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A Biblioteca Ets Haim (Árvore da Vida) foi criada para apoiar
os estudos proporcionados pelo Seminário da Sinagoga
Portuguesa de Amesterdão, templo consagrado em 10 de
Menahem de 5435 (2 de Agosto de 1675)1 com magnificência
própria de um monumento que viria a ser o modelo seguido
pelos arquitectos responsáveis pela edificação de sinagogas
construídas posteriormente, tanto no Velho como no Novo
Mundo - em Livorno (1700), Londres (1701), ou em Willemstad
(Curaçau, 1732), Paramaribo (Suriname, 1737), Newport
(Rhode Island, 1759) e Nova Iorque.

Muitas daquelas sinagogas foram destruídas. Permanece a
Mikveh Israel, em Curaçau, e a Bevis Marks, em Londres. Em
Rhode Island, a Sinagoga Touro foi classificada em 1946 como
edifício histórico protegido e, actualmente com quase 250 anos
de existência, é o templo mais antigo ainda em funcionamento
fora da Europa. A Sinagoga Shearith Israel, de Nova Iorque,
erigida em 1897, foi igualmente demolida. À medida que a
comunidade israelita aumentava e mudava para outro local,
construía nova sinagoga desmantelando a precedente, sendo a
actual o quinto templo judaico levantado naquela cidade norte-
americana. 

A Esnoga, designação dada à Sinagoga Portuguesa de

1 Barranse sombras, quando se levanta del / Pueblo que al gran Dios mas glorifica, /
La luz antigua por la ley mas santa, / La mejor Casa en la Ciudad mas rica, / De grado
en grado sus aplausos canta; / De gente en gente su hermosura explica; / Una angelica
escala para el suelo, / Outra para Ysrael puerta del Cielo.(Poema de Daniel Levi de
Barrios, para a cerimónia de consagração da Sinagoga).
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da Lei)2, em 1616, poucos anos após a chegada à cidade dos
primeiros sefarditas. A enorme afluência de judeus oriundos de
Portugal durante todo o século XVII contribuiu para que o
Seminário viesse a tornar-se um verdadeiro centro de estudos e
cultura judaica, desenvolvimento que conduziu à criação, em
1637, do “Portugees-Israëlitisch Seminarium Ets Haim”3 que
administrava também um fundo especial para ajudar
financeiramente estudantes particularmente dotados, mas que
sem auxílio não poderiam prosseguir a sua formação4. O
incremento cultural foi enorme neste período conhecido como a
Idade de Ouro da história holandesa. A pequena Livraria, para
acorrer às necessidades intelectuais da comunidade, conhece um
grande impulso e passa a designar-se Biblioteca.

Por volta de 1640 a Biblioteca Ets Haim dispunha de 240
obras, à responsabilidade do tesoureiro da Sociedade. Quando o
complexo arquitectónico da Sinagoga foi inaugurado, os livros
foram transferidos para algumas salas dos edifícios anexos. O seu
número aumentara de tal forma que já não era possível a
acumulação das funções de bibliotecário com qualquer outra
tarefa na Sociedade. Elegem-se então dois bibliotecários que, em
regime de trabalho alternado de seis meses, passam a ocupar-se
da gestão das obras. 

O acréscimo de títulos no acervo da Biblioteca se, por um
lado, reflecte a expansão económica e a capacidade financeira da

2 A Talmud Torah foi, na realidade, o resultado da unificação das três congregações

fundadas em Amesterdão pela comunidade sefardita em menos de duas décadas. A

primeira, Beth Jacob (Casa de Jacob), em 1598 teve em Saúl Levi Murteira o seu mais

destacado rabino; em 1608 foi criada a Neweh Shalom (Oásis da Paz), da qual Menasseh ben

Israel viria a ser rabino a partir de 1622. A terceira, Beth Israel (Casa de Israel), foi criada

em 1618.
3 Impulsionado por Saúl Levi Murteira, o Seminário tinha por função primordial a

introdução das crianças do sexo masculino, a partir dos cinco anos, nas tradições religiosas –

forma de assegurar a coesão interna da comunidade judaica portuguesa de Amesterdão.
4 Alguns deles vieram a tornar-se mestres ou rabinos da Sinagoga. A partir de 1669 são

os alunos das classes mais avançadas que redigem as decisões legais, compiladas entre 1728

e 1811 em quinze volumes com o título Peri Ez Hayyim.
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Amesterdão, é não só o templo sefardita mais antigo como, sem
dúvida, também o mais importante. Resistiu intacto à IIª
Guerra Mundial graças à acção do governo holandês que, em
1939, na iminência do deflagrar do conflito e para preservar o
complexo arquitectónico, propôs ao respectivo conselho de
governadores (mahmad) a sua inclusão no grupo de monumentos
classificados como de interesse nacional. Pela mesma ocasião, as
peças mais valiosas foram retiradas do interior e depositadas nos
cofres do maior banco da cidade, outras foram cedidas sob
empréstimo ao Rijksmuseum enquanto alguns livros raros do
acervo da Biblioteca Ets Haim foram escondidos pelo então
bibliotecário Jacob da Silva Rosa. Apesar da Guerra, o culto na
Sinagoga continuou até 26 de Maio de 1943. Um factor que
contribuiu para que o edifício não tivesse sofrido danos durante
o conflito foi certamente a intenção da Alemanha nazi de o
transformar, após a presumível vitória, em museu da (então já
extinta) cultura judaica. Durante a ocupação, os cofres do banco
foram esvaziados, a Biblioteca confiscada e transferida para a
Alemanha. Jacob da Silva Rosa, tal como milhares de outros
judeus, morreria num campo de concentração.

Após a Guerra, a Esnoga reabriu em 1945 com um serviço
religioso solene associando pela primeira vez as duas
comunidades judaicas da cidade – sefardita e asquenazi. Pouco
tempo depois da vitória das forças aliadas, as tropas americanas
encontraram o espólio da Biblioteca no castelo de Offenbach,
pequena cidade no interior da Alemanha. Devolvido em 1946,
nunca foi possível apurar o número de exemplares entretanto
desaparecido. A inauguração, em Novembro de 1947, de uma
exposição de alfaias religiosas marcou o reinício do
funcionamento da Biblioteca Ets Haim.

A existência da Biblioteca Ets Haim é anterior à da própria
Sinagoga. Cresceu a partir de pequenas colecções de livros
reunidos numa Livraria – como se chamava na época – e que
apoiavam especificamente o ensino da comunidade judaico-
-portuguesa de Amesterdão ministrado no Seminário, instituído
simultaneamente à fundação da Sociedade Talmud Torah (Estudo
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Os volumes em português que se encontram na Biblioteca Ets
Haim são testemunho da importância da sua língua de origem
durante gerações consecutivas. Na documentação oficial, as
ocorrências eram registadas em português, e por vezes também
em castelhano, e os judeus oriundos de Portugal referidos como
membros da «Nação Portuguesa». Para o enriquecimento do
espólio da Biblioteca foi igualmente relevante o empenho
pessoal de outros membros da Congregação, como Immanuel
Athias, que foi também impressor em actividade entre 1702 e
1707.

No século XVIII verifica-se já uma preocupação em fazer um
registro do acervo conforme atesta o manuscrito Notíçia/ Dos
livros que Pertence/ A Biblioteca do Medras/ de HESAIM/ Feito em
Amsterdam/ A se Adar Sem’5524 [1746] Sendo Thezoureiro/ O Sr,
Selomoh Henriquez/ Ferreira. O declínio económico que se faria
sentir no decurso desse século teve naturalmente repercussões no
crescimento da Biblioteca. As aquisições diminuíram e os títulos
que entravam provinham sobretudo de doações ou de compras
esporádicas em leilões, sendo que, no princípio do século XIX,
os setecentos títulos listados no primeiro catálogo impresso não
apresentam alterações significativas, nem tão pouco nas duas
edições revistas posteriormente, em 1843 e 1858,
respectivamente. 

No final da centúria, a Ets Haim atravessará nova fase de
apogeu com a integração da preciosa colecção particular de
David Montezinos, seu bibliotecário de 1866 até à sua morte,
em 1916. Montezinos transmitira ao mahmad (do qual também
era membro) o desejo de oferecer os seus livros à Biblioteca.
Ambicionava a prévia ampliação da área destinada aos livros
concentrando assim toda a colecção no mesmo espaço.
Condicionou ainda a doação a uma dilatação do horário de
abertura ao público para dois dias por semana – regra ainda hoje
seguida. É dessa forma que se concebe o espaço, completamente
mobilado em 1885 e aonde continua ainda hoje a funcionar a
Biblioteca.
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comunidade sefardita, muito mais abastada do que a sua
congénere asquenazi (cuja população, tal como os judeus
oriundos de Portugal, também continuou a procurar refúgio na
«Nova Jerusalém» durante todo o século XVII),  por outro, não
é alheio ao extraordinário impulso dado por Menasseh ben Israel
ao introduzir na Holanda, em 1626, a primeira imprensa de
caracteres móveis hebraicos. Refira-se que o hebraico já era
utilizado esporadicamente na República das Províncias Unidas
no período dos incunábulos, mas não em livros completos. A
primeira obra (um livro de orações) ficaria concluída a 1 de
Janeiro de 1627. A imprensa de Menasseh converteu
Amesterdão no maior centro de produção e venda de livros em
hebraico da época5.

Menasseh ben Israel tinha uma capacidade de trabalho
imensa6. A sua actividade multiplicou-se nas funções de rabino,
impressor, professor. Era um sábio, um filósofo e um prolífico
autor, publicando obras como Gratvlaçao de Menasseh ben Israel em
nome de sua naçao, ao celsissimo Principe de Orange Frederique
Henrique, na sua vinda a nossa synagoga de T.T. em companhia da
serenissima Raynha Henrica Maria; Oracion panegirica a S.
Magestade la Reyna de Suécia ou (Even Yekarah)-Piedra gloriosa o de
la estatua de Nebuchadnesar7. Manteve contactos regulares com
intelectuais do seu tempo mesmo fora do universo judaico,
chegando a empreender, em 1655, com Jacob Sasportas, uma
viagem a Inglaterra para analisar com Cromwell a futura
autorização de reentrada de judeus no país que fora, na Europa, o
primeiro a expulsá-los. E, embora a sua missão não tenha
conhecido um sucesso imediato, os judeus começaram pouco
depois a afluir ao país sem problemas, vindo posteriormente a
ser aceites oficialmente.

5 Cidades importantes como Hamburgo, importavam de Amesterdão desde gramáticas a

livros de culto, tanto  em português, como nas várias línguas locais e em hebraico,

naturalmente.
6 Nasceu em Portugal (em Lisboa ou na Madeira, não se sabe ao certo) em 1604 onde

usava o nome de Manuel Dias Soeiro. 
7 Podem encontrar-se algumas páginas sobre o pensamento e obra de Menasseh ben

Israel, nomeadamente sobre a sua “visão optimista da história” em Francisco Vieira Jordão,

Espinosa – História, Salvação e Comunidade, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1990,

pp. 97-109.



275

A Biblioteca Ets Haim

filósofo), 11 incunábulos hebraicos, cerca de 400 obras únicas ou
raras e mais de 400 edições portuguesas e espanholas anteriores a
1800. O leque é amplo, desde bíblias, comentários, ensaios de
filosofia, teologia, leis, filologia, sermões, poesia, literatura, até
partituras musicais. 

Podem ali encontrar-se volumes sobre a Inquisição contendo
listas de nomes de condenados em Espanha e em Portugal; a
Responsa, outra fonte de incalculável valor para a história sócio-
-económica de Amesterdão e dos Países Baixos dos séculos XVII
e XVIII, e para a história do currículo e do ensino no Seminário
Ets Haim, como literatura polémica, quer sobre a questão
Judaico-Cristã, na sua maior parte manuscritos nunca
publicados, quer sobre as repercussões que o movimento
messiânico de Shabbetai Zvi teve nos Países Baixos. Este
movimento encontrou terreno fértil para rapidamente se
propagar após a expulsão dos judeus da Península Ibérica, onde
tinham vivido uma existência desesperada. As perseguições
(acusações falsas sem direito a resposta, torturas, execuções e
confisco de bens) haviam sido tão brutais que muitos
acreditaram tratar-se de uma das catástrofes que se abateria sobre
eles nas vésperas do fim do mundo. Sendo um povo
especialmente atento a sinais escatológicos, foi fácil encontrar
refúgio e acreditar nas palavras de Shabbetai Zvi (ou Tzvi)
quando em 1665 este cabalista se apresentou na Palestina
anunciando ser o Messias. É possível ler na Biblioteca Ets Haim
duas eloquentes cartas de regozijo redigidas pelos membros da
Sociedade Jesjoeot Mesjicho de Amesterdão. As missivas não
chegaram às mãos do destinatário uma vez que, em Veneza,
prestes a embarcarem para Constantinopla, os mensageiros
tiveram conhecimento de que o falso messias se tinha convertido
ao Islão. 

Igualmente ilustrativas dos contactos mantidos pelos
Sefarditas de Amesterdão ao longo dos séculos e que se podem
encontrar na Biblioteca Ets Haim são, por exemplo, as
publicações comemorativas (panfletos e publicações de página
única sobre importantes acontecimentos sociais e o impacto que
produziram na comunidade judaica); as edições na área da
musicologia (partituras de música sefardita, incluindo o
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A colecção de Montezinos quase quadruplicou o número de
espécies então existentes. A inauguração foi assinalada com uma
cerimónia solene, em 1891, tendo sido colocados no recinto dois
painéis em azulejo: um contendo a inscrição “Livraria
Montezinos”; o outro exibindo o emblema heráldico de Ets Haim
(uma árvore com frutos ladeada por dois leões).

David Montezinos foi uma das figuras proeminentes da
comunidade judaica de Amesterdão do final do século XIX,
princípios do século XX. Ele próprio recebera formação religiosa
no Seminário Judaico-Português Ets Haim, evidenciando ao
longo da vida um particular interesse em bibliografia hebraica,
talvez por influência de toda uma linha de antepassados que o
antecederam na gestão da Biblioteca. Além da sua constante
preocupação na actualização do acervo, deve-se-lhe ainda a
introdução de uma metodologia adequada na respectiva
direcção.

Após a sua morte, sucedeu-lhe no cargo de bibliotecário Jacob
da Silva Rosa, já mencionado cujo trabalho não foi menos
notório. A par dos inúmeros ensaios sobre história e vários
artigos jornalísticos que produziu, realizou um serviço admirável
em prol dos livros e da Biblioteca. Ainda actualmente o índice
de fichas manuscritas de todas as obras existentes na Ets Haim
que elaborou constitui a base do catálogo disponível. 

Ao longo de mais de três séculos de funcionamento (o que faz
da Ets Haim não só a mais antiga biblioteca judaica de todo o
mundo, como a mais rica colecção conhecida sobre a história
judaica dos séculos XVII e XVIII) foi sendo reunido um variado
conjunto de títulos que reflectem a ideologia, a história e os
ideias sefarditas. 

A Biblioteca Ets Haim-Livraria-Montezinos dispõe do mais
vasto conjunto bibliográfico hebraico acessível ao público, com
aproximadamente 30.000 títulos em cerca de 20.000 volumes,
incluindo 500 manuscritos (o mais antigo é o tratado filosófico
Mishna Torah, escrito por Moses Maimonides, e copiado em
Narbonne, em 1282, setenta e oito anos após a morte do
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Mais recentemente a Biblioteca viu-se confrontada com vários
problemas: um deles foi a progressiva redução de pessoal, devido
principalmente ao facto da maior parte dos habitantes judeus da
cidade ter perecido durante o holocausto; outro, de ordem
técnica, e impossível de antecipar em 1890, prendia-se com
questões de iluminação, de controlo de humidade relativa e de
poluição acelerada pelo desenvolvimento urbano do século XX.
À degradação natural dos materiais orgânicos juntaram-se ainda,
entre 1943 e 1946, dificuldades inerentes à transferência dos
livros para Offenbach e o seu retorno a Amesterdão. 

O Conselho de Governadores solicitou pois a intervenção da
Biblioteca da Universidade Nacional Hebraica (JNUL–Jewish
National University & University Library), em Jerusalém. A
colecção de manuscritos e mais de 5.000 volumes impressos
foram assim enviados para Israel, na base de empréstimo
temporário por tempo indeterminado, fórmula encontrada para
preservar as espécies de uma total degradação. Os restantes
volumes foram armazenados na Universidade Livre de
Amesterdão para, possibilitar a execução de obras no próprio
edifício, as quais contemplaram, entre outros trabalhos, a
instalação de um sistema de controlo climático. Após a
conclusão desta primeira fase, os manuscritos e livros que
haviam sido guardados nas mencionadas universidades, foram
novamente colocados nas estantes da Ets Haim.

Em paralelo, iniciou-se o tratamento da restante colecção: um
imenso trabalho de limpeza e restauro de todos os livros, das
encadernações em pele, em colaboração com diversas instituições
locais (o Instituto Nearlandês do Património Cultural, o
Departamento para Conservação e a Biblioteca Real, entre
outras) ao qual a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa,
através do seu Serviço Internacional, se associou
financeiramente. 

As tarefas prolongar-se-ão por mais dois anos, quando deverá
ficar terminada a operação nos restantes 450 livros que ainda
aguardam uma intervenção. Por outro lado, o trabalho nos
manuscritos encontra-se sensivelmente a meio, devendo
concluir-se dentro de um ano. 
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repertório completo do Coral Português-Judaico Santo Servicio,
activo de 1875 a 1940); os volumes sobre a história da imprensa
hebraica, com especial ênfase na literatura clássica judaica
produzida nos Países Baixos, sobretudo em Amesterdão ou as
publicações orientais hebraicas raras, de Constantinopla, Izmir,
Salónica, Damasco, Aleppo, Jerusalém, Calcutá e Cochim. 

A mais antiga obra impressa, datada de 1484-1485, é também
de autoria de Moses Maimonides. Verdadeiras obras-primas são
ainda os exemplares da edição da Bíblia de Buxdorff cobrindo
aproximadamente 4,5 metros, ou a cópia pessoal de uma
proposta de Hugo Grotius, datada de 1616, com anotações suas
escritas à margem, e que foi elaborada a pedido do governo para
regulamentação do estabelecimento dos judeus na Holanda,
logo após a chegada dos primeiros sefarditas a Amesterdão.
Grotius sublinha que a República poderá vir a beneficiar dos
conhecimentos dos judeus portugueses, embora a sua aceitação
não deva decorrer exclusivamente de razões de ordem
económica. O documento nunca chegou a ser aplicado
oficialmente mas a política tolerante recomendada por Grotius
seria, na prática, largamente seguida. 

A Ets Haim-Livraria-Montezinos impressiona. Não pela
grandiosidade das instalações (dois pisos ligados por uma escada
em carvalho) mas pelo peso da história que ali se respira. O seu
valor incalculável reside na quantidade de obras raras, ou únicas,
que abrangem todos os aspectos da gesta judaica, alargadas ainda
a uma imensa documentação sobre a cultura asquenazi, na sua
maior parte em idixe. Aliás, diga-se que cerca de 75% das obras
ali existentes está escrita em hebraico e que quase 45% foi
publicada antes de 1800.

A colecção de manuscritos e livros impressos da Biblioteca Ets
Haim-Livraria-Montezinos figura, desde 1985, na lista de
colecções protegidas do “Acto Para a Preservação do Património
Cultural”. Refere-se no artigo 3º que, conjuntamente com os
Arquivos Sefarditas do Arquivo Municipal da cidade, a
Biblioteca é um legado histórico essencial para Amesterdão,
proporcionando, tal como a Bibliotheca Rosenthaliana e o Museu
Histórico Judaico, o conhecimento da civilização judaica nos
Países Baixos.
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Quando o Estado holandês, no século XIX, decidiu fixar os
parâmetros de uma educação religiosa, foi copiá-los, na maior
parte, às comunidades asquenazi e sefardita. É fascinante observar
como a integração na sociedade foi sendo feita, sem assimilações,
sem alterar a própria identidade. A maneira de viver religiosa não
colocou barreiras à educação social e cultural dos judeus sefarditas. 

A historiografia judaica continua demasiado subjectiva. No que
diz respeito à cultura do Renascimento, os historiadores estão
pouco conscientes das diferenças entre os ambientes asquenazi e
sefardita. Também nesse campo há ainda muito trabalho a fazer e
para o concretizar é fundamental a consulta de colecções como a
da Biblioteca Ets Haim, onde é possível tomar contacto com as
fundações culturais de uma comunidade, com as suas práticas
quotidianas, para dismistificar o colorido que reveste grande parte
do que foi produzido nesta matéria

Abraham W. Rosenberg é, desde há onze anos, bibliotecário da
Bibliotheek Ets Haim e um homem apaixonado pelos livros e
verdadeiramente empenhado na divulgação da colecção como
instrumento de trabalho para inúmeras áreas de estudo que ainda
estão por investigar. Promover o uso da colecção, fomentar a
circulação internacional do conhecimento, mas também recuperar
a Ets Haim como instituto educacional através de cursos,
simpósios, exposições ou organizando outras actividades no
sentido de fortalecer os laços históricos que unem a comunidade
judaica de Amesterdão às suas raízes, porque isso, apesar do
problema da língua8, constitui uma boa garantia de

8 O uso do português, tal como do idixe, foi formalmente banido da prática quotidiana,
incluindo dos serviços religiosos, no século XIX, por determinação do Consistório criado
especificamente para gerir os assuntos judaicos. O neerlandês começou então a ser utilizado nos
livros de correspondência e das resoluções das comunidades sefardita e asquenazi de Amesterdão.
Apesar disso, em 2000, num relatório elaborado para a Fundação Calouste Gulbenkian, João
Campos surpreende-se por “hoje ainda, quando se encontram para a celebração semanal do
Sabath, muitos se cumprimentam no caminho da Sinagoga desejando-se mutuamente «boas
entradas». E, ao despedirem-se, para o prolongamento do fim-de-semana saúdam com «boas
festas», ao que a norma social manda responder «melhoradas»... O livro das orações do rito da
comunidade portuguesa de Amesterdão, recitado em cada semana, desenrola-se normalmente em
hebreu mas, numa dada altura, é dita uma passagem em português. De resto, o rabi introduz as
diversas componentes da celebração do Sabath dirigindo-se aos circunstantes em português (...)”.
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*** 

Na biblioteca Ets Haim quase nada existe sobre as relações que
a comunidade judaica sefardita de Amesterdão manteve com
Portugal, em virtude de a maior parte da documentação se
encontrar nos Arquivos Municipais de Amesterdão. Mas a
colecção de manuscritos e obras raras faz daquele espaço um
local de encontro excepcional com a história.

Os imigrantes judeus do século XVII em Amesterdão
encontraram na Ets Haim uma instituição de educação, da qual
na realidade resta apenas a Biblioteca, devido sobretudo à IIª
Guerra Mundial, que reduziu drasticamente a comunidade
deixando de haver população suficiente para manter a escola.
Mas se atendermos aos antecedentes culturais, se analisarmos o
currículo da Ets Haim, temos a noção exacta de um tipo
universal de educação estabelecido firmemente nas raízes do
Renascimento e do Humanismo tendo, até ao final do século
XIX, prosseguido com a mesma visão e o mesmo ideal. Uma das
maiores contribuições que levaram das suas origens foi o saber
como combinar a religião com os estudos seculares, o que se
ficou a dever à experiência de uma vivência próxima com as
culturas muçulmana e católica, prolongada por vários séculos na
Península Ibérica. Os seus líderes espirituais foram médicos,
conselheiros, banqueiros, distinguindo-se tanto em Lei judaica
como em Filosofia ou Literatura. Até serem expulsos de
Espanha, em 1492, ocupavam lugares de destaque nas ciências,
na cultura, nas finanças e até mesmo na política, servindo
frequentemente de elos de ligação entre os progressos alcançados
pelos árabes e o mundo cristão.

A Ets Haim integrou as tradições da escola latina e da escola
talmúdica de ensino superior e conduziu o ensino de gramática,
poesia e retórica, ao mesmo tempo que as matemáticas ou as
belas-artes. Uma educação combinada que perdurou
continuamente por mais de três séculos o que não se verificou
em qualquer outra parte do mundo judaico.
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continuidade na velha tradição. É essa convicção que move
Abraham W. Rosenberg, conforme nos transmitiu no decurso da
conversa recentemente mantida na esplêndida Biblioteca Ets
Haim-David Montezinos.



Tomé Pegado de Paz: espião e servidor 
do duque de Naxos (1552-1578)*

Carlos Manuel Valentim
(Mestrando em História Moderna na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa)                          

1. Introdução

Ambicionando unificar a Península Ibérica sob um único
ceptro, D. Manuel I tem como objectivo prioritário, logo que é
aclamado rei, casar com a herdeira do trono espanhol. Nesse
sentido, um acordo entre as duas monarquias peninsulares é
alcançado a 30 de Novembro de 1496. Ponto principal do
contrato diplomático: para que a boda tivesse lugar, Portugal
teria de expulsar todos os “hereges” antes da chegada da
princesa. 

Ora, quando se aludia a “hereges”, tinha-se em vista a
comunidade sefardita1 que, com as suas próprias leis, os seus

* Este artigo insere-se no trabalho de investigação que estamos a levar a cabo para apresentação
de uma dissertação no âmbito do Mestrado de História Moderna 2003-2005 da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, sob orientação do Sr. Professor Doutor. A. A. Marques de
Almeida, cuja o tema é, precisamente, a família Paz de Entre Douro e Minho. Não poderia deixar,
aqui, de exprimir o mais profundo agradecimento ao Paulo Mendes Pinto, Secretário da Cátedra
de Estudos Sefarditas, pelo forma como acolheu e acompanhou este trabalho e pela sua
“paciência”. Os agradecimentos estendem-se à Susana Bastos Mateus, que desde logo se mostrou
interessada na minha investigação, convidando-me a escrever; à Florbela Veiga Frade e à Maria
Fernanda Guimarães pelas frutuosas discussões e troca de pontos de vista. Também ao
Comandante António Costa Canas devo uma palavra de amizade e gratidão por me ter alertado
para alguns “erros”.  A todos o nosso sincero agradecimento. 

1 O termo “sefardita” deriva da palavra de “Sefarad”, nome pelo qual era conhecida a
Península Ibérica entre os judeus, mas o assunto tem motivado acesa discussão, por a
palavra também ser aplicada a outras regiões. No entanto, “Sefarad” no seu uso mais
corrente é um topónimo bíblico que designa indefinidamente a Ibéria ou a Hispânia e
mesmo a costa norte-africana.  Sobre a utilização deste termo, ver José Augusto Ramos,
“Judaísmo e Mediterrâneo. Espaço, Identidade e Fronteiras”, O Mediterrâneo Ocidental.
Identidades e Fronteira. Coord. de Maria Graça Mateus Ventura, Lisboa, Edições Colibri,
2000, p. 75 nota 33; e Florbela Veiga Frade, “Uma família Sefardita do Século XVI: Os
Mendes Benveniste”, Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 3, Lisboa 2003, pp. 127-128. 
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