila (aliás, em favor dos 
portugueses de Macau), mas devido, frisamos uma vez 
mais, ao seu passado judaico. Seria um escândalo se, 
por ventura, fosse descoberto em Roma que a presença 
jesuíta na China e no Japão tinha sido fi nanciada em 
grande parte por um cristão-novo.

O desaparecimento de Landeiro e o vazio político 
na sociedade portuguesa em Macau, deixaria espaço 
para um nobre de nome D. João da Gama. No ano de 
1588, é atribuída como mercê do rei a célebre “Viagem 
do Japão” a um nobre de nome Miguel da Gama. Não 
podendo concretizá-la pessoalmente, conseguiu de 
Filipe II a licença necessária para que dois dos seus 
procuradores a realizassem em seu nome. Foi assim 
que surgiram nas páginas da História da presença 
portuguesa na China as fi guras de D. João da Gama 
e de Duarte Pinto. O primeiro, irmão de Miguel da 
Gama, o segundo, um fi el criado seu. D. João da 
Gama, não era um nome propriamente desconhecido 
das praças portuguesas, pois, entre 1579 e 1582, fora 
capitão de Malaca, um dos principais entrepostos-
-chave da presença portuguesa no Sudeste Asiático, 
desencadeando no decorrer do seu mandato inúmeros 
conflitos, causados por conveniências pessoais em 
detrimento dos reais interesses da cidade de Malaca. 
Para consolidar o seu desempenho desastroso na política 
externa da capitania de Malaca, adicionaria inúmeras 
irregularidades internas que o incompatibilizariam 
com os órgãos de administração da cidade. O seu 
procedimento seria alvo de uma dura crítica por parte 
dos seus pares, culminando num processo judicial, 
sendo chamado a Lisboa para responder sobre as suas 
acções. De forma a escapar a um destino que não se 
apresentava favorável, partiria para a China, no intuito 
de realizar a “Viagem do Japão” em nome do seu 
irmão D. Miguel da Gama.20 Como nos esclarece o 
cronista Diogo do Couto, D. João da Gama, enquanto 
ocupou a capitania de Malaca, teria recebido inúmeras 
embarcações comerciais do seu sogro, D. Jorge de 
Meneses Baroche, capitão de Cochim.21 O próprio 
D. João da Gama, quando parte para a China, deixa 
a sua esposa em Cochim, lugar que teria sido a sua 
residência principal.22

Quando D. João da Gama chega a Macau, o 
panorama não seria possivelmente o mais agradável, 
visto que a travessia a ser cumprida anualmente para 
o Japão, não tinha sido realizada com a morte súbita 
do capitão-mor Jerónimo Pereira, para grande prejuízo 
dos mercadores portugueses que faziam deste trajecto 
comercial o seu fi nanciamento anual. No seguimento 
do acordo comercial estabelecido entre o cristão-novo 
Bartolomeu Landeiro e a cidade de Macau, Jerónimo de 
Souza preparava-se, igualmente, para enviar um navio 
comercial até às Filipinas, facto que é mencionado na 
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carta que o governador do Estado da Índia escreve em 
3 de Abril de 1589.23 Paralelamente, a recente emissão 
do édito anti-cristão no Japão, colocava num impasse as 
relações comerciais entre Macau e Nagasáqui, na medida 
em que os religiosos eram os principais intermediários 
comerciais entre os portugueses e japoneses.24 A esta 
situação de descontentamento acrescia ainda o facto de o 
comércio recém-aberto entre Macau e as Filipinas, poder 
proporcionar uma via paralela de negócio. D. João da 
Gama, ávido por obter uma maior margem de lucro, 
contrariando todas as proibições régias, decide realizar 
a Viagem anual para a Nova Espanha, ao invés de 
Nagasáqui.

Ao chegar a Acapulco, antes de ser preso, 
consegue vender as mercadorias da embarcação e enviar 
o dinheiro para o Brasil. É no documento que detalha 
estas e outras transacções comerciais que encontramos 
referências a ligações entre este nobre português e dois 
presumíveis cristãos-novos. Conseguindo nas suas 
negociações obter cerca de 22 000 pesos, dois mil dos 
quais seriam utilizados para pagar dívidas e os restantes 
vinte mil seriam enviados a terras de Vera Cruz, ou seja, 
Brasil. Os seus representantes seriam quatro homens, 
cada um transportando 5 000 pesos, de nomes Domingo 
Alfonso Ome (Homem), Bartolomé Cigala, Rodrigo 
Rizo e um outro procurador, “fulano” Espinoza. Pelo 
sobrenome, existe uma forte possibilidade que tanto 
Domingo Afonso Homem, como Espinoza, fossem 
de proveniência judaica.25 É igualmente interessante 
constatar que o capitão D. João da Gama não se 

recordava do primeiro nome de Espinoza, referindo-se 
a este como “fulano”, tendo também alegado a perda 
dos recibos que confi rmavam estas transacções. O 
destino deste dinheiro seria desconhecido, perdendo-se 
o rasto no Brasil, mas é provável que tenha colaborado 
para alimentar o produtivo comércio açucareiro que 
lá se desenvolvia. Também no Brasil a presença dos 
cristãos-novos era forte, mantendo relações com a 
Europa, África e Ásia e onde o comércio era controlado 
da mesma forma por um cristão-novo, de nome João 
Nunes Correia. As suas actividades económicas iriam 
transformar a indústria açucareira no Brasil, onde era 
uma das fi guras mais expoentes. Enriquecido pelo 
comércio do açúcar, diversifi caria os seus investimentos 
fi nanceiros, criando rotas comerciais que ligavam o 
Brasil à Europa, África e Ásia.

João Nunes Correia nasceria em Castro Daire, 
na região da Beira, por volta de 1547.26 A vila se 
tornara, desde o Medievo, importante região de 
passagem, servindo de ligação entre Lamego e Viseu, 
com prematura propensão ao comércio. No século 
XVI, parece ter abrigado considerável comunidade de 
cristãos-novos, muitos deles descendentes dos judeus 
que, antes da conversão forçada, habitavam a região, 
envolvidos com o comércio e negócios da vila.

Vinha de uma família ligada ao comércio e à 
agricultura. Era fi lho de Manoel Nunes, mercador 
e lavrador, e de sua mulher, Lucrécia Rodrigues, 
ambos moradores na dita vila e cristãos-novos, o que 
transformava João em cristão-novo dos quatro costados, 
descendendo inteiramente dos antigos judeus. As 
famílias Correia e Nunes provavelmente viram com 
bons olhos o casamento de seus fi lhos, pois a união entre 
famílias de neoconversos ajudava a manter em segredo 
as práticas religiosas que ameaçavam a segurança de seus 
membros. Dos avós, conheceu a Manoel Correia, pai de 
sua mãe, também ele mercador. Este, se não ele próprio, 
certamente filho de judeus do período anterior à 
conversão. Eram seus tios Jorge Dias e Henrique Nunes, 
lavradores, irmãos de seu pai, e Leonardo Rodrigues, 
Janeura Correia, Felipa Correia, Manoel Correia e 
Beatriz Correia, esta casada em Trancoso com o também 
cristão-novo Álvaro Mendes, e Ana Rodrigues, “casada 
não sabe com quem”. De outros tios e tias já defuntos, 
irmãos do seu pai, desconhecia o nome.

A família Nunes Correia era numerosa. João tinha 
três irmãos e duas irmãs. Henrique, o primogénito, era 
mercador, casado com uma mulher de Aveiro, cristã-

Em Goa, a partir da década 
de 60, é imposta a Inquisição 
e, possivelmente, os seus 
predecessores judaicos seriam 
facilmente detectados 
na cidade. Landeiro estaria 
certamente informado 
da prisão dos cristãos-novos 
de Cochim
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-nova, moradores em Lisboa. Desempenhava o papel de 
fi lho mais velho actuando como o cabeça dos negócios 
que envolviam os irmãos, controlando a sociedade e os 
investimentos em conjunto a partir do reino. Com ele, 
possuía João “o principal trato de suas mercadorias”; 
Diogo, dois anos mais novo, solteiro, era morador 
na capitania da Paraíba, onde se produzia o melhor 
açúcar do Brasil, tinha sociedade com Henrique em 
um engenho que estavam construindo e em outro, 
moente e corrente, sendo senhor de ambos; António 
o “mais moço de todos”, e que mais tarde, em 1615, 
seria responsável pelo recebimento de escravos para os 
Ximenes em Pernambuco, vivia ainda com os pais. De 
suas irmãs, Branca era casada com o mercador Luís 
Mendes, sócio dos Nunes nos negócios, também ele 

cristão-novo, passando o casal a viver na cidade do 
Porto; e Florença, solteira, também moradora com os 
pais em Castro Daire.  

João e Diogo não seriam os únicos da família 
a tentarem a sorte no Brasil: um primo chamado 
Henrique, também ele cristão-novo, era lavrador e 
morava em Matoim, na Bahia, casado com a meia 
cristã-nova Isabel Antunes. Os Antunes eram famosos 
judaizantes, possuindo uma sinagoga que funcionaria 
por cerca de trinta anos nas terras dos patriarcas do 
clã, Heitor Antunes e Ana Rodrigues – esta, a primeira 
vítima do Brasil condenada à fogueira pela Inquisição. 
Outro primo, Jerónimo Rodrigues, também cristão-
-novo, fora mercador e morava na vila de Itamaracá, 
distante cinco léguas de Pernambuco, e vivia problemas 

A força naval holandesa frente a Pernambuco em 1630, segundo  N. J. Piscator. 
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com João por conta de dívidas. Tinham primos também 
no reino: “Guilherme Rodrigues e Cosmo Rodrigues 
eram mercadores em Viana do Lima e Viseu”.27 António 
Rodrigues, por sua vez, casado, actuava como mercador 
em Castro Daire. Num levantamento preliminar, 
encontramos representantes da família em Castro 
Daire, Lisboa, Porto, Trancoso, Viana do Lima, Viseu, 
Itamaracá, Paraíba, Bahia e Olinda, esta última, onde 
morava o próprio João, depois de sua vinda para o 
Brasil.

Fixados em Lisboa e Antuérpia, os Ximenes, 
célebre família de origem judaica – que “tinham 
contratado o comércio de Angola desde 1582 até 1619” 
–, fazia a ponte da família Nunes Correia com o Norte 
da Europa.

Não se sabe ao certo o ano em que João Nunes 
Correia chegou ao Brasil, mas os documentos informam 
que se encontrava em Pernambuco desde, pelo menos, 
1582, quando somava cerca de 35 anos. Provável que 
tenha desempenhado antes alguma actividade no 
reino, possivelmente como comerciante, seguindo a 
tradição familiar. Em meados dos anos oitenta, já se 
mostrava homem bastante respeitado, em parte, devido 
ao empenho junto com o irmão Diogo nas guerras 
pela conquista da Paraíba, colaborando como um dos 
principais, inclusive com capitais, entre os poucos que 
possuíam cavalo, e que a tudo sempre supriram.

Seu génio para os negócios tornava-o homem 
de talento especial. Tinha trânsito entre as actividades 
mais rendosas da economia brasileira. Comerciante 
de mercadorias e de homens, ascendia socialmente 
como um dos expoentes de uma rede económica de 
conexões internacionais e intercontinentais que fornecia 
produtos a diferentes regiões do mundo. Devia viajar 
ou mandar representantes com certa frequência a 
outras capitanias do Brasil, possessões ultramarinas 
lusas, portos de comércio na Europa e na África, 
talvez no Oriente, tomado por seus variados negócios 
e sociedades, a darem conta das ligações mercantes que 
construíra. Sabe-se, por exemplo, que em 1594 tinha 
dois correspondentes em Amesterdão: Duarte Saraiva e 
Manuel Nunes Veiga, e em Hamburgo, Manuel Álvares 
era seu representante. Investindo em várias frentes, 
mercador de primeira hora, comerciante de grosso trato, 
mantinha ainda contactos com o reino, base de onde 
seu irmão controlava os negócios familiares.

Era “largo da consciência nos seus contratos”. Cedo 
se envolvera com o tráfi co do pau-brasil – madeira das 

mais recomendadas para a construção de embarcações, 
visto a sua maior resistência –, do qual fora arrematador 
dos contratos por algum tempo, obtendo licença 
para a retirada e transporte do produto até o reino. 
Participava igualmente do comércio de escravos, tanto 
dos que vinham de Angola – prática de que mantinha o 
monopólio, sendo o contratador –, como da escravidão 
dos indígenas, os chamados “negros da terra”.

O tráfi co de escravos era das actividades mais 
lucrativas e importantes da economia colonial. O 
investimento neste tipo de mão-de-obra era alto, 
exigindo uma necessidade permanente de reposição de 
“peças” para a produção. Controlando o abastecimento 
de mão-de-obra nas regiões açucareiras, fazia-se João 
Nunes, num certo sentido, controlador da produção de 
açúcar, do comércio de pau-brasil e demais negócios, 
ocupando papel fundamental na colonização do 
Nordeste brasileiro, indispensável aos interesses da 
empreitada económica geradora de rendas para a 
Coroa.

Nunes também tinha interesse na arrecadação de 
impostos em Pernambuco. Desde 1590, candidatava-se 
ao contrato de cobrança dos dízimos reais na Capitania, 
o que o coloca entre os mais afortunados mercadores, 
posto que estes contratos exigiam grande monta de 
investimentos. Também desfrutava a incómoda fama 
de “ladrão dos direitos de El-Rey”, sintoma do poder 
que demonstrava possuir.

Reinvestia parte do que lucrava a emprestar 
dinheiro a juros altos aos que precisavam com urgência 
de capital. Por esta razão, era conhecido como 
onzeneiro público. Diziam dele não ter “por culpa 
ou pecado a onzena”, sendo “largo em seu negocear”, 
“inventor de ardis e subtilezas”, “roubador das fazendas 
dos homens”. Não perdoava dívidas, processando-as a 
quem quer que fosse. Nem os parentes tinham melhor 
sorte: seu primo Jerónimo Rodrigues, cristão-novo 
“que foi mercador e ora está empobrecido”, acusava 
João por suas tragédias pessoais, estando com ódio e 
inimizade do primo rico, afi rmando “que ainda havia 
de fazer queimar ao dito João Nunes”.28 O irmão Diogo 
também se queixava dos desentendimentos com João 
nos negócios, em carta que chegou ao conhecimento 
do Santo Ofício, pedindo que fossem feitas suas contas 
para que pudesse planejar o pagamento do que devia 
ao “irmão ingrato”. Ao ser criticado, João rebatia 
afi rmando que assim faziam todos no mundo, do 
porteiro ao Papa.
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Mas havia também aqueles que o adoravam. 
Era admirado pelos neoconversos daquela capitania: 
tinham “com ele muitas comunicações, assim em 
secreto como em público, todos os cristãos-novos 
de Pernambuco, e todos lhe têm muita obediência e 
respeito”.29

O sucesso nos negócios fez de João Nunes 
exemplo de empresário colonial.30 Acumulando 
dinheiro com os contratos que possuía, multiplicando 
lucros através de suas onzenas, ganhando fôlego com 
os rendimentos do comércio, contando com o auxílio 
do capital vindo dos acordos de além-mar, Nunes e os 
irmãos optaram por investir, de forma mais directa, no 
benefi ciamento do açúcar: Henrique e Diogo tornavam-
-se senhores de engenho; João, administrador. Aliado à 
conjuntura pessoal de João – comerciante com ligações 
internacionais, tratando dos negócios dos engenhos 
dos irmãos –, o aumento da procura internacional 
pelo açúcar contava com o investimento da burguesia 
europeia na criação de novos engenhos que garantissem 
o fornecimento do produto.

O capital dos Nunes seria investido na construção 
de engenhos, alastrando o poder económico da família 
até a Paraíba. Os engenhos eram em sociedade. 
Henrique Nunes possuía metade deles. Diogo dizia 
ser dono da outra parte. Não há provas de que João 
tivesse participação na posse dos engenhos, mas era 
ele quem organizava e administrava o funcionamento 
destes, representando e chefi ando a parte de Henrique, 
auxiliando e controlando o trabalho de Diogo.

O seu envolvimento nesta economia, desde a 
fase produtiva até a distribuição do açúcar, tornava-o 
especial: era dos poucos que não dependiam de terceiros 
para a moagem da cana e transporte da safra, o que 
certamente lhe gerava melhores preços, organizando 
os contactos e garantindo-lhe os principais mercados. 
Formava-se uma rede de distribuição de um negócio 
sediado em Lisboa e com ramifi cações várias, da qual 
João Nunes Correia, à frente, e seu irmão Diogo, eram 
mediadores no Brasil, produzindo e exportando açúcar, 
revitalizando o contacto – indirecto, via Portugal – entre 
o Nordeste brasileiro e os Países Baixos, difi cultado 
naquele momento de União Ibérica, em razão das 
tensões hispano-fl amengas. Uma estruturada rede de 
distribuição de açúcar para a Europa: as ligações com 
Henrique Nunes, na capital do reino, com o cunhado 
Luís Mendes, na cidade do Porto, e com os Ximenes, 
na Antuérpia, certamente eram fundamentais para 

os interesses e o destaque dos Nunes Correia nesta 
actividade.   

Respondendo pelos negócios dos irmãos, 
organizando-os, usufruía do prestígio deles decorrente. 
Por tudo que representava e pelos negócios com os 
quais se envolvia, João Nunes era exemplo de homem 
ascendente em Pernambuco, empresário multifacetado, 
dos que impulsionavam a colonização. Convivia com os 
donos do poder, possuía intimidade com os de grande 
importância na colónia, julgava a todos como passíveis 
de suborno, comprando alguns.

Apesar da pouca vaidade, nos momentos em 
que julgava preciso, mostrava o seu poder e infl uência, 
trajava-se com luxo, usando roupas de tafetá, “de festa, 
com calções e jubão de cetim”, ou “vestido de veludo 
lavrado, com muitos criados”, ou “com roupeta de 
gorgorão e o jubão de seda”, às vezes portando espadas 
na cinta.

À semelhança do que acontecia com Bartolomeu 
Vaz Landeiro, na China, o qual auxiliava a Companhia 
de Jesus com avultadas quantias em dinheiro, também 
João Nunes, no Brasil, participava na Confraria do 
Santíssimo Sacramento, uma das mais importantes 
de Pernambuco. Para estes mercadores cristãos-novos, 
a actuação nestas congregações religiosas signifi cava 
vantagens pessoais e reconhecimento público de sua 
correcta e verdadeira adaptação à religião católica, 
ocupando posições de destaque em seus quadros. 
Mas era também afamado como “rabi dos judeus de 
Pernambuco” e, dizia-se dele, que frequentava sinagogas 
clandestinas. Ora cristão ora judeu, comportava-se de 
acordo com as conveniências: era, antes de tudo, um 
homem do dinheiro.

Morava na principal rua da vila de Olinda, a Rua 
Nova, numa das poucas casas de dois andares que lá 
existiam. Nesta rua, moradia dos de maior destaque na 
capitania, realizava-se o grosso do comércio e a disputa 
pelos “dízimos de El-Rei”, além de avistar-se ao longe as 
embarcações que ancoravam no Recife para o transporte 
dos produtos do trópico.

Dentre os cristãos-novos que desembarcaram 
no Brasil, João Nunes não foi só mais um número. 
Participante de uma engrenagem internacional bem 
montada, cabeça dela no Brasil, daqui controlava os 
negócios, variados e lucrativos, com o aval do irmão 
lisboeta, o descontentamento do irmão paraibano e 
o apoio dos mercadores judeus do Norte da Europa. 
Juntara fabulosa fortuna, mas continuava avaro. 
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Fazia onzenas gritantes, mas nem por isso era menos 
accionado quando a alguém faltava capital para tocar 
os empreendimentos. Cobrava altos juros em seus 
empréstimos, mas também dava ajuda fi nanceira aos 
cristãos-novos que chegavam, sem maiores perspectivas, 
à colónia. Vendia escravos e recolhia os dízimos reais. 
Transportava o açúcar que era produzido nas fazendas 
da família, na mesma Paraíba onde arriscara a vida 
expulsando os franceses. Tinha amigos importantes, de 
governadores a padres. Era, em todos os sentidos, um 
exemplo de homem de negócios que conseguira êxito 
em tudo que pusesse a mão. Boa parte da sociedade, à 
semelhança do que acontecera com Jacome de Olivares 
na Índia e Bartolomeu Vaz de Landeiro na China, não o 
suportava, porque João Nunes representava o processo 
de ascensão social dos cristãos-novos no Império.

Prova do rancor que provocava, foram as 
dezenas de denúncias que fi zeram com que fosse preso 
e enviado em 1591 para o Tribunal da Inquisição de 
Lisboa, acusado, dentre outras heresias, de desrespeitar 
um crucifi xo. Contrariamente, ao que aconteceria a 
Jacome de Olivares e respectiva família, João sairia 
do cárcere, sob fi ança, livre, por falta de provas que 
comprovassem sua culpa, facto senão inédito, ao 
menos raríssimo na História, de quase três séculos, 
da Inquisição portuguesa.31 Este pormenor também é 
revelador da infl uência que usufruía, rede de contactos 
que o apoiava, dos interesses que representava para 
a Coroa portuguesa no processo de colonização do 
Brasil, e das avultadas somas, que tivera de subtrair 
de seu imenso património, para negociar a liberdade. 
Dentre os que assinaram sua libertação, encontramos 
Rodrigo Andrade, dos Rodrigues D’Évora, uma das 
mais importantes famílias mercantis de então. Em 
1600, Rodrigo foi designado para ir até Madrid com 
cerca de 300 mil cruzados negociar o perdão geral aos 
cristãos-novos. Outro dos fi adores de João Nunes foi 
Jerónimo Henriques, rico mercador que fora senhor 
de engenho em Pernambuco e que emigrou para 
Amesterdão em 1609, onde era conhecido pelo nome 
de Joseph Cohen, e negociou diamantes, ouro, prata, 
pérolas, trigo, açúcar, entre outros produtos.

De Lisboa, ao invés de retornar ao Brasil, João 
Nunes partiria, em 1595, para Madrid, onde assumiria 
o nome castelhano, Juan Núñez Correa, e continuaria 
os negócios do clã auxiliado pelo sobrinho, João Nunes 
Saraiva. Por sua vez, Saraiva destacar-se-ia no comércio 
com o Oriente, incrementando as redes comerciais, 

habilmente montadas com a ajuda do tio. Enriquecido, 
seria um dos fi nanciadores da Coroa hispânica durante 
a crise de 1623. Um outro sobrinho de João, Francisco 
Mendes do Porto, fi lho de sua irmã Branca, mudar-se-
-ia para Amesterdão, onde assumiria o nome judeu de 
David Jesurun.32

Nessa mesma cidade holandesa, porto de chegada 
de tantos neoconversos da diáspora ibérica, e também 
nascido em Castro Daire, de que eram originários 
os Nunes Correia, seria Isaac Aboab da Fonseca, de 
nome cristão Simão da Fonseca. Isaac Aboab era 
bisneto do último Gaon de Castilha, que chegara a 
Portugal em 1492, na leva dos judeus expulsos daquele 
reino. Nascera em 1605. Ainda jovem, é levado para 
Amesterdão, onde viria a ser discípulo do polémico 
Uriel da Costa, um judeu português do Porto, cujo 
pensamento, considerado herético, o levaria ao suicídio 
e lançaria as bases para a fi losofi a de Spinoza. Mais tarde, 
entre 1641 e 1642, durante a ocupação holandesa do 
Nordeste brasileiro, Isaac Aboab destacar-se-ia como 
rabi da primeira sinagoga instaurada no continente 
americano, a Kahal Kadosh Zur Israel (Rochedo Santo 
de Israel).33Esta personalidade fundaria igualmente a 
Sinagoga Portuguesa de Amesterdão.

Devido às reduzidas dimensões de Castro Daire 
no início do século XVII – um pequeno vilarejo situado 
no Distrito de Viseu, e onde todos os moradores se 
tratavam pelo nome –, é de supor que as famílias de 
Isaac Aboab da Fonseca e dos Nunes Correia ter-se-iam 
conhecido e, quiçá, mantido laços de convivência.

Na Espanha, João Nunes continuava a representar 
os interesses da família. Quando o irmão Henrique, que 
morava em Lisboa, falece, João contrai matrimónio com 
a fi lha deste, sua sobrinha Lucrécia Nunes, evitando a 
dispersão do capital familiar. Em 1603, encontramos o 
seu nome referido entre os envolvidos no comércio da 
pimenta, emitindo letras de câmbio. Esta diversifi cação 
de investimentos financeiros desde a produção 
açucareira, passando pelo pau-brasil, empréstimos a 
juros, escravos e pimenta, é algo comum dentre os 
cristãos-novos. João Nunes repetiria desta forma o 
percurso de vários outros neoconversos: ao acumular 
capitais em suas diversifi cadas actividades, investia em 
novas oportunidades fi nanceiras, fazendo uso dos seus 
contactos para explorar redes comerciais pré-existentes, 
expandindo-as, quando possível. No caso da pimenta, 
esta, desde cedo, tinha sido explorada pelos judeus e 
cristãos-novos sefarditas. Também Jacome Olivares, 
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em Cochim, se envolvera neste trato. Curiosamente, 
à época, o regedor do rei de Cochim para a pimenta a 
enviar para o rei de Portugal, era um judeu de nome 
Jacob. Outra convergência de investimentos acontece 
no comércio de escravos, tanto os Nunes: como os 
cristãos-novos de Cochim, ou os Landeiro de Macau 
negociavam pessoas.

No Outono de 1625, João Nunes Correia 
faleceria em Madrid, provavelmente vitimado por 
uma embolia cerebral que o deixara incapacitado.34 
O seu sobrinho, João Nunes Saraiva, assumiria a 
parte que cabia ao tio, dirigindo o braço espanhol dos 
negócios.

É neste ponto que introduzimos uma outra 
personalidade, Duarte Gomes Solis. A sua família, 
à semelhança do que acontecera com João Nunes 
Correia, manteria fortes ligações com Amesterdão e 
Veneza, controlaria o comércio de escravos na costa 
ocidental africana, estaria ligado ao comércio da 
pimenta de Cochim e investiria no comércio asiático. 
Existem, inclusive, diversas ligações entre a família de 
Solis e o clã dos Nunes Correia. De facto, em precisão, 
todas estas famílias fi nanceiras formavam uma grande 
família transnacional, os Solis, os Gomes da Costa, Dias 
Henriques, Brandão, Mendes de Brito, entre outros, 
cruzavam-se fi nanceiramente e por laços familiares. 
Por exemplo, a família Ximenes, que controlara o 
comércio de escravos no Atlântico e que mantivera 
relações comerciais com João Nunes no Brasil e a partir 
de Antuérpia, ligou-se, por laços de sangue, à poderosa 
família sefardita portuguesa dos Mendes de Brito, que, 
por sua vez, se cruzara, em inúmeras ocasiões, com a 
família Solis.35

Duarte Gomes Solis, surge-nos como uma fi gura 
maior dos fi nais do século XVI e inícios do século XVII. 
Pouco mais sabemos sobre ele além do que nos legou nas 
suas próprias palavras. O restante permanece esquecido 
nas sombras da História. Sabemos que Solis nasce em 
Lisboa entre 1561 e 1562. Apesar de algumas hipóteses 
já levantadas, desconhecemos o verdadeiro nome dos 
seus progenitores.36 O iato que procede a sobredita data 
até 1585, ano em que parte para a Índia, encontra-se 
ainda por preencher. 

Este cristão-novo duvidoso revela na obra que 
produziu um profundo conhecimento da religião 
judaica, assim como da cristã. Esta dualidade é 
acentuada pelas suas próprias ligações sanguíneas. 
Primo de André Faleiro, um dos mais ricos judeus 

do gueto de Veneza, casado com Violante Mendes de 
Brito, fi lha de um dos maiores fi nanceiros portugueses, 
Heitor Mendes de Brito. As suas relações com as 
comunidades judaicas portuguesas na Europa e em 
todo o Império português, assim como a sua ligação ao 
grande capital fi nanceiro, reafi rmam o quão importante 
é esta personalidade.

Por volta de 1492, chegam a Veneza os primeiros 
judeus vindos de Espanha. Em 1503, por intermédio 
do famoso judeu português Isaac ben Judah Abravanel, 
é negociado um tratado comercial entre Portugal e a 
República de Veneza e acordada a tolerância em relação 
à comunidade mercantil judaica na cidade. Em 1516, 
o bairro judeu é criado e os sefarditas passam a viver 
separados dos cristãos. Com a fundação da Inquisição 
portuguesa, em 1536, uma nova vaga de sefarditas 
instala-se na cidade, a maioria dos quais cristãos-novos, 
reconvertendo-se posteriormente ao judaísmo. As 
inúmeras referências a esta comunidade, demonstram 
que Duarte Solis manteria contactos com esta elite 
mercantil.

Frontispício de Discursos sobre los comercios de las dos Indias 
de Duarte Gomes Solis, 1622.
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Relativamente ao sogro, Heitor Mendes Brito, 
à semelhança do que acontecia com alguns elementos 
da sua família, como Jorge Rodriguez Solis, eram 
importantes possuidores de títulos da Fazenda Real, 
com validade hereditária, o que lhes permitia o 
monopólio do comércio atlântico de escravos. À guisa 
de exemplo, no rol de títulos da Fazenda Real descritos 
nas Chancelarias Filipinas, podemos identifi car Heitor 
Mendes de Brito, Jorge Rodriguez Solis, Luís Gomes 
Angel, Francisco Lagarto, Diogo Rodriguez de Lisboa, 
João Soeiro, entre outros.

O seu horizonte geográfico abrange quatro 
continentes, e o seu conhecimento de religião e 
historiografi a contemporânea serve para comprovar 
o facto de Solis ser um homem dotado de uma 
inteligência superior e de um profundo conhecimento 
em relação às matérias sobre as quais se debruçava. Se 
à sua erudição adicionarmos a amplitude de lugares 
pelos quais passou ou com quem manteve ligações 
fi nanceiras, apercebemo-nos que as traves mestras com 
que elabora o Discursos sobre los comércios de las dos  
Índias, sua obra de cariz económico maior, não são para 
serem desprezadas de ânimo leve. No decorrer deste 
artigo, a ela recorreremos, no intuito de reconstruir o 
seu pensamento. 

Segundo palavras do próprio, embarca para 
a Índia em 1585, a bordo da nau Santiago,37 a qual 
naufragaria no Índico e cujo capitão-mor, Fernão 
de Mendonça, abandonaria a tripulação do navio, 
escapulindo-se num esquife.38

Conseguindo chegar à Índia em 1586, os seus 
dotes comerciais são rapidamente notados pela elite 
governante. Servindo, dois anos depois, D. Manuel 
de Sousa Coutinho,39 assisti-o nas novas medidas 
económicas que procura implementar no Estado 
da Índia. Em 1591, com o novo vice-rei Matias de 
Albuquerque, a sorte de Solis é alterada. Acusado de 
irregularidades, é preso e enviado na nau Madre de 
Deus para Portugal, não sem antes lhe confi scarem 
todos os bens que adquirira. Para piorar a sua situação, 
esta embarcação tem como capitão-mor Fernão de 
Mendonça, o mesmo que, anos antes, abandonara a 
tripulação da nau Santiago. Acrescendo a esta situação 
o facto da nau Madre de Deus ter sido capturada pelos 
ingleses ao largo da ilha do Corvo,40 a vida de Duarte 
Gomes Solis difi cilmente poderia encontrar-se mais 
insegura. De comerciante rico, passara a traidor da 
pátria, para, fi nalmente, se encontrar cativo nas mãos 

dos ingleses. Contudo, nem nestes momentos tão agros, 
o carácter de Solis nos deixa de surpreender. Mesmo 
prisioneiro de ingleses, aproveita esta oportunidade para 
se informar o mais possível das técnicas do inimigo.41

Em 1593, já livre das acusações de irregularidades 
que sobre si pesavam, Solis parte novamente para a 
Índia. Desta vez, a nau chama-se São Cristóvão. Para 
seu azar, naufraga na costa de Melinde. Conseguindo 
atingir fi nalmente o seu destino, é na Índia que volta 
a enriquecer. As suas peripécias não se ficam, no 
entanto, por aqui: a bordo de uma outra nau, com o 
mesmo nome da fatídica Santiago, é aprisionado pelos 
holandeses na ilha de Santa Helena.

Por volta de 1601, regressa a Portugal na nau 
São Valentim, onde, em plena costa portuguesa, é 
novamente abordado por naus inglesas.

Quase quatro séculos volvidos, as suas palavras, 
relativamente aos infortúnios passados no Oriente 
e em Portugal, não deixam de causar impacto aos 
contemporâneos.

De regresso a Lisboa, volta a sentir as fortes 
clivagens sociais que separam ricos e pobres, fi dalgos e 
comerciantes. É com alguma amargura que diz que 

“para los ricos tiene la experiência mostrado, que no 
ay leys ni prohibiciones que los arraiguen. Siendo 
cosa muy aueriguada en Portugal, quebrarse con 
vna cadena de oro la de hierro.”42 
Reprovando o facto do mérito ser atribuído 

segundo o dinheiro e não ao valor individual, tal crítica 
velada à corrupção, onde o dinheiro compra a justiça, 
o ouro compra o ferro, não nos é completamente 
estranha. É talvez neste sentido que Solis apresentará 
um memorial dos cristãos-novos portugueses a Filipe IV, 
queixando-se da opressão efectuada pela Inquisição 
portuguesa.

Relativamente ao Extremo Oriente, a principal 
ideia que nos é transmitida por Solis é a de divisão 
entre Portugueses e Castelhanos. Apesar de se 
encontrarem sob a égide de uma mesma coroa, Solis 
defende que a concorrência é prejudicial para ambos, 
mas que, importa não esquecer, a “Viagem do Japão” 
foi uma mercê criada pela Coroa de Portugal para 
pessoas que, devido aos serviços prestados na guerra, 
a mereceram.43 Salienta ainda que o comércio é mais 
poderoso que as próprias armas. É o poder económico 
que decide a orientação da guerra e é neste sentido 
que ele descreve a sua visão do panorama geopolítico 
no Extremo Oriente:
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“Y son tãtos los enredos y pretensiones sobre la 
mucha plata que de México passa a Filipinas que 
los Chinos quebrantaron sus próprias leys, y entre 
ellos y Iapones, Portugueses, y Castellanos, Olãndeses 
y Filipinas, se mezclan, y guerrean, y comercian: de 
manera que se puede recelar vna gran ruyna.”44

Segundo Solis, foi devido à abertura do comércio 
via México/Filipinas, que a Índia Oriental portuguesa 
entrou em decadência e, encontrando-se muitas das 
fortalezas da Índia directamente dependentes deste 
comércio, as perturbações nele fi zeram com que os 
holandeses pudessem causar sérios danos às possessões 
portuguesas.45 Um dos outros argumentos apontados 
são os prejuízos provocados pela entrada de prata 
mexicana num circuito comercial já estabelecido 
entre a China e o Japão. O excesso de prata fez com 
que a infl ação subisse, os produtos encarecessem e os 
lucros baixassem, aumentando e fundamentando a 
animosidade que os portugueses daquele quadrante 
geográfi co nutriam em relação aos castelhanos46:

Seguindo este raciocínio, Duarte Gomes Solis 
defendia o encerramento do comércio da prata via 
México/Filipinas, propondo que a prata só entrasse na 
China via cabo da Boa Esperança, e que, apenas uma 
acção concertada entre Portugal e Castela, “se pueden 
tornar a restaurar de las grãdes necessidades en que estã 
estos dos Reynos y sus conquistas.”47 Outro dos graves 
problemas que, nas suas palavras, o poder central 
ibérico parece enfrentar, é o facto das leis emitidas 
pelo rei para regular o comércio naquela área não 
serem obedecidas, e que, o principal motivo para tal, 
não seriam os maus súbditos, mas sim, a sua falta de 
aplicabilidade à realidade mercantil vigente no Extremo 
Oriente.48 Relativamente aos governantes, acusa-os de 
incompetência, sublinhando que a única forma de 
restaurarem o comércio, é através da contratação de 
pessoas capazes que compreendam e saibam executar 
com rapidez as leis emanadas49 pelos ministros do rei, 
os quais, por sua vez, também não escapam à crítica 
mordaz de Solis.50 Acusados de defenderem os seus 
próprios interesses, em detrimento dos interesses 
da coroa, Solis é claro no seu desprezo. Sem uma 
censura que lhe apague as polémicas frases, e quiçá, 
levado pelo entusiasmo, critica inclusivamente o rei, 
devido à permissão de comércio entre as Filipinas e o 
Extremo Oriente, recordando-o que ambas as coroas 
estão sob seu nome, e que. é fundamental defender os 
interesses de todos os vassalos.51 No caso dos súbditos 

portugueses, grassa grande descontentamento, assente 
no facto das suas pretensões não serem nem atendidas, 
nem defendidas.52

É no seguimento deste raciocínio que Solis volta a 
sublinhar que as políticas militares e comerciais ibéricas 
deveriam ser planeadas em conjunto, com ambas as 
Índias53, e que a contínua concorrência castelhana aos 
comerciantes de Macau repercute-se em todo o Estado 
da Índia, desde Malaca até Goa.54

E não perdendo o sentido de humor que lhe é 
tão característico, Solis defende que, com a entrada 
das Filipinas no circuito exclusivo de Macau, tanto 
japoneses, como chineses, passaram a ter uma 
alternativa. A abundância de ouro e prata acentuou 
prejuízos e inimizades, e a ironia desta situação consiste 
na guerra entre portugueses e castelhanos, enquanto os 
japoneses e chineses, teoricamente inimigos, estavam 
em paz uns com os outros. E, por conseguinte, das 
desavenças luso-castelhanas, quem obtêm verdadeiro 
proveito é a Holanda.55

É neste âmbito que Duarte Gomes Solis aborda 
as querelas religiosas no Japão, afi rmando que apenas 
dissimulam interesses económicos e políticos de 
castelhanos e portugueses,56 e que os martírios ocorridos 
e problemas enfrentados ao momento, advêm de “otras 
mercancias del mundo” que não a Fé e argumenta 
ainda que, se defende esta ideia, é porque tem consigo 
documentos dos bispos do Japão e China, assim como 
de governadores e cabidos das cidades das Filipinas.57

Quanto às referências que são feitas tanto a 
japoneses como a chineses, elas são tudo, menos 
elogiosas. Considerando-os traidores, afirma que 
fazem qualquer coisa por cobiça, desobedecendo às 
leis do seus próprios governantes, e que os holandeses, 
aproveitando-se desta situação, se servem deles como 
mercadores e soldados.58

Evidentemente que o que é subliminar a estas 
afi rmações é a evidência do monopólio luso ter sido 
quebrado e os comerciantes portugueses se sentirem os 
verdadeiramente lesados face a este acontecimento.59

A estas afirmações nada lisonjeiras, Solis 
acrescenta que os japoneses e chineses lavram moedas 
falsas e vendem armas aos holandeses, para prejuízo 
de portugueses e castelhanos.60 Afirma ainda que 
os japoneses, mais especifi camente, aproveitando o 
ódio entre portugueses de Macau e castelhanos das 
Filipinas, se tornaram bons navegadores e comerciantes. 
Utilizando o pretexto de levarem mantimentos para 
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Manila, os nipónicos abasteciam-se de sedas trazidas 
pelos chineses, os quais, à semelhança dos japoneses, 
aproveitavam as querelas político-económicas entre os 
ibéricos.61

Possuindo alternativas económicas através 
das Filipinas e dos holandeses, Solis afi rma que os 
japoneses “ya no teniã necessidad de nuestro comercio, y 
trato” e, através desse subterfúgio, puderam queimar 
a nau de trato Nossa Senhora da Graça no ano de 
1610, provocando a ruína da maior parte dos grandes 
investidores de Macau e Índia portuguesa.62

Por outro lado, este autor reconhece a supremacia 
holandesa que se “hizo tan poderoso en aquellos mares” 
e cujas mercadorias se conseguem mais baratas. Para o 
autor, a verdadeira ameaça da Companhia das Índias 
Orientais Holandesas (VOC), já mais poderosa em 
armas e comércio que os potentados ibéricos, era a 
possibilidade de se aliarem a outros reinos daquela 
região, à semelhança do que acontecia com japoneses e 
chineses.63 Um dos motivos mais fl agrantes apresentados 
é a superioridade técnica. Em substituição dos grandes 
galeões, lentos e difíceis de marear, os navios holandeses 
são mais pequenos e rápidos.64As tripulações são 
altamente qualifi cadas, Solis não se detêm e elogia 
particularmente a preparação dos soldados, “con pocos 
soldados, porque los que lo son pueden ser Capitanes”.65Já 
as naus portuguesas, de quem faz um fi el retrato, com 
“ofi ciales que no lo son, y en muchos muchachos por 
soldados que no conviene que se vayan”,66 sendo, segundo 
o autor, preferível pagar melhores salários a bons 
soldados do que a degredados e rapazes sem qualquer 
preparação.67

A perspectiva política pela qual Duarte Gomes 
Solis analisa o império português a Oriente revela-nos 
a decadência eminente da presença lusa. A guerra 
entre zonas de infl uência castelhanas e portuguesas, a 
aliança holandesa com japoneses e chineses ameaçando 
as ambições monopolistas ibéricas,68 assim como a 
colaboração da Holanda com Veneza para destruir as 
rotas comerciais estabelecidas,69 e a incapacidade de gerir 
territórios longínquos, são variáveis que diagnosticam 
uma monarquia fi lipina em decomposição.

Por sua vez, Solis critica os portugueses no 
âmbito científi co, já que, contrariamente às potências 
marítimas emergentes – Holanda e Inglaterra –, não 
investem o sufi ciente na ciência do mar70 e deixa-nos 
um exemplo que refl ecte bem o estado de crise em 
que a ciência náutica se encontrava nos primórdios 

do século XVII.71 Finalmente, a maior contradição que 
Solis procura demonstrar nesta obra é o que denomina 
de um Império disfarçado na aparência, faltando-lhe 
na substância.

Critica ferozmente a mentalidade ibérica, 
demasiado religiosa e conservadora, em relação ao 
comércio, e o desprezo votado pela elite governante 
em relação aos mercadores, contrariamente ao 
que acontecia com venezianos, genovese372 ou 
holandeses e ingleses.73 Acresce que, para piorar a 
crise ibérica, a Fazenda Real é gerida por pessoas não 
ilustradas no comércio,74 e que apenas uma junta de 
ricos comerciantes, preparados por possuírem um 
conhecimento profundo da economia, poderiam 
contornar esta crise.75 Por outro lado, defende a 
minoria religiosa judaica, advertindo que os judeus 
ibéricos, detentores do grande capital fi nanceiro, ao 
serem perseguidos, ajudavam venezianos e turcos76 
e, como contraponto à perseguição que lhes é feita 
em todo o império fi lipino, apresenta a liberalidade 
holandesa77 que os sabe aproveitar e tomar partido das 
suas redes comerciais e conhecimentos.

Como se pode perceber através dos exemplos 
elencados no presente artigo, a Diáspora sefardita 
não se resumiu à saída de judeus e cristãos-novos da 
Península Ibérica, em busca de regiões onde fossem 
aceites. Representou, igualmente, em pleno séculos XVI 
e XVII, um ensaio de globalização. Todas estas famílias 
ocupavam lugares de destaque nos centros produtores 
de matérias-primas e nos espaços transformadores das 
mesmas, sendo possível identifi car, nas mais importantes 
metrópoles europeias, redes fi nanceiras comandadas por 
sefarditas. As principais famílias conheciam-se, casavam 
entre si, mantinham negócios, formavam sociedades. 
Mercadores que percorriam Europa, África, Brasil, Índia, 
China, Japão. Reinvestiam o dinheiro que ganhavam 
em outras regiões, aumentando a sua área de infl uência, 
diversifi cando as suas actividades. Circulavam, a partir 
de redes familiares e de contactos, por todo o mundo, 
ligando a Europa aos três continentes conhecidos, 
através da negociação de seus produtos.

Muitas vezes, na documentação disponível, 
e devido à sua dispersão por diversos quadrantes 
geográfi cos, assim como pela redacção destas fontes 
documentais em línguas variadas, torna-se difícil a 
identifi cação das redes e sua real amplitude. A evidência 
de utilização de vários nomes pelos mercadores acentua 
a complexidade desta tarefa. Não resta dúvidas, porém, 
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de que representavam um importante contributo 
económico para o desenvolvimento das actividades 
mercantilistas e para a construção do poder europeu 
no mundo.

Todavia, há também aqueles cristãos-novos e 
judeus que, sendo elementos activos nestas redes, não 
foram alcançados pelas malhas da perseguição religiosa, 
permanecendo incógnitos nas páginas da História. 
Alguns, por pertencerem a uma elite política que se 
colocava acima do poder religioso e do poder dos 
homens; outros, por comprarem o silêncio dos seus 
actos e ascendência. 

Nestas grandes famílias fi nanceiras sefarditas, 
não existia uma homogeneidade nas questões de fé. 
Eram, na prática, homens do trato, antes de serem 
homens de Deus ou de Iaveh. Encontramos em diversas 
ramifi cações genealógicas judeus, cristãos, cristãos-
-novos, judeus-novos (Amesterdão) e criptojudeus. Em 
determinados casos, verifi ca-se tanto cristãos seguindo 
a Torah, como judeus que lêem o Novo Testamento. Se 
algo os liga é, com certeza, uma consciência de partilha 
do mesmo sangue e de uma herança judaica em comum, 
que os une a todos em tempos de perseguições e, a partir 
da qual, constroem a sua identidade. 
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