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Beatriz de Luna – Grácia Nasci – 

Grácia Benveniste, “A Senhora” *

Susana Bastos Mateus e Paulo Mendes Pinto
Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste»

Figura cimeira da história do sefardismo, Beatriz de Luna é mais
conhecida pelo seu nome judaico: Grácia Nasci. A sua biografia,
esboçada longamente, ou apenas referida, encontra-se presente 
em centenas de obras nas últimas décadas; as duas personagens,
Beatriz e Grácia pertencem mais ao campo da literatura do que ao
da historiografia.

Na dificuldade de estabelecer uma distância entre biógrafo e
biografado, sobretudo quando a personagem sofre uma significativa
deturpação com o correr do tempo, corre-se o risco de se transfor-
mar a narrativa numa verdadeira hagiografia, e hagiógrafos, Grácia
Nasci teve muitos, inclusivamente no grupo dos seus contemporâ-
neos. Escritores, romancistas e historiadores deixaram-se apaixonar
por esta figura que simbolizava um conjunto de valores caros ao
mundo judaico em momentos de crise, heroína de algo que se podia
denominar como “homens em tempos sombrios” para utilizar uma
expressão de Hanna Arendt 1.

O reconhecimento de uma figura invulgar com rasgos de lide-
rança foi-lhe conferido pelos seus contemporâneos. Os seus pane-

* Esta síntese foi desenvolvida no âmbito do trabalho de investigação desenrolado na
Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” e contou com numerosas contribui-
ções e sugestões. Neste sentido, queremos agradecer o apoio de Maria Fernanda Guima-
rães, Herman Prins Salomon, António Lopes Andrade, James Nelson Novoa e José Anto-
nio Guillén Berrendero.

1 Arendt que refere que a noção de tempos sombrios se aplica a diversos momentos ao
longo da história. Cf. Homens em Tempos Sombrios, Lisboa, Relógio d’Água, 1991.
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giristas expressam estas qualidades, dando-lhe matizes de uma gran-
deza nobiliária. Mesmo depois da sua saída de Portugal, a sua
memória perpetua-se no seio das comunidades de cristãos-novos
portugueses acossadas pelos primeiros decénios de perseguição
inquisitorial.

Em 1558, no processo na inquisição de Lisboa de Lopo de
Leão, de Miranda do douro, surge uma referência à figura de
Grácia, referida simplesmente como «a Benveniste», diz-se que:
“primeiramente ouviu falar na Benveniste e que a dita Benveniste
estava agora em Génova e dava muitas esmolas para todos que qui-
sessem ir destes reinos. E que as cartas que vinham de Roma e que
estava lá muito à sua vontade sem andar com o olho sobre o ombro
vivendo na lei da verdade 2.”

Ao longo de toda a sua vida Grácia sofreu as vicissitudes de
viver numa época conturbada como foi o início do século XVi.
Sentiu cair sobre si a ambição desmedida das casas reais europeias,
sofreu o perigo eminente e sempre presente de uma perseguição
inquisitorial, tal como viu várias vezes os seus bens serem confisca-
dos. Perante todas as dificuldades que se foram colocando no seu
ca minho, defendeu com pulso de ferro as suas causas. Os seus
objectivos foram sempre defendidos até ao limite e de forma apai-
xonada. Foi firme no tomar da defesa da causa dos cristãos-novos
portugueses, nas suas continuadas e desesperadas tentativas de fuga
aos braços tentaculares da inquisição. Com a mesma determinação
tentou defender, a todo o custo, a coesão da sua família, e manter a
posse do património.

Hábil mulher de negócios, Grácia geriu desde muito cedo os
destinos da Casa Mendes, uma das principais casas comerciais do
seu tempo. No entanto, os seus biógrafos não hesitam em realçar a
sua faceta religiosa, dimensionada no seu apoio às edições de obras
he braicas de cariz religioso, à construção e sustentação de diversas
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2 Cf. ANTT, Inquisição de Lisboa, processo n.º 4391, fl. 12.
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sinagogas em território otomano e, talvez o aspecto mais impor-
tante, o projecto de refundação de Tiberíades, uma das mais impor-
tantes cidades do judaísmo, o local para onde fugiram os sacerdotes
após a destruição do Templo de Jerusalém no século i d.C., e o
local onde foi compilada a mishnah.

A admiração que esta mulher despertou entre os seus coetâneos
– ficou conhecida por a Senhora – está presente nos relatos escritos
de todos aqueles que directa ou indirectamente com ela se cruza-
ram. A dificuldade em realizar uma biografia de Grácia Nasci não
reside na falta de dados para o fazer, o problema maior é que, neste
caso, o mito superou claramente a história. 

De Lisboa a Istambul, 

um percurso de fuga e de afirmação identitária

Pouco se sabe sobre os primeiros anos de vida de Beatriz de
Luna 3. Terá nascido em Lisboa, por volta de 1510, no seio de uma
importante família de cristãos-novos 4. A data do seu casamento
com o importante banqueiro Francisco Mendes Benveniste
também é desconhecida, no entanto, alguns autores avançam com a
hipótese de ter sido em 1528. O casamento seguiu o rito católico
mas não é de excluir a hipótese de que no interior do lar se tivesse
efectuado uma cerimónia judaica. 

Este casamento terá sido relativamente breve, uma vez que
Francisco morreu em Janeiro de 1535, pouco tempo depois do nas-
cimento da sua única filha, Ana. Com a viuvez, Beatriz ganha um
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3 Recentemente Herman Prins Salomon lançou algumas hipóteses em torno aos
ascendentes de Grácia Nasci, cf. “Álvaro de Luna ci-devant Simuel Naci, o pai de d. Grácia
Naci (Beatriz de Luna), Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 8, Lisboa, 2008, pp. 309-312.

4 de facto as referências ao seu nascimento são escassas, Roth afirma que “When in
1528 she became the bride of  Francisco Mendes Benveniste, she was probably about
eighteen years of  age. Whe know nothing of  her earlier life. it is not ascertainable even
whether de Luna was an original Jewish or an acquired Gentile patronymic.”, Doña Gracia
of  the House of  Nasi, Filadélfia, The Jewish Publication Society of  America, 1977, p. 13. 
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novo estatuto e uma nova posição na sociedade do seu tempo. Esse
novo estado conferia prerrogativas completamente diferentes aos
elementos femininos 5. A sua posição é bastante melindrosa uma
vez que a fortuna dos Mendes é avidamente cobiçada pela corte de 
d. João iii. O rei toma providências para fazer o inventário de bens
de Francisco Mendes. uma outra frente de pressão da coroa centra-
-se na filha do casal, ainda criança e uma das herdeiras da fortuna
de Francisco. O rei tenta por todas as vias levar a jovem para a casa
da rainha dona Catarina, visando o seu futuro casamento com
algum elemento próximo da casa real. Segundo alguns documentos
consultados por Andrée Aelion Brooks, parece que a escolha do
futuro noivo viria a recaír sobre um filho de dom António de
Ataíde, Conde da Castanheira 6. O rei terá mesmo aconselhado d.
António de Ataíde a utilizar Gonçalo Mendes como intermediário
junto da cunhada 7.

um outro aspecto que dificultava a posição dos Mendes-Benve-
niste em Portugal, após a morte de Francisco, relacionava-se com as
complicadas negociações com Roma, em torno estabelecimento da
inquisição em Portugal 8. A correspondência do núncio, estante em
Portugal, demonstra bem essas dificuldades. 

Por todos estes motivos, a manutenção da família em Lisboa é
cada vez mais insustentável e a fuga acaba por ocorrer pouco antes
do estabelecimento oficial do Santo Ofício em Portugal. Existem al -
gumas dúvidas no tocante aos elementos que compunham a comi-
tiva de Beatriz de Luna. Herman Prins Salomon e Aron di Leone
Leoni referem que os acompanhantes de Beatriz seriam a filha 
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5 Veja-se ANdRéE AELiON BROOkS, The woman who defied kings. The life and times of  Doña
Gracia Nasi – a jewish leader during the renaissance, St. Paul / Minnesota, Paragon House,
2002, p. 81.

6 A autora baseia-se no testemunho de diogo de Redondo, um mercador português
em Antuérpia. (dMSW, box CC, folder 5 of  Wolf ’s papers), op. Cit., p. 85. 

7 FORd, Letters of  John III, p. 344. 
8 Veja-se as cartas publicadas em Charles Martial de Witte, La Correspondance des

Nonces, vol. ii.
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Ana, a irmã Brianda de Luna e os seus sobrinhos Bernardo Micas e
João Micas 9.

Os pormenores da viagem e da estadia em Londres terão sido
or ganizados por diogo Mendes Benveniste, a partir de Antuérpia, e
as autoridades da cidade enviaram uma carta a Cromwell para ga -
rantir a segurança e o bom tratamento da comitiva 10. A chegada de
Beatriz e da sua família foi claramente sentida nos círculos corte-
sãos de Henrique Viii. O principal intermediário de Beatriz com a
corte inglesa foi Sebastião Rodrigues Pinto, um cristão-novo de ori -
gem portuguesa que residia na capital inglesa 11. Ao chegar a Antuér-
pia, Beatriz encontra o cunhado, diogo, com uma posição de desta-
que no seio da comunidade mercantil da cidade. desde logo,
Bea triz entra em contacto com os negócios da Casa e também com
outras actividades às quais diogo se dedicava. O auxílio aos cris-
tãos-novos que fugiam de Portugal é uma das actividades de maior
relevo. Segundo a opinião de vários autores, Beatriz terá ampliado e
estruturado uma rede de assistência que teria sido montada pelos
irmãos Francisco e diogo. Esta rede seria composta por duas di -
mensões essenciais: primeiramente, era prestado auxílio na fuga se -
creta de Portugal, depois, era-lhes concedida uma soma de di nheiro
que possibilitava aos fugitivos alcançarem destinos mais seguros. Na
sua maioria, estes indivíduos em fuga alcançavam primeiro uma
cidade europeia – Lyon, Antuérpia, Roma, Veneza ou Ferrara – para
depois partirem para o império Otomano, principalmente para Sa -
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9 Mendes, Benveniste, De Luna, Micas, Nasci: The State of  the Art (1532 – 1558), pp. 149 
e 150.

10 Esta carta é publicada na íntegra por Grunebaum-Ballin, Joseph Naci duc de Naxos, 
p. 31, n. 2. 

11 Sebastião era um amigo chegado da família Mendes. Quando, alguns anos mais
tarde, decide refugiar-se em Ferrara, é diogo Mendes Benveniste que lhe faz um emprés-
timo de três mil ducados. Cf. ANdRéE AELiON BROOkS, op.Cit., p. 95, nota 52. Para um
pequeno esboço biográfico desta figura vd. Aron di Leone Leoni, The Hebrew Portuguese
Nations in Antwerp and London at the time of  Charles V and Henry VIII. New documents and inter-
pretations, New Jersey, kTAV, 2005, pp. 96 a 98.
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lónica ou Constantinopla. Os contornos mais detalhados do funcio-
namento desta rede são desconhecidos, dado o secretismo necessá-
rio para gerir estas operações. No entanto, o rabi Joshua Soncino
deixou, alguns anos depois, reflexões que nos permitem ter uma
noção do verdadeiro impacto desta estrutura assistencial 12. Aquan -
do da sua chegada a Antuérpia, Beatriz ainda é bastante jovem, os
anos aí passados e o seu trabalho em conjunto com diogo consti-
tuirão a sua principal formação no meio dos negócios. Beatriz terá
le vado consigo a elevada quantia de 300.000 ducados, soma que terá
impulsionado os negócios feitos a partir de Antuérpia e também a
rede de assistência e as negociações com Roma 13.

Na Primavera de 1539 teve lugar o casamento entre diogo e
Brian da de Luna, provavelmente acordado por Beatriz 14, que levou
um dote de 4.350 ducados. Alguns autores consideram que Beatriz
não tinha intenção de permanecer durante muito mais tempo em
An tuérpia, apenas o suficiente para estabilizar os negócios com
diogo. No entanto, não chegou a partir em 1539, e acabou por ficar
mais alguns anos naquela cidade. Andrée Aelion Brooks menciona
a hipótese de Beatriz ter adoecido, o que terá impedido a sua par-
tida 15. Terá sido este o tempo em que Amato Lusitano tratou Bea-
triz, conforme a informação das fontes. Os despachos do enviado
do duque de Ferrara a Antuérpia, Gerolamo Maretta, descrevem
uma certa tensão existente no seio da família Mendes-Benveniste,
mo tivada pela desilusão de Beatriz com o casamento de diogo e
Brianda. Segundo Maretta, Beatriz sentia-se só e com vontade de
partir de Antuérpia. Motivada pelo seu conselheiro, o célebre dou -
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12 Encontramos referência a estes escritos em ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., 
p. 116, nota 52.

13 Cf. ALEXANdRE HERCuLANO, História da origem e Estabelecimento da Inquisição em Por-
tugal, 4.ª ed, Tomo ii, Lisboa, Viuva Bertrand & C.ª Successores, 1885, p. 159.

14 O contrato matrimonial foi acordado em 26 de Março de 1539, vd. HERMAN PRiNS

SALOMON e ARON di LEONE LEONi, Benveniste, De Luna, Micas, Nasci: The State of  the Art
(1532 – 1558), p. 151, nota 41.

15 op. Cit.¸ pp. 140-141.
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tor dionísio, saiu da casa de diogo e estabeleceu uma residência
própria. Foram feitas várias tentativas para dar fuga a Beatriz, mas,
por diferentes razões, as diligências de Maretta em obter um salvo-
-conduto junto das autoridades ducais, falhou completamente 16.

um dos principais motivos a influenciar a opção de saída de
Antuérpia terá sido o aumento significativo da pressão e vigilância
sobre os cristãos-novos, no tocante às suas práticas religiosas 17. As
prá ticas judaicas da família Mendes-Benveniste começam a ser mais
visíveis e surgiram denúncias às autoridades. um dos exemplos será
o do padre Sebastião de Mendes, de origem portuguesa e residente
em Antuérpia. Este padre refere que já conhecia Beatriz desde os
tem pos de Lisboa e que agora, em Antuérpia, quando a confessava,
nunca conseguia que ela se ajoelhasse como era prática corrente,
Beatriz insistia sempre em ficar sentada numa cadeira durante o
acto de confissão 18.

Os anos de 1539 e 1540 foram particularmente difíceis para a
comunidade de cristãos-novos de Antuérpia. Os interrogatórios su -
cediam-se e os testemunhos e confissões davam conta de inúmeras
práticas judaicas de forma mais ou menos aberta. Algumas testemu-
nhas referem mesmo que o terreno circundante ao convento car -
me lita, próximo da rua Meir, servia para que os enterramentos
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16 uma análise minuciosa desta situação, bem como a publicação de alguns despachos
de Maretta são feitas em ARON di LEONE LEONi, “La diplomacia estense e l’immigrazione
dei cristiani nuovi a Ferrara al tempo di Ercole ii”, Nuova rivista Storica, Anno LXXViii,
Fascicolo ii, Maggio-Agosto, 1994, pp. 293-326.  

17 O saudoso investigador Aron di Leone Leoni publicou uma obra na qual, através da
publicação de um vasto corpus documental, apresenta vários aspectos fundamentais da
vivência dos cristãos-novos portugueses em Antuérpia. Cf. The Hebrew portuguese nations in
Antwerp and London at the time of  Charles V and Henry VIII. New Documents and Interpretations,
Jersey City, kTAV, 2005.

18 Este testemunho é referido por Andrée Aelion Brooks, tendo por base os docu-
mentos compilados por Lucien Wolf; The woman who defied kings. The life and times of  Doña
Gracia Nasi – a jewish leader during the renaissance, St. Paul / Minnesota, Paragon House,
2002, p. 142.
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fossem feitos segundo os preceitos judaicos 19. de facto, alguns
autores referem a importância do convento de Carmelitas em
Antuérpia, e da ordem em geral, nomeadamente na ocultação de
do cumen tos comprometedores e na passagem de informações pela
Eu ropa: Beatriz de Luna teria uma permissão papal para entrar pelo
menos quatro vezes por ano num convento e falar com as freiras
que aí estivessem em reclusão; o privilégio estendia-se a mais quatro
mulheres honradas e era válido para qualquer convento de freiras
desta ordem 20. Pouco tempo depois, e ainda dentro deste contexto
desfavorável, morre diogo, deixando em testamento Beatriz de
Luna como administradora da Casa Mendes e também como exe-
cutora da herança da filha, até esta atingir a idade de dezoito anos.
Para a auxiliar na gestão dos bens da casa, diogo nomeou Guilher -
me Fernandes e João Micas. Se ocorresse algum problema com
Beatriz, seria um primo de diogo chamado Agostinho Henriques
(de nome judaico Abraão Benveniste) a assumir o comando da Casa
Mendes 21.

um aspecto curioso de todas estas disposições testamentárias é
o facto de diogo excluir completamente a sua mulher, Brianda, do
usufruto dos seus bens e até, contrariando o que seria de esperar,
da administração dos bens da filha durante a sua menoridade. Não
dispomos de dados concretos para compreender esta atitude que
terá efeitos devastadores na vivência das duas irmãs, uma vez que
Brianda lutará até ao fim da vida pelo acesso à fortuna da filha.

deste modo, com pouco mais de trinta anos, Beatriz de Luna
vê-se à frente de uma das maiores fortunas da Europa e, mais uma
vez, tal como já acontecera em Lisboa, começa a sentir a ameaça da
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19 Veja-se ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., p. 160.
20 Veja-se ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., p. 144, nota 41. Esta autora baseia-se

em dados retirados dos trabalhos de Constance Rose.
21 Anos mais tarde, em Veneza, o nome de Agostinho Henriques aparece como feitor

de Beatriz de Luna em denúncias feitas ao Santo Ofício. Veja-se PiER CESARE iOLy

zORATTiNi, Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzante (1548 – 1560), Firenze,
Leo S. Olschki Editore, 1980, pp. 225 e ss.
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cobiça das casas reais. Após a morte de diogo, o imperador Car-
los V e a Regente, a Rainha Maria da Hungria, querem fazer um
inventário dos seus bens o mais brevemente possível. Até porque,
acusando diogo de manter práticas judaicas, a coroa reservava para
si a hipótese de confiscar os bens. Beatriz de Luna vai tentar salvar
a situação mediante o pagamento de 40.000 ducados para levantar a
acusação de práticas judaicas que pairava sobre diogo e também
200.000 ducados pagos em dois anos à Rainha Maria da Hungria
para evitar que os outros membros da família também viessem a
sofrer acusações 22. Aproxima-se a hora de preparar a saída de An -
tuérpia, pois a vida nesta cidade já não apresenta qualquer tipo de
segurança para as mulheres da família.

Algumas denúncias feitas às autoridades de Antuérpia na época
imediatamente posterior à morte de diogo referem uma movimen-
tação intensa de cristãos-novos na residência da família Mendes-
-Ben veniste; uma das hipóteses para justificar este facto pode residir
na continuação do sistema de assistência aos cristãos-novos, que
agora, apenas nas mãos Beatriz, poderia sofrer uma maior dinami-
zação. Em Novembro de 1543, Beatriz consegue um salvo-conduto
papal que lhe permitia estabelecer-se em Roma, ou em qualquer
outro local dos Estados Papais, juntamente com a sua irmã, as filhas
de ambas e os seus servidores mais próximos. Beatriz não irá usu-
fruir imediatamente deste privilégio, uma vez que ainda existiam
assuntos pendentes em Antuérpia. A principal importância deste
salvo-conduto é o facto de garantir uma hipótese de fuga a qualquer
momento - a utilização desta estratégia é recorrente na história da
família Mendes-Benveniste, a manutenção de vários canais de fuga
abertos em simultâneo, no fundo se alguma coisa corresse mal ha -
veria sempre um plano alternativo, uma solução de segurança.

No entanto, um acontecimento vai precipitar a fuga de Antuér-
pia de Beatriz e da família. Tal como acontecera em Lisboa após a
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22 Veja-se ANdRéE AELiON BROOkS, op.Cit, p. 169.
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morte de Francisco, a coroa tenta encontrar um pretendente ade-
quado para casar com a sua filha Ana 23. dois nomes são apresenta-
dos como possibilidades: d. Fernando de Aragão e Gaspar duc-
chio. Ambos eram elementos próximos da corte. d. Fernando
per tencera ao séquito da imperatriz isabel de Portugal e era muito
próximo do imperador. Por seu turno, Gaspar tinha uma grande
proximidade com Maria da Hungria. Tanto o imperador como a
Re gente vão tentar por vários meios que uma destas possíveis
uniões se realize. Em contrapartida, Beatriz tudo fará para a evitar,
mesmo que isso possa ter consequências profundamente negativas
para a sua família. 

de facto, a ameaça começa a ganhar uma dimensão mais sólida
quando, numa audiência com a Rainha Maria da Hungria, Beatriz
recusa aceitar o casamento da sua filha com d. Francisco de Aragão.
Logo após este encontro são presos trinta e nove cristãos-novos,
entre os quais se encontrava diogo Fernandes Neto 24, Nuno Hen-
riques e Violantes Henriques, ambos membros da família 25. Beatriz
irá utilizar João Micas como intermediário em defesa destes cris-
tãos-novos, e diligências levadas a cabo surtirão o efeito desejado; a
Regente acede em libertá-los, o que só acontecerá mediante o paga-
mento de uma avultada quantia. A partir deste momento, o ramo
feminino da família prepara a sua fuga de Antuérpia, provavelmente
pensando já, como destino final, no império Otomano. Em 1545

SuSANA BASTOS MATEuS E PAuLO MENdES PiNTO

150

23 Sobre as várias diligências feitas para efectuar este casamento, incluindo a corres-
pondência entre Carlos V e Maria da Hungria, veja-se ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit.,
pp. 168-183.

24 diogo era o sucessor de duarte da Paz nas negociações dos cristãos-novos com
Roma. Acusado de judaísmo em Roma, diogo dirigiu-se a Antuérpia onde se reuniria com
a mulher e os filhos que saíram de Portugal. Logo após a sua reunião foram todos presos
pelas autoridades de Antuérpia. Sobre os procuradores dos cristãos-novos em Roma cf.
JAMES NELSON NOVOA, “The Vatican Secret Archive as a Source for the History of  the
Activities of  the Agents of  the Portuguese New Christians (1532-1549)”,  Dall’Archivio
Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari, iii, Vaticano, Archivio Segreto Vaticano,
2009, pp. 171-196.

25 Ver PiER CESARE iOLy zORATTiNi, op. cit., (1570-1572), p. 206.
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pedem a Maria da Hungria uma permissão para se deslocarem às
famosas termas de Aix-la-Chapelle. No entanto, as duas irmãs Luna
não chegarão a passar pelas termas, nem voltarão a Antuérpia. O
seu destino agora é Veneza 26. A viagem não é directa, a comitiva faz
uma pequena escala em Lyon onde a família detinha vários interes-
ses. Paralelamente, João Micas é enviado a Antuérpia para encetar
negociações com a Regente, no sentido de aligeirar as penas impos-
tas pelas autoridades imperiais.

A chegada a Veneza, provavelmente ocorrida em 1546, abre uma
nova etapa na vida de Beatriz, a influência que esta cidade irá assu-
mir na sua existência será tão significativa que já em Constantinopla
Beatriz irá pedir autorização ao sultão para continuar a vestir à
maneira veneziana 27. Veneza, tradicionalmente um importante cen -
tro de negócios, trará também novas oportunidades para as fi nanças
da casa comercial dos Mendes. Beatriz não hesitará em fazer negó-
cios com alguns mercadores venezianos, como é o caso de Marco da
Molin e o seu filho Nicòlo 28. No entanto, o acontecimen to mais
marcante deste período será a controvérsia entre as duas irmãs. O
principal ponto de discussão entre elas foi directamente provocado
pelos termos do testamento de diogo. Existe alguma controvérsia
em relação a quem terá apresentado a causa às auto rida des venezia-
nas, a maioria dos autores refere que terá sido Brian da, no entanto,
alguns testemunhos de contemporâneos falam em Beatriz 29.
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26 Para este episódio da fuga de Antuérpia, bem como as reacções à saída da casa
Mendes, veja-se P. GRuNEBAuM-BALLiN, Joseph Naci duc de Naxos, Paris / La Haye, 1968.
Cecil Roth também descreve esta fuga mas refere a data de 1544, talvez influenciado pela
data do salvo-conduto papal, Doña Gracia of  the House of  Nasi, Filadélfia, The Jewish Publi-
cation Society of  America, 1977, pp. 44-49.   

27 Veja-se a referência em ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., pp. 210 e 211.
28 Algumas referências a estes mercadores e das suas relações com Beatriz de Luna

são dadas em alguns processos da inquisição de Veneza datados de 1555, veja-se PiER

CESARE iOLy zORATTiNi, Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzante (1548-
-1560), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1980, pp. 232, 255-256.

29 Sobre as várias hipóteses vd. ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., p. 230, nota 5.
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Ao certo, sabemos que o tribunal veneziano que estava encarre-
gado de julgar as causas dos estrangeiros abre um processo em Se -
tembro de 1547. As tensões agravam-se, principalmente após a acu-
sação de judaísmo que é feita por Brianda a sua irmã. Assim, ainda
antes de ser conhecida a decisão do tribunal, Beatriz sai de Veneza
e dirige-se para Ferrara no final de 1548. Esta fuga deve ser enten-
dida no contexto de uma maior repressão sobre os cristãos-novos
em Veneza, principalmente após a instauração do Tribunal do Santo
Ofício em 1548 30. No entanto, a inquisição de Veneza irá manter-se
um pouco à margem deste processo, mesmo depois da acusação de
judaísmo, atitude que talvez possa ser explicada pelas pressões feitas
pelo império Otomano. Ainda durante o ano de 1548, o tribunal de
Veneza toma uma decisão favorável a Brianda de Luna, decidindo
que deve ser ela a administrar os bens da sua filha. Para justificar tal
decisão, os juizes enumeram três razões: a descendência natural, o
facto de Beatriz de Luna ter fugido e não ter apresentado a sua
defesa e, por último, o facto de Brianda se apresentar como uma
católica devota 31.

Para Beatriz, Ferrara será mais um porto de abrigo no seu péri-
plo pela Europa. O ducado apresentava características mais amisto-
sas para os cristãos-novos, habitando a cidade sem muitos sobres-
saltos. A família ducal, os d’Este, era conhecida pela sua simpatia
para com a comunidade sefardita residente no seu território. Por
outro lado, a corte estense contara nas últimas gerações com mulhe-
res de grande cultura e poder político 32, ou seja, seria o território
indicado para Beatriz de Luna estabelecer a sua residência.
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30 Para uma análise do funcionamento do Tribunal do Santo Ofício de Veneza, bem
como da sua perseguição aos judeus e cristãos-novos, vd. BRiAN PuLLAN, The Jews of  Eu ro -
pe and the Inquisition of  Venice. 1550-1670, London / New york, i.B. Tauris Publishers, [s.d.].

31 Veja-se a apresentação desta decisão em ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., p. 234.
32 O exemplo máximo destas mulheres encontra-se nas duquesas Eleanora de Aragão

e Lucrécia Bórgia. Para um exemplo das actividades de algumas destas grandes “damas ita-
lianas” veja-se RAFAEL BLAdé, “Renacimiento en femenino. damas de grandes famílias
italianas”, Historia y Vida, n.º 413, ano XXXiV, 2002, pp. 80-86.
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Nos primeiros tempos em Ferrara, Beatriz estabeleceu-se em
casa de Sebastião Pinto, o homem que anos antes a recebera e auxi-
liara na sua breve passagem por inglaterra. No entanto, o duque
Hércules ii irá oferecer-lhe o aluguer do Palácio Magnanini, um dos
edifícios que se encontrava na posse da família ducal. O palácio foi
alugado por um período de dois anos (1549 a 1551) por 200.000
ducados em cada ano com pagamento completo e adiantado – no
fundo corresponderia a mais um dos diversos pagamentos e
empréstimos que a família Mendes iria fazer ao duque 33. A casa de
Beatriz de Luna, no tocante à sua dimensão humana e não mera-
mente espacial, era composta por um número considerável de
dependentes. A organização estava nas mãos de alguns homens de
confiança de Beatriz. dirigindo os dependentes estaria Cristóvão
Manuel, enquanto que na gestão dos negócios estavam duarte
Gomes 34 e Guilherme Fernandes. 

A maioria dos serventuários de Beatriz de Luna era cristã-nova
que, em muitos dos casos, tinha vindo de Antuérpia. Através de
alguns documentos notariais é possível verificar como funcionava o
mecanismo de recrutamento. O exemplo de Clara Gonçalves e
Heitor dias, que foram integrados com contratos de doze e oito
anos, respectivamente, é de grande interesse: quando estes termi-
nassem serviço, a rapariga receberia um dote para poder casar e o
rapaz auferiria algum dinheiro para poder prosseguir a sua vida. Os
menores estavam sob a guarda de Francisco Vaz Beirão, cunhado
de Beatriz 35. Alguns anos mais tarde ainda surgirão ecos dos depen-
dentes de Beatriz de Luna e do tipo de contrato que possuíam. Em
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33 A referência a este palácio encontra-se em RENATA SEGRE, “Sephardic Refugees in
Ferrara: Two Notable Families”, Crisis and Creativity in the Sephardic World. 1391-1648.
Edited by Benjamin R. Gampel, New york, Columbia university Press, 1992, p. 170.

34 Pelo menos no período em que Beatriz viveu em Veneza, duarte Gomes ocupou
também o cargo de seu médico particular, vd. PiER CESARE iOLy zORATTiNi, Processi del 
S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzante (1548-1560), Firenze, Leo S. Olschki Editore,
1980, pp. 232.

35 Este caso é relatado por ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., pp. 241 e 242.
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1575, no processo de Filipa Jorge na inquisição de Veneza surge o
seguinte testemunho:

Et mi narrò come l’era venuta in questa città con la Mendes che era puta picola et che
detta Mendes la maridò in uno hebreo qui, qual morto handò in Fiandra et se maridò in
un christian da Ghier non so se era spagnuol o portughese . 36

um dos primeiros actos de Beatriz em Ferrara, depois de se es -
tabelecer devidamente, será o de tentar anular o efeito da sentença
negativa que tivera no tribunal de Veneza. deste modo, faz uma
petição ao duque, obtendo uma resposta favorável a 28 de Janeiro
de 1549 37. 

O final de 1549 trará alguns problemas para a comunidade se -
fardita de Ferrara que, pela ocorrência de um surto de peste, fenó -
me no tradicionalmente apontado na Europa como culpa dos
judeus e conversos, será, pelo menos temporariamente, expulsa na
sua esmagadora maioria, com especial incidência nos recém-chega-
dos à cidade 38.

Passando esse período mais complicado, a estada de Beatriz em
Ferrara vai conduzi-la para um campo em que havia estado pratica-
mente ausente ao longo da sua vida: o patrocínio artístico e cultural.
A área em que Beatriz irá tomar uma maior acção será a da edição
de livros, seguindo uma tradição que estava bem inculcada na corte
de Ferrara 39. Para além do apoio dado a Samuel usque, Beatriz terá
também financiado Alonso Nuñez Reinoso e Bernardim Ribeiro,
bem como alguns escritores italianos, nomeadamene Ortensio
Lando e Girolamo Ruscelli 40. Mas o patrocinato de Beatriz não
ficou apenas na produção literária, tendo-se estendido a um outro
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36 Publicado por PiER CESARE iOLy zORATTiNi, Processi del S. Uffizio di Venezia contro
Ebrei e Giudaizzanti. (1571-1580), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1985, p. 76.

37 Vd. ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., pp. 242 e 243. 
38 Referência em ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., p. 248.
39 Veja-se ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., pp. 261-280.
40 idEM, Ibidem, pp. 267-268.
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campo, o do conhecimento científico. Beatriz de Luna foi uma das
financiadoras e principal apoiante dos trabalhos de investigação
médica de Amato Lusitano 41. Por outro lado, o palácio de Beatriz
de Luna em Ferrara cedo se transformou num local de profunda
dinamização cultural e de sociabilidade. Em sua casa, Beatriz rece-
bia convidados ilustres como o duque de Ferrara e o embaixador de
França 42.

Apesar de todo este esplendor, a querela entre Beatriz e Brianda
ainda se mantinha activa, principalmente após a chegada desta úl ti -
ma a Ferrara com a promessa de recompensar o duque em 400.000
escudos se ele tomasse uma decisão a seu favor. No entanto, Hér-
cules ii opta novamente pelo partido de Beatriz e, desta vez,
abrindo a hipótese à sua saída de itália 43.

E, de facto, no Outono de 1551 a família Mendes-Benveniste
encontra-se novamente estabelecida em Veneza. No entanto, a esta-
dia é curta para Beatriz e sua filha: após um acordo final com a irmã
Brianda, no qual se propunha depositar na Zecca uma soma consi-
derável, são autorizadas a partir de Veneza. Pier Cesare ioly zorat-
tini relata o acontecimento da seguinte forma:

Dopo varie e complesse vicende che tra l’altro, videro per un periodo donna Beatrice
soggiornare a Ferrara, i contrasti tra le due sorelle trovarono una composizione rogata
dinanzi al notário Paolo Leoncini di Venezia (12 giugno 1552). L’acordo ratificato dal
Senato prevedeva il deposito presso la Zecca di 100.000 ducati d’oro. A seguito di tal
accordo, donna Beatrice ottenne il permesso di lasciare Venezia con la figlia reina dirigen-
dosi alla volta di Constantinopoli. A tal fine la Signoria mise loro a disposizione una
galera per condurle fino a ragusa. 44
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41 Veja-se as referências a Amato Lusitano e às suas relações com a família Mendes
em CECiL ROTH, Doña Gracia of  the House of  Nasi, Filadélfia, The Jewish Publication
Society of  America, 1977, p. 71. 

42 Estas personagens são referidas em Andrée Aelion Brooks, op. Cit., p. 276.
43 Os passos deste procedimento estão apresentados em RENATA SEGRE, “Sephardic

Refugees in Ferrara: Two Notable Families”, Crisis and Creativity in the Sephardic World. 1391-
-1648. Edited by Benjamin R. Gampel, New york, Columbia university Press, 1992, p. 170.

44 Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzante (1548 – 1560), Firenze, Leo 
S. Olschki Editore, 1980, pp. 232.
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Em simultâneo com os preparativos da viagem para Constanti-
nopla, Beatriz procurou resolver alguns pormenores relacionados
com as suas actividades e interesses comerciais em território ita-
liano. deste modo, deixou a gestão desses negócios nas mãos dos
seus dois feitores, Agostinho Henriques e duarte Gomes. Beatriz
colocou à sua disposição um capital de 18.000 escudos, para que
pudessem criar uma sociedade comercial. No entanto, apesar da
prosperidade dos negócios, Agostinho recusou-se a entregar os di -
videndos a Beatriz, contando para isso com a conivência do duque
de Ferrara, que lhe passou vários salvo-condutos que lhe conferiam
uma certa imunidade. Esta polémica abriu um contencioso entre a
família e Agostinho Henriques, envolvendo também as autoridades
do ducado d’Este. O problema só se resolveu com a partida de
Agos tinho para Constantinopla, onde se submeteu ao julgamento
das autoridades rabínicas. Essas autoridades religiosas deram, de
forma unânime, a razão às queixas efectuadas por Beatriz, desco-
nhecendo-se, no entanto, se existiu alguma devolução de dinheiro 45.

Antes de chegar a Constantinopla, Beatriz faz escala em
Ragusa 46, local onde a Casa Mendes tinha inúmeros interesses. À
sua espera estão já dois dos seus agentes, Abner Alfari e izak Ergas,
que aí se encontravam numa tentativa de estabelecer novas relações
comerciais, agora que o eixo estratégico da Casa Mendes se deslo-
cava mais uma vez 47.
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45 Aron di Leone Leoni analisa as relações problemáticas entre Agostinho Henriques,
Beatriz de Luna e as autoridades do estado estense cf. “documenti e notizie sulle famiglie
Benveniste e Nasci a Ferrara”, La rassegna Mensile di Israel, vol. LViii, n. 1-2, Gennaio-
-Agosto, 1992, pp. 111-136.

46 Para uma análise do papel de Ragusa e da presença de judeus e cristãos-novos nesse
porto, veja-se BARiSA kREkíC, “Gli Ebrei a Ragusa nel Cinquecento”, Gli Ebrei e Venezia,
secoli XIV-XVIII. Atti del Convegno internazionale organizzato dall’instituto di storia della società e
dello stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini. Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, 5-10
giugno 1983. A cura di Gaetano Cozzi, Veneza, Edizioni  Comunità, 1987, pp. 835-844.

47 Para mais informações sobre esta chegada, veja-se Andrée Aelion Brooks, op. Cit.,
pp. 310-312.
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depois desta paragem, aproxima-se então o momento de partir
definitivamente para Constantinopla. Esta mudança para fora da
Cristandade marcará profundamente a personalidade de Beatriz. Até
então a família mantivera sempre a sua ambiguidade religiosa: exte-
riormente permaneciam cristãos, se bem que nas práticas que fica-
vam fora da esfera pública se mantivessem ligados ao judaísmo.
Nem em Ferrara, que oferecia condições excepcionais para os cris-
tãos-novos e criptojudeus, a família mudou a sua lógica de dissimu-
lação. Seria preciso chegar a Constantinopla, completamente fora
da alçada de qualquer tribunal inquisitorial, para que Beatriz de
Luna se assumisse como judia e mudasse o seu nome para aquele
pelo qual ficará conhecida: Grácia Nasci 48.

Muitas dúvidas ficam no ar após esta mudança de nome, em
termos de identidade, podemos colocar uma dupla questão: o que
ficou de Beatriz de Luna em Grácia Nasci ou, o que existia de
Grácia Nasci em Beatriz de Luna? São questões para as quais prova-
velmente nunca teremos respostas concretas, apenas alguns indícios
por vezes contraditórios entre si.

Andrés Laguna espelha bem na sua crónica a perplexidade por
esta mudança de nome e, em última instância, de identidade:

Quando menos me caté vierais a la señora doña Beatriz mudar el nombre y llamarse
doña Graçia de Luna et tota Hierosolima cum illa. 49

Grácia Nasci está em Constantinopla no final de 1552, ou no
prin  cípio de 1553. A sua entrada terá sido tão esplendorosa que até
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48 A maioria dos investigadores é unânime em afirmar que a mudança de nome apenas
se deu na Turquia. Cecil Roth acreditava que essa alteração teria sido feita em Ferrara, vd.
Doña Gracia of  the House of  Nasi, Filadélfia, The Jewish Publication Society of  America,
1977, pp. 63 e 64. No entanto, Roth baseou-se numa análise errada de um documento que
Aron di Leone Leoni analisou mais recentemente em Documenti e Notizie Sulle Famiglie Ben-
veniste e Nasi a Ferrara, Sep. rassegna Mensile di Israel, vol. LViii, 3ª s., s.l., s.n., 1992.

49 ANdRéS LAGuNA, Viaje de Turquia, cap. XiX.
50 Citado em ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., p. 316.
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Hans dernschawn, o agente dos Fugger em Constantinopla, regista
por escrito o seu espanto. Nos seus registos refere que os judeus de
Cons tantinopla começaram a tratá-la imediatamente por La Señora 50.

A primeira morada de Grácia em Constantinopla será em Gá -
lata, numa casa de campo com vários jardins; mais tarde a família
irá mudar-se para o Ortaköy, mais a leste 51. A importância da casa
de Grácia em Constantinopla é bastante significativa e pode ser
ates tada pelo facto de ser constituída por cerca de 80 elementos,
po dendo, deste modo, imaginar-se a quantidade de servidores e de
escravos que a compunham 52.

Em 1553, João Micas prepara a sua viagem para Constantino-
pla, tudo isto pouco tempo depois do célebre rapto da sua prima e
do subsequente banimento de Veneza. Logo em 1554, João, agora
já convertido ao judaísmo e com o nome Joseph Nasci, casa-se com
a sua prima Ana, agora chamada Reina, provavelmente numa ceri-
mónia de cariz judaico 53.

A posição de Grácia e de Joseph junto da corte turca cedo ga -
nhou um lugar privilegiado. Como factor auxiliar desta rápida as -
censão social pode ser tido em linha de conta o papel desempenha -
do por alguns judeus que já se encontravam bem posicionados
junto do sultão, tal é o caso de Esther kira 54 e de Moisés Hamon 55. 
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51 Vd. ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., p. 317. Para um estudo da comunidade
judaica em Constantinopla e a sua destribuição espacial pela cidade, veja-se STéPHANE

yERASiMOS, “La Communauté Juive d’istanbul a la fin du XVie siècle”, Turcica, n.º27, 1995,
pp. 101-129.

52 Vd. a referência feita a esta questão em MiNNA ROzEN, A History of  the Jewish Com-
munity in Istanbul. The Formative years, 1453-1566, Leiden, Boston, Brill, 2002, p. 23.

53 Vd. LiBBy GARSHOWiTz, “Gracia Mendes: Power, influence, and intrigue”, Power of
the Weak. Studies on Medieval Women. Edited by Jennifer Carpenter e Sally-Beth Maclean,
urbana / Chicago, university of  illinois Press, 1990, p. 101.

54 Esta mulher, de grande influência, ocupa um lugar de destaque na história do ju -
daís mo feminino. A sua proximidade à corte otomana terá ocorrido ainda na época de So -
limão, o Magnífico, por causa de serviços que Esther prestara à sua mãe. Segundo Abraham
Galanté, a proximidade e influência que Esther detinha junto do harém do sultão contri-
buiu para auxiliar a entrada dos Nasci nos círculos da corte. Vd. Esther Kyra d’après de nou-
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A ida de Joseph Nasci para Constantinopla tem um significado
ex tremamente importante quando se analisa a correspondência
diplomática portuguesa da época, nomeadamente algumas cartas do
comendador dom Afonso de Lencastre. Em algumas passagens, o
comendador sugere que estaria a receber informações, quer de
Joseph Nasci, quer de Grácia, sobre as movimentações turcas no
Golfo Pérsico e sobre um eventual ataque do sultão às possessões
por tuguesas na índia 56. O envolvimento de Joseph Nasci nestas
redes de informação e até de espionagem não é de estranhar, até
por  que os anos seguintes confirmarão claramente as suas estratégias
de informação e de poder. Em relação a Grácia desconhece-se o
seu verdadeiro envolvimento nestas redes de informação, no en -
tanto, deve salientar-se que em 1555 dois dos seus principais agen-
tes, duarte Gomes e Agostinho Henriques, se encontram no Cairo,
en volvidos numa rede de informação que tinha ligações, pelo
menos, até Mascate 57. Neste caso, estaremos certamente perante
uma conjugação de redes de informação e redes comerciais: a ex -
tensão da área geográfica de influência da família Mendes poderia
já estar consolidada no início do século XVi, e a entrega de enxofre
feita, em Lisboa, por Francisco Mendes Benveniste em 1511 58, po -
deria provir da região do Golfo Pérsico.

A presença de Grácia em Constantinopla vai dar origem a um
acesso debate em torno das heranças e bens de Francisco e diogo.
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-veaux documents (contribution à l’histoire des juifs de Turquie), istanbul, imprimerie Société Ano-
nyme de Papeterie et d’imprimerie (Fr. Haim), 1926, pp. 5 e 6. 

55 Algumas fontes otomanas referem que Moisés Hamom seria familiar de Grácia por
parte de Francisco Mendes Benveniste. Veja-se, por exemplo, ANdRéE AELiON BROOkS,
op. Cit., p. 233.

56 Vd. ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., pp. 324 - 325.
57 O estudo desta e de outras redes de informação, bem como a apresentação dos in -

diví duos que as constituem encontra-se no artigo de dEJANiRAH COuTO, “L’ éspionnage
portugais dans l’Empire Ottoman au XVie Siècle”, La Découverte, le Portugal et l’Europe.
Actes du Colloque, Paris, FCG, 1990, pp. 243-267.

58 Cf. iAN/TT, Corpo Cronológico, Parte i, maço 10, doc. 91.
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Alguns dos mais importantes rabis de Constantinopla e de Salónica
darão o seu parecer a propósito da distribuição da herança dos
Mendes-Benveniste e da gestão que até então Grácia Nasci efec-
tuara 59. Este recurso aos rabis, as principais individualidades das
comunidades judaicas presentes no mundo Otomano, mostra já cla-
ramente a integração que Grácia tinha ou precisava de obter na
comunidade judaica de Constantinopla. de facto, o período em que
viveu na Turquia foi, sem dúvida, aquele em que expressou mais
intensamente a sua religiosidade. Esta religiosidade judaica expres-
sava-se essencialmente na construção de sinagogas 60 e de escolas
para os estudos do Talmud. Morris Goodblatt, ao analisar a obra e
a vida do rabi Samuel de Medina, faz as seguintes considerações a
propósito de Grácia Nasci:

It was in Constantinople, where she settled in 1553, that her generous benefactions
reach their peak. Here she became the most beloved and most benevolent Jewish women of
her day. She came to be regarded as the guardian angel of  all Marranos. Her generosity
reached out in all directions. 61

A fundação de uma sinagoga em Salónica, bem como de sina-
gogas e de escolas noutras localidades, e o apoio dado a numerosas
comunidades de cristãos-novos e judeus, são sinais de uma nova
linha de actuação de Grácia Nasci, constituindo um aprofunda-
mento da rede de assistência inicial que Grácia desenvolvera a partir
de Antuérpia. 

SuSANA BASTOS MATEuS E PAuLO MENdES PiNTO

160

59 A discussão é complexa e os vários rabis expressam opiniões distintas nas suas res-
ponsa. Para um conspecto geral, vd. LiBBy GARSHOWiTz, op. Cit., pp. 94-125. Esta autora
apre senta alguns excertos das responsa com referências ao casamento de Beatriz de Luna
com Francisco Mendes Benveniste.

60 Encontram-se algumas referências à sinagoga Seniora, construída por Grácia em
Constantinopla, em ABRAHAM GALANTé, Les Sinagogues d’Istanbul, istanbul, Société Ano-
nyme de Papeterie et d’imprimerie (Fratelli Haïm), 1937.

61 MORRiS GOOdBLATT, Jewish Life in Turkey in the XVIth Century. As reflected in the Legal
Writings of  Samuel de Medina, New york, The Jewish Theological Seminary of  America,
1952.
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Em 1555 um trágico acontecimento irá pôr à prova o poder de
Grácia Nasci e a sua capacidade de proteger as comunidades italia-
nas de criptojudeus. Em Maio de 1555 foi eleito um novo papa,
Paulo iV. Esta eleição marcará um recrudescimento da ortodoxia
ca tólica e, consequentemente, uma maior perseguição aos criptoju-
deus. Estas perseguições começam a fazer sentir-se nos Estados
Pontifícios, nomeadamente em Ancona. Para Grácia, a dimensão da
tragédia é significativa, uma vez que muitos dos seus contactos na
região são encarcerados ou vêem os seus bens confiscados 62. de
Constantinopla, Grácia tenta organizar um boicote e desviar o
comércio para Pesaro; esta iniciativa salda-se num fracasso e a re -
pressão sobre os prisioneiros é cada vez mais violenta 63. depois do
falhanço do boicote, Grácia recorre ao sultão 64, após a oferta de
inúmeros e luxuosos presentes, estratégia que a família manterá até
ao final do século. O sultão decide escrever uma carta ao papa 65. A
9 de Março de 1556 esta carta é enviada e consegue deter algumas
das atitudes mais repressivas. No entanto, o principal agente de
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62 Jacob Morro, um dos seus agentes, é preso sem aviso e izak Ergas, o seu represen-
tante em Ragusa, vê as suas propriedades em Ancona confiscadas. Vd. ANdRéE AELiON

BROOkS, op. Cit., p. 338.
63 Para uma análise do estabelecimento dos judeus fugidos de Ancona em Pesaro e

das suas relações com o duque de urbino, vd. dAVid kAuFMANN, “Les Marranes de
Pesaro et les représailles des juifs levantins contre la ville d’Ancône”, révue des Études Juives,
tomo XVi, Paris, 1888, pp. 61-72. 

64 Referindo-se ao pedido de auxílio feito por Grácia ao sultão, escreve Joseph Ha-
kohen: “En Constantinopla, entre otros conversos, había una gran mujer llamada Beatriz
que fue al sultán Solíman a pedirle gracia. éste envió recado al malvado Paulo, diciendo:
«libera los hombres». y le hizo caso”. El Valle del Llanto (‘Emeq ha-Bakha). Crónica hebrea del
siglo XVI. introducción, traducción y notas por Pilar León Tello, Barcelona, Riopiedras
Ediciones, 1989, p. 154.

65 A intervenção do sultão fez-se a vários níveis, enviando também algumas missivas
para o governador de Ancona, nas quais intercedia em favor dos agentes de Grácia Nasci
que se encontravam presos. Veja-se uma análise desta situação e alguns documentos sobre
o assunto em H. ROSENBERG, “Alcuni documenti riguardanti i marrani portoghesi in
Ancona”, La rassegna Mensile di Israel, 2.ª série, vol. X, n. 7-8, Novembro-dezembro, 1935,
pp. 306-323.
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Grácia em Ancona, Jacob Morro, será condenado à fogueira, apesar
dos apelos do Sultão 66. Porém, os bens da Casa Mendes que se en -
contravam em seu poder não chegaram a ser confiscados. Em vir-
tude destes trágicos acontecimentos, o porto de Ancona não mais
será um local de comércio para a família Mendes-Benveniste 67.

O episódio do boicote do porto de Ancona marcou um mo -
men   to particular da vivência de Grácia no império Otomano. Em
grande medida, o falhanço da sua iniciativa de desvio dos navios
para Pesaro, deveu-se à falta de apoio e até ao antagonismo de que
foi alvo por parte da maioria das autoridades rabínicas de Constan -
ti nopla. Esta tentativa de afirmação de poder por parte de Grácia,
surgindo como a representante máxima dos interesses e da defesa
dos judeus de identidade ibérica residentes no império Otomano,
chocava com os interesses das comunidades judaicas otomanas e
italianas. Esta disputa levou à fractura da comunidade judaica de
Constantinopla e, em termos imediatos, resultou no fracasso do
boi cote a Ancona 68.

Após estes conturbados acontecimentos e depois de ter conso-
lidado a sua posição junto da corte turca, Grácia Nasci irá iniciar o
seu último grande projecto. A 17 de Julho de 1560 é feito um pe -
dido ao governador de damasco para a administração de um sub-
-distrito de Safed chamado Tiberíades 69. Os investigadores são unâ-
nimes em considerar que a autoria desta petição pertencia a Grácia
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66 O papa chegou a enviar algumas cartas ao sultão, onde explicava a sua actuação pe -
rante os judeus de Ancona, referindo também que Jacob Morro não mostrara arrependi-
mento dos seus erros de fé e, por essa razão, seria condenado. Vd. PAuL GRuNEBAuM,
“um épisode de l’histoire des juifs d’Ancone”, révue des Études Juives, tomo XXViii, Paris,
1894, pp. 142-146. 

67 Para um relato detalhado dos acontecimentos de Ancona, vd. ANdRéE AELiON

BROOkS, op. Cit., pp. 338 e ss.
68 Veja-se a análise desta problemática disputa no seio da comunidade judaica de

Cons  tantinopla em MiNNA ROzEN, A History of  the jewish community in Istanbul. The formative
years, 1453-1566, Leiden, Boston, Brill, 2002, p. 92-98. 

69 Vd. ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit., p. 437.
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Nasci. Nos anos seguintes, Grácia dedicou-se quase exclusivamente
ao projecto de reconstrução; de facto, é notório o aumento popula-
cional que essa região vai sentir ao longo da década de sessenta do
século XVi 70.

Pouco se sabe sobre os últimos anos de vida de Grácia Nasci.
O último documento que se encontrou refere-se ao projecto de Ti -
beríades e é datado de 1566, provavelmente cerca de três anos antes
da sua morte 71.

Entre Mito e História, a construção da Memória:

A vida atribulada de Grácia Nasci, o seu imenso prestígio e
poder, a sua actuação cultural e religiosa, tudo isto são dimensões
que lhe conferiram um lugar de destaque no imaginário ocidental e
so  bretudo no mundo judaico. Na narrativa da sua vida, a realidade
confunde-se constantemente com a ficção e, mais do que isso,
Grácia surge como uma personalidade aglutinante, absorvendo os
caracteres das mulheres que a rodeiam, que quase desaparecem obs-
curecidas pela sua sombra. Por outro lado, Grácia congrega em si
as qualidades mais excepcionais da mulher judia, desde os tempos
das primeiras grandes matriarcas do Antigo Testamento (Sara, Re -
beca e Raquel). Os seus contemporâneos são muito sensíveis à sua
fi gura. Os relatos escritos que lhe fazem referência são inúmeros. A
sua presença é constante tanto na correspondência diplomática dos
muitos embaixadores e enviados que a conheceram, como em gran-
des obras literárias do seu tempo. um dos grandes contribuidores
para a criação de uma imagem mitificada de Grácia Nasci é, sem dú -
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70 Sobre a presença judaica naquela região, com especial destaque para Jerusalém, veja-
-se AMNON COHEN, “On the Realities of  the Millet System: Jerusalem in the Sixteenth
Century”, Christians and Jews in the ottoman Empire. The Functioning of  a Plural Society, vol. ii
– The Arabic-Speaking Lands, Edited by Benjamin Braude and Bernard Lewis, New york,
London, Holmes & Meier Publishers, [s.d.], pp. 7-18.

71 Cf. ANdRéE AELiON BROOkS, op. Cit, p. 459.
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 vida, Samuel usque. O autor da Consolação às Tribulações de Israel, para
além de lhe dedicar a sua obra, vota-lhe também algumas passa gens
em que a compara a algumas das principais mulheres bíblicas 72:

Quem vio jaa mais a diuina misericordia mostrarse a nhum em habito humano, como
pera socorro dellas aty se há mostrado e ynda mostra? quem vio resuscitar aquella intrin-
seca piadade de Meriam, offrescendo a vida por salvar seus yrmaõs? aquella grãdissima
prudência de Debora pera governar seu pouo? aquella enfinita vertude e muita santidade
de Ester pera socorrer os perseguidos? aquelle louuado esforço da castíssima e manhanima
viuva Judith pera liurar os cercados de angustias? como te p señor nestes nossos tempos aty
mandou do mais supremo choro dos seus exercitos entisourando tudo em hua soo alma que
per alta ventura e felice tua sorte quis caa ynfluir no feminil e honestissimo corpo da bem
venturada Nasci ysraelita. 73

de facto, usque abre o livro com a dedicatória A Ilustríssima
Senhora Dona Gracia Nasci, referindo-se a ela como a sua grande pro-
tectora e relembrando também o auxílio que Grácia prestou aos
vários cristãos-novos que procuravam fugir das malhas da inquisi-
ção ibérica 74. No mesmo tipo de registo de Samuel usque encontra -
mos a dedicatória presente na chamada Bíblia de Ferrara. Os auto-
res yom Tob Atias e Abraham usque louvam as nobres virtudes de
Grácia Nasci e agradecem o seu patrocínio a esta obra 75. um outro
exemplo de uma obra laudatória de Grácia Nasci é o In Dioscorides
Anazarbei de Amato Lusitano, publicado em Veneza em 1558.
Nesta obra, o famoso médico refere uma cura que fez a Beatriz de
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72 Para uma análise das principais figuras femininas do Antigo Testamento veja-se
CATHERiNE CHALiER, Les Matriarches. Sarah, rébecca, rachel et Léa. Préface d’Emmanuel Lé -
vinas, Paris, Les éditions du Cerf, 2000.

73 SAMuEL uSQuE, Consolaçam ás Tribulaçoens de Israel, vol. iii, Coimbra, França Amado
– Editor, 1906, p. liii.

74 idEM, Ibidem, p. liii.
75 Esta Bíblia teve duas versões de dedicatórias, uma delas a Grácia Nasci e a outra ao

duque de Ferrara, nesta segunda versão os autores assinam com os seus nomes cristãos:
Jerónimo Vargas e duarte Pinel. Para uma análise das condições de produção desta obra,
veja-se as considerações de yOSEF HAyM yERuSHALMi, “A Jewish Classic in the Portuguese
Language” in Consolação às Tribulações de Israel, vol. i, Lisboa, 1989, pp. 15-112.
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Luna e não oculta a admiração que sente por ela, designando-a por
no bilíssima e opulentissima:

Nam non ita pridem Venetiis nobilissima Beatrix à Luna, mulier opulentissima,
& omnium virtutum genere ornatissima, in morbum quendam incidit, pro quo inuando,
medicus quidam Venetus, ex praedictis rosis & saccaro conditum parare fecit, vt eo tam-
quam praestantissimo, & securo purgatorio medicamento interdum vtereturat quun
primum praeclara illa domina, conditum gustare coepit, faucium & linguae excoriationem
cum stomachi rosione contraxit, sed illa dubitans, num symptomata ea ex morbo, aut con-
dito orta essent, nullam in medicamentum culpam reiecit 76.

Pela mesma época, um outro contemporâneo oferece uma visão
um pouco diferente de Grácia Nasci. O médico Andrés Laguna
assiste à entrada de Beatriz de Luna em istambul e a imagem que
ele nos deixa é a de uma mulher poderosa e rica, muito à semelhan -
ça das grandes damas italianas do Renascimento. O texto de Andrés
Laguna também é de algum modo parcial uma vez que, perten-
cendo à esfera de poder do rei Filipe ii, a sua visão dos judeus pre -
sen tes na corte do sultão não é muito abonatória. No entanto, a
obra de Laguna constitui o principal testemunho da entrada de Bea-
triz de Luna em Constantinopla:

No había más que yo no supiese nuebas de toda la christiandad de muchos que se
iban desta manera a ser judíos o moros, entre los quales fue un día una señora portoguesa
que se llamaba doña Beatriz Méndez, muy rica, y entró en Constantinopla con quarenta
caballos y quatro carros triumphales llenos de damas y criadas españolas. No menor casa
llebaba que un duque d’España, y podíalo hazer, que es muy rica, y se hazía hazer la
salba; destaxó con el Gran Turco desde Veneçia, que no quería que le diese otra cosa en
sus tierras sino que todos sus criados no traxesen tocados como los otros judíos, sino gorras
y vestidos a la veneçiana. Él se lo otorgó, y más si más quisiera, por tener tal tributaria. 77
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76 In Dioscorides Anazarbei de medica materia libros quinque, Amati Lusitani medici ac philo-
sophi celeberri enarratione eruditissimae, Lugduni, Apud Gulielmum Romillium, sub scuto,
Veneto, 1558, p. 171.

77 ANdRéS LAGuNA, Viaje de Turquia, Cap. XiX.

Pag 139-172:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:28  Page 165



Após a morte de Grácia Nasci, alguns autores mantêm a linha
de discursos laudatórios e exaltações das suas virtudes. é o caso das
obras de Moisés Almosnino e immanuel Aboab. Este último, já no
século XVii, realça as virtudes de Grácia Nasci da seguinte forma: 

D. Grácia Nasi de cujas excelentes virtudes e nobres feitos se podiam escrever livros
de muito exemplo. 78

Alguns autores preferem destacar alguns dos episódios mais
marcantes da vida desta mulher. yoseph Ha-kohen refere-se na sua
obra ao trágico episódio dos judeus de Ancona. Numa passagem
muitíssimo comovente, o Papa Paulo iV, Caraffa, aparece como
uma figura perversa e sanguinária, procurando o extermínio dos
judeus dos seus estados, enquanto que do seu refúgio de Constanti-
nopla, Grácia Nasci implora pelo auxílio do sultão aos seus “ir -
mãos” de Ancona:

En Constantinopla, entre otros conversos, había una gran mujer llamada Beatriz que
fue al sultán Soliman a pedirle gracia. Este envió recado al malvado Paulo, diciendo:
«libera los hombres». Y se hizo caso. 79

Também Frei Pantaleão de Aveiro, na sua viagem por terras do
Médio Oriente, em 1593, irá encontrar memória das acções de
Grácia Nasci nessa região. Escreve Frei Pantaleão:

A Judia, que deu consigo em Constantinopla, & estava de caminho para Tiberia,
fez-se tão poderosa, que os Judeos não a nomeão por seu nome proprio mas chamão-lhe a
Senhora. 80
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78 Nomologia, p. 328.
79 yOSEF HÁ-kOHEN, El Valle del Llanto (‘Emeq ha-bakha). Crónica hebrea del siglo XVI.

introducción , traducción y notas por Pilar León Tello, Barcelona, Rio Piedras Ediciones,
1989, p. 154.

80 FREi PANTALEãO dE AVEiRO, Itinerário da Terra Sancta e suas Particularidades, Coimbra,
im prensa da universidade, 1927, p. 473.
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Ao longo dos séculos XViii e XiX não possuímos referências a
produções textuais sobre a figura de Grácia Nasci. Podemos ques-
tionar se este facto se deve a um desconhecimento que temos de al -
gumas edições que terão surgido na Europa Oriental durante o
século XiX ou se, por outro lado, os alvores da contemporaneidade
fizeram esquecer uma figura tão marcante da época moderna. 

No entanto, os inícios do século XX trariam de volta a figura
desta mulher judia do século XVi 81. Em 1929 era publicado um ar -
tigo que, em múltiplos aspectos, era bastante inovador 82. A autora,
Alice Fernand-Halphen propõe-se analisar a figura de Grácia Nasci
numa perspectiva que já não é meramente laudatória, mas que
recorre a documentos inéditos encontrados em diversos arquivos
europeus. Este artigo será talvez a primeira tentativa de abordagem
historiográfica da figura de Grácia Nasci. A autora não se inibe, no
entanto, de analisar as acções e a personalidade de Grácia à luz do
seu próprio tempo, inserindo-a no contexto do movimento sionista:

L’histoire étant un perpétuel recommencement, nous voudrions insister sur un côté
moderne, ou plutôt d’actualité, de la vie de Dona Gracia: comme de nos jours le baron
Edmond de rothschild, dona Gracia a fait la colonisation en Palestine.

Apesar deste primeiro ensaio, a primeira grande obra de carácter
his toriográfico dedicada exclusivamente a Grácia Nasci aparecerá
em 1947. A obra de Cecil Roth, Doña Gracia of  the House of  Nasi,
mar cará um ponto de viragem nos estudos sobre a personagem de
Grácia Nasci, bem como sobre a sua família. Logo em 1948 Roth
publica também a biografia de Joseph Nasci. O grande mérito de
Cecil Roth reside na sistematização de informação dispersa e

167

BEATRiz dE LuNA – GRÁCiA NASCi – GRÁCiA BENVENiSTE, “A SENHorA”

81 uma síntese sobre a imagem historiográfica e literária de Grácia Nasci ao longo do
tempo pode ser vista em JOSé ALBERTO ROdRiGuES dA SiLVA TAViM, “Portrait of  the
‘Senhora’ with manifold nuances: d. Grácia Nasci ‘à l’oeuvre’ and the fictional d. Grácia”,
El Prezente. Studies in Sephardic Culture, vol. 3, Beer-Sheva, december 2009, pp. 45-61.  

82 ALiCE FERNANd-HALPHEN, “une Grande dame Juive de la Renaissance”, La revue
de Paris, 36.ème année, Tome V, Paris, Septembre-Octobre,1929, pp. 148-165.
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também nos novos elementos que ele trouxe a lume, após alguma
pesquisa em arquivos europeus. No entanto, Roth não consegue
distanciar-se de uma certa lenda que se criara em torno desta figura
e a sua obra, em certa medida, ainda se situa na charneira entre his-
tória e romance. Por outro lado, o texto de Roth é produzido numa
época muito conturbada da história mundial e, mais concretamente,
da história judaica. A Europa ainda vive os fantasmas da Segunda
Guerra Mundial e do Holocausto e, por outro lado, está-se nas vés-
peras da criação do Estado de israel. A biografia escrita por Roth
espelha todos estes dramas e controvérsias. A figura de Grácia
Nasci é acima de tudo um símbolo, uma figura intemporal:

Her adventurous career in her younger days, her heroic work to thwart the Inquisition
and organize the flight of  the Marranos from the Peninsula, the great part that she played
in public and communal affairs, first in the Low Countries, then in Italy, then in Turkey,
her masculine reactions whenever a report of  persecution in any part of  the world reached
her ears, her single minded leadership at the time of  the holocaust at Ancona in 1556
mark her off  as one of  the outstanding figures of  Jewish history, not of  her own day alone,
but of  all time. 83

O trabalho de Cecil Roth manteve-se durante várias décadas
como a única biografia especificamente dedicada a Grácia Nasci.
Ainda hoje é considerada como uma obra de referência e qualquer
estudo sobre a família Mendes passa inevitavelmente por ela.

Na década de sessenta do século XX surgiu uma obra que deu
mais um passo na tentativa de construir uma visão historiográfica
sobre a família Mendes. Grunebaum-Ballin editou, em 1968, uma
biografia de Joseph Nasci que trouxe, no entanto, muitos dados
novos sobre Grácia Nasci. Grunebaum-Ballin inovou na sua cons-
trução narrativa, tentando apresentar uma obra com maior rigor
factual e utilizando fundos documentais até então praticamente des-
conhecidos, como os arquivos franceses e belgas.
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83 CECiL ROTH, Doña Gracia of  the House of  Nasi, Filadélfia, The Jewish Publication
Society of  America, 1977, p. xiii. 
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A grande viragem na produção escrita sobre esta figura dá-se a
partir da década de noventa do século XX. Esta dinâmica observa-
-se em dois campos distintos, o da literatura e o da historiografia.
No âm bito da literatura o grande momento surge com a publicação
do livro A Senhora, da autoria de Catherine Clément, depressa trans -
for mado num êxito estrondoso e traduzido em diversas línguas.
Esta obra, editada em 1992, continua a ter reedições um pouco por
todo o mundo. O livro de Clément segue as principais linhas con-
dutoras da produção do chamado romance histórico, alguns factos
historiográficos e o resto é imaginação. A grande fonte da autora é,
sem dúvida, a obra de Cecil Roth. Encontramos também uma certa
dose de feminismo que será comum em algumas produções dos
chamados gender studies. As palavras da autora mostram bem este
exacerbar do lado feminino, encontrando na figura de Grácia Nasci
um dos seus melhores exemplos:

A memória da Senhora não se perdeu completamente; em Lisboa, numa grande casa
portuguesa, uma mulher judia do século XX, obcecada pela história do seu povo, acreditou
toda a vida que era a reencarnação de Beatriz de Luna, esposa de Francisco Mendes Ben-
veniste, ou antes, Dona Gracia Nasi, Há-Geveret, a rainha do povo judeu. Seu sobrinho
confiou esse segredo, há onze anos, a uma judia de França, que escreveu, em homenagem a
todas as Beatriz da diáspora de Israel, uma história que se chama A Senhora. 84

Já em 2002, saiu um outro romance sobre a figura de Grácia
Nasci da autoria da jornalista Edgarda Ferri. A linha condutora
deste livro é tributária da obra de Catherine Clément. Sendo uma
obra mais linear, falta-lhe a complexidade do contexto em que se
movem as personagens, facto que contribuía para conferir ao livro
de Clément um maior grau de verosimilhança. No entanto, esta
obra veio demonstrar que o interesse pela figura de Grácia Nasci
permanece actual 85. Nos últimos anos a produção historiográfica
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84 CATHERiNE CLéMENT, A Senhora, 12.ª ed., Porto, Edições Asa, 2002, p. 541.
85 EdGARdA FERRi, Grazia Nasi. A Judia. Do Portugal da Inquisição à Terra Prometida,

Lisboa, 2002.

Pag 139-172:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:28  Page 169



sobre Grácia Nasci e a sua família tem-se multiplicado, nomeada -
men te no tocante a pequenos artigos sobre temáticas muito especí-
ficas da história desta família. um caso, no entanto, é digno de des-
taque pelas novas informações e perspectivas de análise que trouxe
aos estudos sobre a família Mendes. Em 1998, Herman Prins Salo-
mon e Aron di Leone Leoni publicaram um artigo na Jewish Quar-
terly review, intitulado Benveniste, De Luna, Micas, Nasci: The State of  the
Art (1532-1558), o texto do artigo era complementado por um ane -
xo documental riquíssimo, composto pela transcrição de documen-
tos na sua maioria inéditos. um dos aspectos mais interessantes
deste artigo prende-se com as hipóteses que levanta, lançando inú-
meras pistas de investigação e promovendo o debate científico em
torno das biografias dos principais elementos da família. Em 2002 é
publicada uma nova biografia de Grácia Nasci, da autoria de
Andrée Aelion Brooks 86. Esta obra veio actualizar, em larga medida,
a biografia elaborada por Cecil Roth na primeira metade do século
XX. A autora consultou um volume muito significativo de docu-
mentação, embora a sua análise seja, por vezes, algo linear e sim-
plista. No entanto esta obra constitui uma das mais recentes biogra-
fias de Grácia Nasci, ladeada com a obra de Marianna Birnbaum,
cuja experiência mistura um pouco a historiografia e a literatura.

Em 2005, Aron di Leone Leoni lança um importante trabalho
sobre o percurso da família Mendes entre Londres e Antuérpia. Em
The Hebrew Portuguese Nations in Antwerp and London at the time of
Charles V and Henry XVIII. New documents and interpretations. Esta
obra contém uma importante sistematização das características das
comunidades de cristãos-novos portugueses de Londres e de An -
tuér pia, apresentando vários esboços biográficos dos seus princi-
pais elementos. Aron Leoni anexa ao seu texto numerosos docu-
mentos que fornecem elementos preciosos para a compreensão do
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86 ANdRéE AELiON BROOkS, The woman who defied kings. The life and times of  Doña Gracia
Nasi – a jewish leader during the renaissance, St. Paul / Minnesota, Paragon House, 2002.
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papel desempenhado pela família Mendes-Benveniste nas redes de
fuga de cristãos-novos portugueses para a península italiana e para o
im pério Otomano. uma outra linha de publicações sobre a figura
de Grácia Nasci consiste em livros ou pequenas brochuras de carác-
ter educativo. Estas obras, editadas no seio de algumas organizações
sionistas, destinam-se a um público mais juvenil e têm um teor ele-
vadamente moralizante 87. Efectivamente, desde a sua própria época
que Grácia Nasci foi uma imagem nítida do que o judaísmo sefar-
dita almejava de mais importante para si: uma nova casa, uma nova
Sefarad. Protege os cristãos-novos e os criptojudeus; fomenta os
estudos judaicos; tenta criar uma nova Tiberíades. é com naturali-
dade que vemos a construção de uma imagem literária, e mesmo
his toriográfica, que em muito não se consegue desprender destes
dados óbvios: Grácia foi, de facto, uma das primeiras personagens
do moderno judaísmo. 
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87 Veja-se como um dos muitos exemplos possíveis a obra de GAd NASSi, REBECCA

TOuEG, Doña Gracia Nasi, Women’s international zionist Organisation dept. of  Educa-
tion, 1991.
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