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Conforme nos informa António Borges Coelho “podemos falar
dum eixo Lisboa – Madrid, esboçado pelo menos a partir de
1591.” Este insigne historiador fala-nos de um eixo “porque há
entendimentos regulares entre os mais poderosos cristãos-novos
de Lisboa e os seus familiares, agentes ou parceiros ligados à
Corte de Madrid”. 

Corroborando esta afirmação vamos encontrar a funcionar uma
irmandade e respectivo hospital, em Valladolid no ano de 1604,
destinada a atender e cuidar os portugueses enfermos, cuja
edificação fora da iniciativa do Conselho de Portugal sob a
proteção de Filipe II. 

Com a transferência da corte para Madrid, a irmandade de
Santo António dos Portugueses da Corte e respectivo hospital
acompanharam o séquito, tendo-se instalado definitivamente,
onde hoje pode ser admirada, ou seja na Corredora de San Pablo.

Em 1624, Filipe II impõe uma alteração ao funcionamento da
Irmandade, tendo nessa ocasião sido construída uma igreja a
partir da capela do hospital. Com as alterações impostas pelo rei
à irmandade, a quem Markus Schreiber chama de confraria, esta
passou a funcionar com um provedor, doze irmãos, que
desempenhavam as funções respectivamente de tesoureiro,
escrivão, provedor das obras  ou mordomo dos presos pobres e
desamparados, e a sua eleição era anual e tinha lugar
precisamente no dia de Santo António. 

A composição da Irmandade reflectia a heterogeneidade da
sociedade madrilena, enquanto corte dos portugueses, e nela
figuravam homens de negócios, ocupando o lugar de tesoureiro,
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transações com o “império português”.
O projecto do Conde de Olivares, que consistia em dar aos

portugueses possibilidades de se fixarem e negociarem por toda
a Espanha, passou pela “Junta del Confesor” presidida pelo
inquisidor Frei António Sottomayor. As condições precárias em
que se encontrava o tesouro, foi o argumento esgrimido pelo
Conde de Olivares. 

Seguiu-se de facto um período de  alguma descompressão  por
parte da inquisição espanhola  habilmente  conduzida por Frei
António Sottomayor situação que se manteve  até 1643. Com a
queda do Conde de Olivares e a substituição do inquisidor por
Diego de Arce assistiu-se a um aumento da intolerância
religiosa.

Árvore genealógica de um ramo da família Espinosa
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com apelidos tão significativos, como os Paz da Silveira, os
Tinocos, os Fonseca Pina, sem esquecer Manuel e Sebastião
Cortiços, e Fernando e Manuel Montesinos, o que prova que
embora pertencendo estes últimos a famílias com processos nas
várias inquisições, este facto não foi impeditivo de serem aceites
na confraria. Por outro lado o lugar de provedor é ocupado por
D. Manuel de Moura, Marquês de Castelo Rodrigo ou por D.
Manrique da Silva, Marquês de Gouveia e em 1639 ocupava o
lugar D. João Coutinho, Arcebispo de Évora. 

Foi precisamente durante os anos da Guerra da Restauração
(1640-1668), que a Igreja de Santo António da Corte alcançou o
seu máximo esplendor artístico. Nesse altura foi adornada com
impressionantes frescos de Carreño de Miranda e de Ricci. Estes
ainda hoje podem ser admirados, representando a glória do
Santo Lisboeta, acompanhado por diversos santos e beatos
portugueses. No entanto parece que chegou a ser contemplado
um outro programa pictórico para este monumento, e nele o
protagonista não era outro  senão o Milagre de Ourique, um
tema que ia perfeitamente ao encontro da atmosfera heróico-
militar, que naquela época era proporcionada não só pelas
bandeiras que se encontravam hasteadas nas suas abóbadas, mas
também pelos túmulos colocados nos nichos, mais tarde
substituídos por altares. Um desenho de Dioniso Mantuano,
hoje conservado no Museu Nacional do Prado, representa a cena
da visão de Afonso Henriques em Ourique, o qual supomos
tratar-se de um projecto não concretizado para a decoração da
igreja de Santo António.

Terá sido contudo na época do Conde Olivares (1621-1643)
que as condições políticas e religiosas se tornaram mais
favoráveis à vida e aos negócios dos cristãos-novos portugueses
em Espanha. De facto a monarquia espanhola atravessava mais
um período de grande aperto financeiro, e os banqueiros
italianos e alemães mostravam grandes constrangimentos para
prosseguirem com a sua política de financiamento da coroa
filipina. Por outro lado os portugueses, que eram conhecidos no
país vizinho por “hombres de negocios”, denotando grande
capacidade para assumir a contratação de “asientos” e de fazer o
arrendamento das rendas reais. A sua experiência nos negócios
tinha já uma dimensão planetária, com capitais acumulados nas
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Fernando Montesinos, que por sua vez se encontrava ligado por
casamento e por negócios  aos  Cortiços, grandes mercadores de
Bragança  e banqueiros dos Filipes. De facto o Dr. Fernando
Montesinos levou  para os seus negócios, ou mandou chamar
posteriormente, inúmeras famílias transmontanas e outras da
Beira Alta, cujo o percurso tivemos ocasião de estudar. 

Sobre Gaspar Espinosa demo-nos conta que,  a dada altura,  se
muda para Madrid, onde abre uma loja, mas em 1655 o casal
separa-se, e o  que motiva a separação foi a condenação de Isabel
Henriques no tribunal de Cuenca, e a sua posterior fuga para
Bayonne. Ele próprio teve problemas com a inquisição de
Toledo, mas do processo que lhe foi levantado sairia absolvido
em 1658.

Segundo declarou Fernando Gil  na 1.ª audição perante a Mesa
daquele Tribunal, em 28 de Janeiro de 1670, seu pai decidira
voltar costas ao judaísmo, porque se encontrava pobre,
desiludido  e infeliz, longe  da família. Fernando Gil tinha sido
preso em 1669,  após regressar de Amsterdão.

A história da sua vida e da sua prisão, que vamos reportar,
envolve toda a família. Estamos no ano de 1669 na capital
madrilena, e Gaspar Peynado Fanega  era um agente ao serviço
da Inquisição, que tinha como missão encontrar pessoas
denunciadas no tribunal de Madrid. Naquela data, andava
Gaspar Fanega atrás de um judaizante,  que moraria em Málaga
de nome Miguel Lopes Crespo, natural de Mogadouro. Com o
objectivo de o localizar pôs-se em contacto com um homem que
alugava mulas,  um tal Francisco Vargas, também de Málaga,
que se encontrava  na capital madrilena.

Referimos que algumas das famílias naturais da Guarda que
encontrámos em Espanha se dedicavam a este negócio, ou seja,
ao transporte de pessoas e ao  comércio de animais e a exemplo
mencionamos a família Rodrigo Nunes e Isabel Fernandes Silva.

E foi uma feliz coincidência para o agente da inquisição, visto
que o tal Francisco Vargas  não só conhecia  Lopes Crespo,  como
sabia  quem entrava e saía da cidade,  porque isso fazia parte da
sua profissão.  Depois de  questionado informou que tinha visto
um português, que já passara pelo tribunal, de apelido Espinosa,
e que ia acompanhado por um jovem, e que teriam perguntado
com alguma insistência se haveria alguma “tropa” para Sevilha. 
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É na conjuntura mencionada que iremos falar da família
Espinosa, cristãos-novos da Guarda.

Os antecedentes que dispomos deste clã levam-nos até João
Gil e Ana Mendes de Aguilar, que em data que desconhecemos
deixaram Portugal e estabeleceram-se em Jaén, localidade
espanhola situada entre Madrid e Córdoba. Também sabemos
que por volta de 1630 foram residir para Madrid, com uma
curta passagem por Sevilha.

João Gil morre em 1650, e pouco depois, Ana Mendes de
Aguilar dirige-se para Bayonne, adere abertamente ao judaísmo,
e mantém alguma actividade na comunidade sefardita de Saint
Esprit.

Sobre a comunidade de Bayone o professor Borges Coelho
escreve o seguinte: “À medida que os cristãos-novos alcançavam
países livres, as orações e as práticas ganhavam maior coerência.
Em 1650, numa casa de judeus secretos de Bayonne a família
reunia-se às sete da manhã  na sala principal da casa, mobilada
com uma mesa, cadeiras e bancos; os que sabiam ler usavam o
seu livro de rezar e começavam pela leitura dos Salmos de David,
e nesta oração demoravam uma hora. Depois oravam  “Shama
Israel, Adonai” e terminavam com a oração da “Amida:  Adonai,
meus lábios abrirás, Bendito Adonai, nosso Deus e Deus dos
nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacob” . 

O casal, João Gil e Ana Mendes, teve no total 12 filhos, alguns
dos quais encontrámos ligados à “Casa Montesinos” .

Possuímos pouca informação sobre o percurso desta numerosa
prole, e por esse facto vamos contar apenas alguns pequenos
episódios, que chegaram ao nosso conhecimento a partir da
leitura do processo de inquisição levantado a um dos membros
desta família, ou melhor dizendo ao neto, Fernando Gil
Espinosa.

O pai, Gaspar Espinosa, nascera na Guarda no ano de 1612,
tendo casado, nos princípios dos anos 40, com Isabel Henriques.
Sobre a sua actividade profissional sabemos que durante algum
tempo esteve como rendeiro ligado ao negócio do sal.
Aproveitamos a oportunidade para informar que no tempo
dos Filipes trabalharam e negociaram em Espanha muitos
portugueses, sobretudo originários de Vila Flor, que se
dedicaram àquela actividade, entre os quais salientamos o Dr.
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insiste na rejeição não só da religião como da cultura judaica, a
qual classifica de retrógrada. Chega até a propor maior vigilância
nas fronteiras para que casos como o dele se evitassem, e
sublinha que á medida que a mãe se aproximava da comunidade
de Amsterdão, fortalecia-se nele o repúdio, e o desejo de
regresso. Como aval das suas afirmações denunciou a mãe,  a avó,
os irmãos, e os meios-irmãos, tios e primos,  para além de uma
lista de todos os que conhecera em Bordéus e Amsterdão, num
total de 230 pessoas, tendo chegado a dar detalhes físicos, para
melhor serem reconhecidos.

Pensamos que as denúncias ocorreram   porque as pessoas
envolvidas se encontravam fora da jurisdição das Inquisições
Ibéricas, para além de que situações análogas aconteciam
frequentemente.

Levando em conta as  informações  e o arrependimento do réu,
o Tribunal condenou-o, como  veremos , a penas espirituais. 

Passamos a transcrever uma “Instancia de Fernando Gil
Espinosa”, por ele apresentada em 19 de Julho de 1670, que se
encontra apensa no final do seu processo:

Fernando Gil Espinosa, digo que yo sali en al auto de fee, que se
zelebró en 18 de mayo deste presente año com sentencia de auto mientras
se me leyo dicha sent.ª y que ally se me quitase, y trujiesen a la cassa de
penitencia, para que dentro de dos meses aprendiese en ella las oraciones
y me instruyesse en la fee= Y porq como pareçe del papel que he
presentado del Padre Pina, religioso del Conuento de San Pedro a q.n se
me senãlo, estoi instruido en la fee, y tengo estudiadas las oraciones, y
demas de lo referido an pasado los dos meses que V.S. me senãló; atento
a lo qual supp.oo a V.S. me de licencia para que pueda yr a buscar mi
Vida, y en ello Reciuiré Merced y Limosna.

F.do Gil de Espinosa.

Gostaríamos de terminar o nosso trabalho fazendo a ligação
desta família com o célebre Dr. Fernando Montesinos de Vila
Flor. Ela acontece da seguinte forma: Gaspar Espinosa tinha dois
irmãos Francisco Duarte Mendes e Rafael e ambos trabalhavam
para o Dr. Montesinos: Duarte era, nos anos 50, o seu principal
guarda-livros, e mais tarde no período entre 1652 a 1680
surgiu-nos como “arrendedor de rentas” e a efectuar “asientos”.
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Chegados aqui, é bom dizer que  o denunciado era Gaspar
Espinosa casado com Isabel Henriques, e esta fora casada
anteriormente com Lopes Crespo de Mogadouro, entretanto
falecido.

O familiar da inquisição, que seguia a pista de um morto,
dava agora com dois judaizantes bem vivos, que também
poderiam ser suspeitos de heresia.

Sem mais nem menos, Peynado Fanega prepara a prisão de
Gaspar Espinosa e do moço que o acompanhava, em
circunstâncias dignas de uma novela, as quais gostaríamos ainda
um dia de poder reportar. 

Pouco depois  desenrolou-se o processo do  moço, que  se
chamava Fernando Gil para os cristãos, e Benjamim Gil para os
judeus, e que durante as audiências, reporta que sua mãe fora
processada duas vezes pela inquisição, assim como as irmãs Ana,
Margarida e Beatriz Henriques e que tinham fugido de Madrid
para Bayone. Nesta altura teria Fernando Gil sete para oito anos,
e no processo também nos conta que começou a ser instruído  no
judaísmo por sua avó, Ana Mendes de Aguilar, que vivia naquela
cidade do sul da França. Posteriormente ele e a família seguem
para Bordéus, onde também tinham parentes, tendo a sua irmã
Ana permanecido na comunidade de Saint Esprit. Mais tarde
dirigem-se para o seu destino final, que era a cidade de
Amsterdão, e ali residiram em casa de Ana Matos, irmã de Isabel
Henriques. Naquela data a comunidade sefardita de Amsterdão
florescia e Fernando Gil passou a frequentar a sinagoga  e em
breve seria circuncidado. Este facto foi verificado por um médico
da inquisição de Toledo a 11 de Fevereiro de 1670. Fernando
Gil viveu junto da comunidade sefardita até por volta dos 20
anos, e é nessa altura que resolve voltar para Espanha, fazer
fortuna e encontrar-se com o pai e com o irmão António Gil
Velasco, que trabalhava em Sevilha. 

Pela leitura do processo de Francisco Gil também soubemos
que Isabel Henriques do primeiro casamento, com Lopes Crespo,
tinha um filho chamado Diogo que vivia em Bordéus, e um
segundo chamado Baltazar residente em Livorno, e ainda  um
terceiro que se encontrava preso na Inquisição de Toledo.

Muitas outras informações nos dá a leitura do processo de
Fernando Gil, porém não queremos deixar de realçar o facto que
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1 Conferência proferida pela autora no “6.º ENCONTRO CULTURAL SAM LEVY”,
no dia 21 de Novembro de 2004.

O Mais Antigo Vestígio Judaico 
na Península Ibérica1

Graça Cravinho
(Doutoranda em Arqueologia e História da Antiguidade,
na Universidade de Santiago de Compostela)

São bastante antigas as referências literárias à riqueza da
Península Ibérica (em especial às da Andaluzia) que a ela atraíam
povos longínquos. Dos seus metais preciosos nos falam crónicas
de viajantes orientais. Às naves de Tarschisch se refere a Bíblia. 

Mas, quando situar exactamente a vinda dos Judeus? Se
eliminarmos a lenda que a faz remontar à época de
Nabucodonosor, rei dos Caldeus (Séc. VI a.C.), teremos que,
forçosamente, cingir-nos aos documentos escritos e aos vestígios
materiais. De facto, já Lucien Febvre afimava: “A História faz-se
com documentos escritos, sem dúvida. Quando os há. Mas pode
fazer-se, deve-se a todo o custo tentar fazê-la sem documentos
escritos, caso eles não existam. Com tudo o que o engenho do
historiador pode permitir-lhe utilizar (…). Com palavras, sinais,
paisagens e telhas (…). Numa palavra, com tudo o que sendo do
Homem, serve o Homem, significa a presença, a actividade, as
preferências e as maneiras de ser do Homem”.

Ora, entre esses vestígios materiais que nos atestam a remota
presença judaica no actual território português, há uma
pequenina peça glíptica, encontrada nas ruínas da cidade romana
de Ammaia (em pleno Alto-Alentejo, não longe de Marvão),
datável do Séc. II d.C. Neste caso, o que nos permite “fazer
História” é o seu estudo iconográfico e a técnica de gravação.
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Neste caso já não para o Dr. Fernando Montesinos, mas para a
Casa Montesinos que funcionou mesmo depois da fuga do casal
para Bayonne. Foi Francisco que conduziu o seu irmão Rafael
para dentro do negócio onde ocupou o lugar de caixeiro. Em
meados dos anos 50, Francisco Duarte Mendes  acompanhou o
Dr. Fernando Montesinos e a sua esposa, Serafina de Almeid a
Bayone quando estes se viram obrigados a fugir da inquisição de
Cuenca.




