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Dúvidas de sangue. Para um estudo da actuação 
inquisitorial sobre suspeitos de judaísmo  
em Loulé no século XVII
Carla Vieira*

*CHAM – Centro de Humanidades, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa

Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Resumo: Este artigo versa sobre um dos fenómenos que marcou a vaga repressiva da 
Inquisição na vila de Loulé nos anos 30 do século XVII: as dúvidas recorrentes sobre a 
qualidade de sangue dos réus presos por culpas de judaísmo. São significativos os casos 
de processados absolvidos após terem conseguido provar a “limpeza de sangue”. Entre 
esses réus, encontramos indivíduos pertencentes aos mais altos estratos sociais da vila. 
As alegações da existência de uma conspiração cristã-nova contra as elites cristãs-velhas 
locais exprimem uma situação de conflito social instigado pela ameaça inquisitorial, 
mas que, em simultâneo, também se serve do poder repressivo do próprio tribunal 
para dar seguimento a rivalidades e vindictas pessoais. Por outro lado, tais equívocos 
sobre a qualidade de sangue dos réus evidenciam uma sociedade onde os fortes laços 
de parentesco entre cristãos-novos e cristãos-velhos desafiam qualquer interpretação 
binominal de uma sociedade dividida. É na alta complexidade destas relações que o 
caso de Loulé se revela especialmente aliciante para convidar à problematização do 
impacto da actividade inquisitorial nas dinâmicas sociais locais.

Palavras-chave: Inquisição; Limpeza de sangue; Cristão-novo; Sociabilidades.  

Introdução

A 12 de Junho de 1632, o Conselho Geral do Santo Ofício recomendava a detenção 
de Francisca Duarte, cristã-nova de Faro, apenas com base na denúncia da irmã Branca 
Dias. O procedimento extraordinário de prisão por testemunho singular é justificado 
pelo facto de a suspeita ser de “terra onde há muita gente de nação e em que agora 
se não tem entrado”. O mesmo argumento tinha sido usado anos antes e perante uma 
situação similar, para fundamentar a prisão de Diogo Lopes Simões, de Vila Nova de 
Portimão, no início de 16191. A verdade é que, nessas datas, nem Faro, nem Vila Nova 
de Portimão eram terras virgens à actuação inquisitorial. Ambas localidades já haviam 
sido alvos de duas incursões repressivas do tribunal desde meados de Quinhentos.

1.  Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Tribunal do Santo Ofício (TSO), Inquisição de Évora, proc. 6519, fl. 9;  
proc. 3276, fl. 6. Citado em Joaquim Romero Magalhães, E assim se abriu judaísmo no Algarve. Separata da 
Revista da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1981, p. 9.
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Apesar da sua situação periférica, não se pode afirmar que o Algarve tenha sido 
esquecido pelo Santo Ofício durante um longo período de tempo. Entre o estabe-
lecimento do tribunal em Portugal (1536) e o início da primeira vaga de prisões na 
região passaram pouco mais de duas décadas, as quais não decorreram completamente 
inócuas à actuação inquisitorial2. Nos anos 40, registaram-se alguns processos pontuais 
movidos contra cristãos-novos de Tavira e Faro, mas sem demais consequências. A pri-
meira investida da Inquisição deflagra em 1558, em Vila Nova de Portimão, decorrente 
da confissão apresentada por uma cristã-nova, Grácia Mendes, perante o vigário-geral, 
o Dr. Luís de Albuquerque. Logo no ano seguinte, o número de detenções na vila 
atinge o pico: 33 cristãos-novos residentes em Vila Nova de Portimão são presos. Entre 
1560 e 1562, Lagos torna-se no principal alvo da actuação do tribunal. Por fim, o foco 
desloca-se para Tavira, então o principal porto comercial do Algarve, em constante co-
municação com as praças do Norte de África, de onde chegavam mercadorias e novas 
do Messias ainda por vir3. Só no ano de 1564, mais de quatro dezenas de processos 
contra cristãos-novos moradores em Tavira foram iniciados.

A segunda entrada da Inquisição no Algarve concentra-se em Vila Nova de Portimão, 
com investidas mais modestas em Faro e Lagos. Deflagra a partir da visita inquisitorial 
à região em 1585, realizada pelo inquisidor Manuel Álvares Tavares4. As apresentações 
e confissões pronunciadas durante a visitação geraram os primeiros processos logo em 
1586. Nos dez anos seguintes, mais de 120 cristãos-novos de Vila Nova de Portimão 
foram processados. A principal consequência desta vaga repressiva manifestou-se a 
posteriori e traduziu-se no crescimento dos movimentos migratórios em direcção ao 
outro lado da fronteira, rumo às cidades andaluzes, mas também ao outro lado do 
Atlântico, com destino às Índias Castelhanas. O impacto deste fenómeno encontra 
expressão no rol de cristãos-novos ausentes do reino que o Conselho Geral do Santo 
Ofício encomendou a todas as paróquias do reino em 1613, no qual surgem nomea-
dos vários indivíduos de Tavira, Faro e, sobretudo, Vila Nova de Portimão que haviam 
abandonado Portugal nos últimos anos, entre eles membros das famílias mais atingidas 
pela vaga repressiva dos anos 80 e 90, como os Gramaxo ou os Barros5.   

Só na década de 30, a Inquisição voltaria a actuar em força na região. Durante 
perto de quarenta anos – correspondendo ao período em que D. Fernão Martins de 
Mascarenhas ocupou a cadeira episcopal (1594-1616) e, posteriormente, o cargo de 
inquisidor-geral (1616-1628) – as prisões no Algarve foram pouco mais do que pon-
tuais. A chegada de D. Francisco de Meneses à Sé de Faro, depois de uma carreira como 
inquisidor nos tribunais de Coimbra e Lisboa, marcou um volte-face neste cenário.  

2.  Os dados seguintes relativos aos ritmos da actuação inquisitorial contra cristãos-novos residentes no Algarve 
provêm, salvo quando indicado o contrário, do meu livro Uma Amarra ao Mar e Outra à Terra. Cristãos-novos no 
Algarve 1558-1650, Olhão, Sul, Sol e Sal, 2018.

3.  Sobre esta vaga repressiva em Tavira e as ligações da vila ao Norte de África e à Flandres, veja-se Carsten 
Wilke, “The New Christians of Tavira in the Sixteenth Century: Trade, Diaspora and Religious Heterodoxy between 
Morocco and the Low Countries”, Cadernos de Estudos Sefarditas, vol. 19, 2018, pp. 11-28.

4.  Sobre esta entrada, veja-se também Joaquim Romero Magalhães, O Algarve Económico 1600-1773, Lisboa, 
Estampa, 1993, pp. 364-366; António Borges Coelho, “Algumas notas sobre o Algarve nos séculos XVI e XVII”, 
Cadernos Históricos, vol. IV, Lagos, Comissão Municipal dos Descobrimentos, 1993, p. 55.

5.  Relativamente ao Algarve, encontram-se acessíveis os registos referentes a Vila Nova de Portimão, Faro e Tavira. 
ANTT, TSO, Conselho Geral, maço 7, docs. 2618, 2619, 2620. Sobre cristãos-novos algarvios citados neste rol e 
que se estabeleceram na América Castelhana, veja-se Maria da Graça Mateus Ventura, “Os Gramaxo. Um caso 
paradigmático de redes de influência em Cartagena das Índias”, Cadernos de Estudos Sefarditas, vol. 1, 2001, 
pp. 69-80; Idem, Portugueses no Peru ao Tempo da União Ibérica: Mobilidade, Cumplicidades e Vivências, tomo 
I, vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2005, pp. 227-346, passim.
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A apresentação de Branca Dias perante o novo bispo em Março de 1631 e o empenho 
de Meneses em diligenciar junto do Tribunal do Santo Ofício a prisão dos parentes 
denunciados pela cristã-nova de Faro fizeram desencadear a maior vaga repressiva al-
guma vez registada na região, cujos detalhes surgem amplamente analisados no estudo 
seminal de Joaquim Romero Magalhães, E assim se abriu Judaísmo no Algarve. Apenas 
entre 1633 e 1636, foram processados cerca de 185 cristãos-novos residentes em Faro. 
Nos anos seguintes, as prisões alastraram-se a Albufeira e Loulé.  

De facto, embora o atributo de “terra onde não se tem entrado” não se coadunasse 
com a situação de Faro e Vila Nova de Portimão nas primeiras décadas de Seiscentos, 
encaixava na perfeição – com pequenas e pouco significativas excepções – no caso de 
Loulé. A série de prisões entre 1633 e 1644 correspondeu, de facto, à primeira investida 
concertada da Inquisição na vila. As próximas páginas serão dedicadas à análise desta 
vaga repressiva e, em particular, de uma das suas peculiaridades: as dúvidas levantadas 
sobre a qualidade de sangue de alguns dos processados, reflexo de um novo panora-
ma da interacção entre cristãos-novos e cristãos-velhos na vila e, num espectro mais  
lato, na região.

Quando a Inquisição entrou em Loulé

Vila “sadia, de bons ares e frescura”, nas palavras de Henrique Sarrão, Loulé foi, du-
rante toda a Idade Moderna, o principal centro abastecedor das mercadorias transac-
cionadas a partir do porto de Faro. O trigo produzido nas vizinhanças da vila permitia 
suprimir, em parte, a constante carência cerealífera da região e a dependência face ao 
exterior. Dos solos férteis e abundantes em água, cresciam vinhas, olivais e pomares que 
alimentavam o comércio regional e internacional. A criação de gado complementava a 
riqueza económica de Loulé e do seu termo6. A estreita ligação com a cidade de Faro 
traduzia-se no fluxo de mercadorias, mas também na organização judicial e adminis-
trativa e, sobretudo, nos vínculos sociais. Sociabilidades e laços de parentesco uniam 
famílias louletanas e farenses, conectando o interior com o litorial pelos mesmos canais 
por onde circulavam produtos, capitais e informação.

Estas características condicionaram a forma e o ritmo da entrada da Inquisição na 
vila. Talvez a dimensão modesta do centro urbano, contrastando com a dimensão e a ri-
queza do concelho rural, tenha afastado a atenção do tribunal, mais focado em núcleos 
comercialmente florescentes como Faro ou Tavira ou mesmo Vila Nova de Portimão, 
onde a “gente de nação” parecia abundar com maior evidência.

Até 1633, o número de cristãos-novos residentes em Loulé processados pela 
Inquisição não ultrapassou uma dezena7. Estes processos foram esporádicos e, em 
geral, consequência directa de entradas noutras localidades. Durante a visita inquisi-
torial de 1585, apesar da presença do inquisidor Manuel Álvares Tavares na vila entre, 
pelo menos, os dias 1 e 20 de Julho, as confissões recolhidas não se revelaram férteis 

6.  Henriques Fernandes Sarrão, “História do Reino do Algarve (circa 1600)”, in Manuel Viegas Guerreiro e Joaquim 
Romero Magalhães (apresentação, leitura, notas e glossário), Duas descrições do Algarve no século XVI, Lisboa, 
Livraria Sá da Costa, 1983, p. 161; Frei João de São José, “Corografia do Reino do Algarve (1577)”, Ibidem, p. 47. 
Veja-se também Joaquim Romero Magalhães, O Algarve Económico..., pp. 161-193; Idem,  “Gado e Paisagem: 
o Algarve nos séculos XV a XVIII”, in O Algarve na Época Moderna, Coimbra, Faro, Imprensa da Universidade de 
Coimbra, Universidade do Algarve, 2012, pp. 41-53.  

7.  Sobre a actuação do Santo Ofício em Loulé, veja-se também Daniel Giebels, “Loulé em processos da Inquisição 
(sécs. XVI-XVIII)”, Atas do I Encontro de História de Loulé, Loulé, Câmara Municipal de Loulé – Arquivo Municipal, 
2018, pp. 169-187.
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ao desencadeamento de novos processos8. As informações documentais disponíveis 
sobre esta visita estão dispersas entre peças processuais e os chamados Cadernos do 
Promotor e esse carácter não sistemático de registo impede uma visão global sobre 
como a mesma decorreu9. Entre os fragmentos da visita de 1585, encontramos duas 
confissões em Loulé: João Aires Cordeiro, morador em Aljezur, mas que se apresenta 
em Loulé para confessar o afastamento da fé católica e a adesão à “lei dos judeus”10; 
e António Rodrigues, alfaiate na vila, que confessa ter blasfemado contra o Santíssimo 
Sacramento numa ocasião em que tinha a esposa doente, algo corroborado por uma 
vizinha, também chamada a testemunhar perante o visitador11.

Na década de 30 de Seiscentos, este ambiente de relativa tranquilidade entre os 
cristãos-novos de Loulé chegaria ao seu termo. A ameaça veio de Faro e teve um nome: 
Branca Dias. Natural e residente em Faro, mas filha de um cirurgião louletano, Branca 
desferiu denúncias contra a família mais próxima logo na primeira vez que se dirigiu 
ao bispo D. Francisco de Meneses para confessar, a 9 de Março de 1631. A partir de 
então, o caso foi tratado com a máxima cautela. Numa ida a Lisboa em Julho, o prelado 
apresentou a confissão de Branca Dias ao inquisidor-geral D. Francisco de Castro, o 
qual lhe concedeu licença para prosseguir com as diligências em Faro dentro do maior 
sigilo possível, de modo a não afugentar potenciais suspeitos. Branca nunca chegou a 
ser remetida para Évora e todo o processo desenrolou-se pelas mãos do bispo na sé 
algarvia. Tamanho secretismo procrastinou o caso por mais de um ano. No dia de Santo 
António de 1632, Branca foi novamente ouvida por D. Francisco de Meneses. Então, 
as suas denúncias chegaram até Loulé. Recordou uma visita que recebera quinze anos 
antes dos tios Jorge Mendes e Inês da Costa e uma outra ocasião em que ela própria 
foi visitar a tia Grácia Duarte a Loulé12. Em ambas situações, todos partilharam a fé na 
Lei de Moisés, segundo as palavras de Branca. A confissão foi corroborada pela irmã 
Francisca Duarte, presa a 13 de Julho de 1632. Depois de mais de um ano de cárcere, 
começou a delatar os tios e primos louletanos13. Sentindo a ameaça que se avizinhava, 
a prima Joana Jorge dirigiu-se a Faro e, a 28 de Outubro de 1633, confessou perante 
o bispo que tinha sido iniciada na Lei de Moisés pela falecida mãe, Mor Jorge, e que 

8.  Estas datas correspondem aos indícios encontrados na documentação. Porém, não sabemos se o visitador teria 
permanecido na vila durante todo este período. Segundo as evidências documentais apuradas, Loulé foi a última 
localidade visitada na região, tendo Faro sido a primeira, logo no mês de Março.

9.  Tendo existido um livro da visitação, como é provável, o mesmo não sobreviveu até à actualidade. Sobre a visita 
inquisitorial de 1585, veja-se Vieira, Uma amarra ao mar..., pp. 75-100.

10.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, liv. 228, fls. 626v-627v.

11.  “haverá vinte e cinco anos, pouco mais ou menos, estando sua mulher Mor Fernandes, cristã-nova, doente 
em uma cama, a qual é já defunta, trazendo-lhe o santíssimo sacramento, por estar muito mal, disse para 
ele, confitente, Isabel Gonçalves, cristã-velha, mulher de Domingos Soudo, sapateiro, morador nesta vila, sua 
vizinha, que também estava na dita casa, que acendesse as candeias porque vinha já o santíssimo sacramento, 
e a isto respondeu ele, declarantes, estas palavras: «Que acendesse porque não era nada a gaita sem trombão», 
e que estas palavras disse sem má tenção e sem atentar o que dizia, e, contudo, pede perdão e misericórdia”. 
ANTT, TSO, Inquisição de Évora, liv. 646, fls. 17-19.

12.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 3739, fls. 21-22. Jorge Mendes era tio paterno de Branca Dias e casado 
com Inês da Costa, irmã de Isabel Guterres, mãe de Branca. Isabel Guterres pertencia ao núcleo familiar dos 
Gramaxo de Vila Nova de Portimão, uma das famílias mais atingidas pela vaga repressiva dos anos 80-90 do 
século anterior. Alguns dos seus membros acabaram por partir rumo à América Castelhana e surgem mencio-
nados na lista de ausentes de 1613.

13.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 6519, fls. 131-132.
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continuara a guardar os jejuns judaicos após a sua morte na companhia dos tios Jorge 
Mendes e Grácia Duarte e os respectivos filhos14.

Assim se abria Judaísmo em Loulé. As primeiras detenções aconteceram logo a 31 
de Outubro e atingiram os primos Pedro Gomes e Francisca Jorge. No início do mês 
seguinte, eram presos Manuel Estevens e Branca Dias15. Entre os anos de 1633 e 1640, 
mais de 80 cristãos-novos residentes em Loulé foram parar aos cárceres de Évora, um 
número muito significativo tendo em conta a dimensão da vila. O ritmo das prisões não 
foi, porém, contínuo. Depois dos primeiros processos movidos contra a família de Branca 
Dias, o número de detenções cresceu entre 1636 e 1640, registando-se um pico no ano 
de 163716. Na sua origem, encontravam-se as confissões resultantes desses primeiros 
processos, às quais acresceram denúncias oriundas da vaga repressiva que afectava 
Faro pela mesma altura. Os laços de parentesco e amizade que uniam os cristãos-novos 
das duas localidades evidenciaram-se no desenvolvimento desta investida inquisitorial.

A actuação do tribunal do Santo Ofício não era o único motivo de tensão na vila 
durante o final da década de 30. O aumento da carga fiscal nos últimos anos da 
Monarquia Dual, com a implementação de novos impostos particularmente penaliza-
dores de quem vivia do trabalho da terra, aliado à sucessão de maus anos agrícolas fi-
zeram recrudescer o descontentamento popular no reino, sobretudo nos meios rurais17. 
Loulé não foi excepção. Em Setembro de 1637, motins deflagraram na vila. A abolição 
do real d’água – imposto sobre a carne e o vinho – e a suspensão da normativa que 
exigia a inventariação de todas as fazendas do reino eram as principais exigências dos 
moradores de Loulé, num movimento que teve paralelo em várias outras localidades 
portuguesas. A revolta acabou por se alastrar para o interior e, até ao final do ano, 
quase todo o Algarve se havia rebelado contra as imposições de Madrid. Só a força das 
armas fez cessar a rebelião no início de 1638, mas não a vontade de uma mudança 
política para breve18.

A 12 de Junho de 1638, o governador Henrique Correia da Silva, escrevia ao rei, 
lamentando a oposição em Loulé contra o seu parente Lopo Furtado de Mendonça, 
capitão-mor e familiar do Santo Ofício. Esse antagonismo tinha uma dupla origem. 
Em primeiro lugar, o capitão Furtado de Mendonça, ao serviço da coroa durante os 
motins de 1637, teria actuado com demasiado rigor contra os revoltosos, tanto “que 
perdeu a boa uontade, e animo que dantes lhe tinhão quasi todos os motinados”. Além 
disso, enquanto familiar do Santo Ofício, coube-lhe as diligências para a detenção dos 

14.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 824, fls. 24-27v. A mãe de Joana Jorge era tia paterna de Branca Dias e 
Francisca Duarte.

15.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, procs. 4819, 463 e 6727. Pedro Gomes e Manuel Estevens eram filhos de Grácia 
Duarte, enquanto Francisca Duarte e Branca Dias eram filhas de Jorge Mendes e Inês da Costa. O processo de 
Francisca Duarte encontra-se desaparecido, mas sabemos da data de prisão através da referência que consta 
noutros processos da família.

16.  Identificámos 18 processos de cristãos-novos residentes em Loulé iniciados no decorrer desse ano.

17.  António de Oliveira, Movimentos sociais e poder em Portugal no século XVII, Coimbra, Instituto de História 
Económica e Social da Faculdade de Letras, 2002, pp. 241-274.

18.  Idem, Levantamentos populares do Algarve em 1637-1638. A repressão. Separata de Revista Portuguesa de 
História, Coimbra, 1984; Joaquim Romero Magalhães, 1637: Motins da Fome. Separata de Biblos, Coimbra, 
1976.
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cristãos-novos acusados pela Inquisição, “principalmente em molheres de alguns mais 
poderozos, e assi os parentes destes”19.

Ao escrever estas palavras, Henrique Correia da Silva teria em mente, entre outros, 
Beatriz Virela, esposa de António da Cunha de Sousa. Tal como Furtado de Mendonça, 
este capitão de infantaria colaborou nas prisões efectuadas na vila sob as ordens do 
Santo Ofício. Talvez decorrente dessa cooperação, emergiram rivalidades. No seu pro-
cesso inquisitorial, Beatriz Virela recordou as ameaças que o capitão-mor costumava 
bradar contra a sua família, as quais estiveram na origem de uma carta escrita pelo seu 
marido, junto com o seu pai e o tio Manuel de Barros da Silva, ao tribunal da Inquisição 
de Évora. Na missiva, os três homens queixavam-se do comportamento de Furtado de 
Mendonça. Para se vingar, o capitão semeava aleives contra Beatriz Virela e a sua fa-
mília. Dava “grandes mostras de gosto se a prendessem” e afamava-a de cristã-nova20.

Dúvidas de sangue
Preso no Verão de 1636 em Faro, Cristóvão de Mendonça, então executor da pro-

priedade do reino do Algarve, é autor da defesa mais loquaz apresentada por um 
algarvio à Inquisição durante estes anos de intensa repressão. Também ele dizia ter 
sido “afamado” de cristão-novo quando, na verdade, nenhum dos seus quatro costa-
dos tinha qualquer parte de “sangue hebraico”. Cometera, porém, o “erro” de se ter 
tomado “uma embarcação tão perigosa como a de uma mulher em que fiz naufrágio”. 
Mendonça era casado com uma cristã-nova. Estes e outros argumentos povoam a de-
fesa que apresenta escrita pela sua própria mão. A determinada altura, discorre sobre 
certos “embaraços” com que o tribunal se deparava no Algarve:

Os judeus deste tempo não é só geração mas ofício, pois em todos se 

ocupam, e há alguns que têm uns quartos e nesgas tão cerzidas que se o tem-

po, em uma ocasião destas, lhe não descobre o fio, apenas se lhe enxerga a 

costura e em que, algumas vezes, os comissários desta mesa se embaraçam21.

Mendonça referia-se, em específico, à quantidade extraordinária de processados 
com apenas “parte de cristão-novo” nesta vaga repressiva dos anos 30 de Seiscentos 
– cerca de 65% com metade, um quarto, três quartos e outras proporções de cristão- 
-novo22. Comparando com as investidas anteriores na região, essa ideia torna-se ainda 
mais clara. Na vaga dos anos 50 e 60 do século anterior, os processados identifica-
dos como cristãos-novos inteiros constituíam uma ampla maioria (98%). Durante as 
prisões dos anos 80 e 90, essa percentagem baixou para 84%. No caso de Loulé, na 
entrada dos anos 30 e 40, apenas 16% são identificados como cristãos-novos dos 
quatro costados.

19.  “Carta a Sua Magestade em 12 de Iunho sobre meu sobrinho Lopo Furtado”, in Alberto Iria (preparação do 
texto e prefácio), Cartas dos governadores do Algarve (1638-1663), Lisboa, Academia Portuguesa da História, 
1978, pp. 14-15, Veja-se também Alberto Iria, “O Algarve na Restauração (1640-1668)”, Congresso do Mundo 
Português, vol. VII, Lisboa, Comissão Executiva dos Centenários, 1940, pp. 173-174.

20.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 3681, fl. 82.

21.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 2699, fl. 349. Veja-se a edição completa desta fonte em Carla da Costa 
Vieira, “«Da cor do cárcere vestido». A defesa de Cristóvão de Mendonça perante a Inquisição de Évora”, 
Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 10-11, 2011, pp. 503-536.

22.  Estas proporções correspondiam à ascendência do réu. Por exemplo, se o pai era cristão-novo inteiro mas a mãe 
cristã-velha, o filho era meio cristão-novo. Se um dos avós era cristão-novo e os outros três cristãos-novos, esse 
indivíduo tinha ¾ de cristão-novo.
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Figura 2: A “qualidade de sangue” dos cristãos-novos processados durante as três entradas  
da Inquisição no Algarve.

Figura 3: A “qualidade de sangue” dos cristãos-novos processados em Loulé durante a entrada  

dos anos 30 e 40 do século XVII.
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Estes valores reflectem a evolução do número de casamentos mistos no Algarve.  
Se, na primeira vaga de prisões, a percentagem de cristãos-novos processados cujo côn-
juge era cristão-velho limitava-se aos 5%, nos anos 30 e 40 do século XVII, esse valor 
evoluíra para perto de metade. Correndo as genealogias dos réus, confirma-se uma rea-
lidade que Joaquim Romero Magalhães identificou na sua obra o Algarve Económico: 
uma crescente aproximação das elites cristãs-novas à nobreza local, vinculada à terra e 
ao poder concelhio23. Nem as medidas impostas durante a monarquia filipina para im-
pedir os enlaces entre nobres e cristãos-novos impediram a relativa vulgarização destas 
alianças no Algarve24. Em 1637, o farense Francisco Mendes de Góis, em sua defesa, 
alegava ter sido vítima de uma conjura de “todas as pessoas de nação e pessoas nobres 
da cidade de Faro, por estarem misturadas com os da nação”25.

Os atractivos entre estes (aparentes) opostos eram claros: de um lado, a fortuna 
dessas elites “de nação”, do outro, o estatuto social e a suposta posição mais favorável 
e segura face à acção do Santo Ofício. Digo suposta porque a quantidade de cristãos-
-novos com ligações de parentesco à aristocracia local que povoam os cárceres de Évora 
durante os anos 30 de Seiscentos desmentem esta expectativa. Vejamos o caso de Inês 
de Sousa, jovem natural e residente em Loulé, com um quarto de sangue cristã-nova. 
Apesar de ser filha de um nobre, Manuel de Aragão, e ter duas irmãs casadas com 
descendentes de duas das mais ilustres famílias cristãs-velhas da vila, os Ribeiro de 
Ataíde e os Faria Moniz, não se livrou de ser presa pela Inquisição no final de 1637 
e sentenciada, no ano seguinte, com cárcere e hábito penitencial perpétuo26. Este é 
apenas um exemplo de vários.    

A verdade é que mesmo a mais “cerzida” parte de cristão-novo continuava a ser mo-
tivo de perseguição religiosa e de ostracismo social. A “limpeza de sangue” tornara-se 
num critério de reconhecimento social do cristão-velho e de exclusão do cristão-novo, 
vedando-lhe o acesso a ordens militares e religiosas, a ofícios públicos e a determinadas 
irmandades e confrarias – uma barreira nem sempre intransponível27. O reconhecimento 
de brechas nestes mecanismos de exclusão fazia com que o ingresso em determinada 
ordem ou em certa confraria cujos estatutos negavam a entrada de cristãos-novos não 
fosse cabalmente aceite como prova de limpeza de sangue. Nos processos inquisito-
riais, este facto torna-se particularmente evidente. Por exemplo, Jorge Oliveira, preso 
em Loulé no início de 1648, alegou como evidência da “limpeza” do seu sangue o 
facto de um irmão, Domingos de Oliveira, ter servido de tesoureiro da irmandade das 
Almas da igreja de São Clemente, cujos estatutos excluíam o ingresso de cristãos-novos.  
O argumento não foi suficiente. Uma das testemunhas ouvidas confirmou que o 
compromisso da irmandade proibia a entrada de gente “da infecta nação, mas que, 
contudo, aceitavam muitos que eram infamados de cristãos-novos”28.

23.  Romero Magalhães, O Algarve Económico..., pp. 348-349.

24.  Veja-se João de Figueiroa-Rêgo, «A honra alheia por um fio». Os estatutos de limpeza de sangue nos espaços de 
expressão ibérica (sécs. XVI-XVIII), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
2011, pp. 452-453.

25.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 3029, fl. 132.

26.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 8173.

27.  Fernanda Olival, “Rigor e interesses: os estatutos de limpeza de sangue em Portugal”, Cadernos de Estudos 
Sefarditas, n.º 4, 2004, pp. 151-182; Idem, “O acesso de uma família de cristãos-novos à Ordem de Cristo”, 
Ler História, n.º 33, 1997, pp. 67-82. Para o caso do Algarve, identificámos alguns casos de cristãos-novos que 
conseguiram contornar os estatutos de limpeza de sangue. Veja-se Uma amarra ao mar..., pp. 292-299.

28.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 7484, fl. 45v.
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Assim, o apuramento da “qualidade” dos processados tornava-se cada vez mais 
complexa face à permeabilidade no acesso a organismos teoricamente imunes de cris-
tãos-novos e ao crescente número de casamentos mistos. Esse fenómeno era sobretudo 
notório em localidades como Faro e Loulé, onde os vínculos entre a gente de nação e a 
aristocracia local se revelavam particularmente fortes. A entrada inquisitorial nos anos 
30 e 40 iria pôr a descoberto a intensidade desses laços.

Ao contrário das duas vagas anteriores, encontramos nesta entrada casos de alega-
dos cristãos-velhos presos por culpas de Judaísmo. Os denunciantes invocavam a exis-
tência de uma fama pública de ascendência cristã-nova, por vezes muito ínfima, mas, 
ainda assim, capaz de contaminar a sua fé com a mancha da “crença na Lei de Moisés”. 
Alguns réus acabaram por confirmar a veracidade dessa fama e por admitir as culpas 
imputadas. Outros resistiram, apresentaram sucessivos artigos de defesa sustentados 
não tanto na qualidade da sua fé, mas sim na qualidade do seu sangue. Eram processos 
tendencialmente longos, que se arrastavam ao longo de anos.

Ao conseguir convencer os inquisidores da “limpeza” do seu sangue, o réu provava 
de imediato a sua inocência. Qualquer suspeita de judaísmo caía por terra. Vejamos 
alguns exemplos. Cristóvão Mendonça, apesar da eloquência da sua defesa, não con-
seguiu convencer inteiramente os inquisidores de que era cristão-velho. Quatro anos 
após ter entrado no cárcere, é sentenciado como cristão-novo e, por isso, suspeito de 
Judaísmo. Sem prova suficiente para maior condenação, saiu sentenciado com cárcere 
ao arbítrio dos inquisidores29. Por outro lado, António de Medina, sapateiro natural de 
Loulé, mas residente em Faro, conseguiu confirmar que era cristão-velho dos quatro 
costados e, assim, saiu absolvido da Inquisição de Évora. O processo prolongou-se 
por oito anos e dois meses. A 26 de Agosto de 1644, os inquisidores Bartolomeu de 
Monteagudo, Álvaro Soares de Castro e Francisco de Miranda Henriques assinavam o 
acórdão determinando que

tudo visto, com o mais que dos autos consta, havendo porém respeito ao 

que  Réu alegou em sua defesa e contraditas e se mostrar que é cristão-velho, 

limpo e sem raça alguma de cristão-novo e a prova da justiça não ser bastante 

para condenação com o mais que dos autos resulta, absolvem o réu António 

de Medina da instância do juízo e mandam que esta sentença se lhe leia na 

mesa do Santo Ofício e pague as custas30.

Entre outras alegações, a defesa de António de Medina referia que “a gente de 
nação do Algarve costuma em vingança dizer de alguns cristãos-velhos”. A ideia de 
uma conspiração cristã-nova contra os cristãos-velhos de uma determinada localidade 
não era nova. Decerto os inquisidores ainda guardavam na memória os polémicos casos 
da chamada “conjura de Beja”, em 1572, e dos falsários de Bragança, em 1597, que 
culminaram com a penalização severa dos cristãos-novos acusados de perjúrio31.

Com sucesso reconhecido no passado, o argumento continuou a ser repetido pelos 
réus. Beatriz Virela também o fez, ao afirmar que todos os cristãos-novos de Loulé lhe 
tinham inimizade, bem como ao seu marido, António da Cunha de Sousa, “em razão 
do ânimo que mostrava nas prisões que fazia na dita gente, espreitando-os de noite 

29.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 2699.

30.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 309, processo não foliado.

31.  António Borges Coelho, Inquisição de Évora, 1533-1668, Lisboa, Caminho, 2002, pp. 369-376; Giuseppe 
Marcocci, “Congiura di Beja”, in Adriano Prosperi (dir.), Dizionario storico dell’Inquisizione, vol. I, Pisa, Edizioni 
della Normale, 2010, pp. 383-385; Elvira Mea, A Inquisição de Coimbra no Século XVI. A Instituição, os Homens 
e a Sociedade, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1997, pp. 474-480.
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que não fugissem e fazendo outros excessos”32. Por vingança, facilmente jurariam con-
tra ela. Beatriz Virela tinha sido presa em Maio de 1638, denunciada por quatro cristãs-
-novas de Loulé. Talvez beneficiando do estatuto do marido e dos serviços que prestara 
ao tribunal, o seu caso não se alastrou como o de António de Medina. Menos de um 
ano após entrar nos cárceres, era reconciliada na mesa e absolvida como cristã-velha.

A qualidade de Antónia Mascarenhas
As (falsas) testemunhas que levaram Beatriz Virela à prisão também estiveram por 

detrás da detenção de outras duas mulheres de Loulé que se diziam cristãs-velhas: as 
irmãs Guiomar de Ataíde e Antónia Mascarenhas. O caso destas duas irmãs, presas 
a 2 de Fevereiro de 1638, revela-se paradigmático da associação indelével entre as 
questões de sangue e as questões de fé nos procedimentos do tribunal do Santo Ofício. 
Dediquemos, agora, um olhar mais atento ao processo da irmã mais velha.

Já de idade avançada e sem nunca ter casado, Antónia Mascarenhas, também co-
nhecida por Antónia Palermo, era filha de João Camacho Mascarenhas, escudeiro e 
antigo vereador da câmara de Loulé33. O marido da irmã Guiomar, Gregório Palermo 
de Sousa, também tinha sido vereador no passado. Em suma, estamos perante uma 
família da elite louletana. Não obstante, as dúvidas sobre a limpeza de sangue das filhas 
de João Camacho Mascarenhas alimentavam rumores na vila. O problema residia nas 
origens incertas da família materna.

Ao contrário de Beatriz Virela, Antónia escolheu confessar. A 18 de Junho, pediu 
mesa e começou a “descarregar a sua consciência”. “Sem embargo de ser cristã-velha 
e sempre se ter por tal, sem nunca ouvir outra cousa em contrário”, tinha-se desviado 
da sua fé de baptismo oito anos antes, quando foi visitar o médico João Leitão e ouviu 
a sua esposa, Guiomar Ilhoa, garantir-lhe que a Lei de Moisés era boa para a salvação 
da alma e para “ser rica e honrada”34. Passou, assim, a guardar o descanso sabático e 
deixou de comer porco e peixe sem escama, tudo em observância da dita lei. A partir de 
então, comunicou a sua nova fé com alguns cristãos-novos de Loulé e com a sua irmã 
Guiomar. Nas sessões seguintes, continuou a citar nomes, muitos deles de louletanos já 
presos nos cárceres de Évora.

A primeira estratégia de Antónia foi, portanto, assumir as culpas que lhe estavam 
imputadas, mas com duas atenuantes: era cristã-velha e não sabia o que estava a fazer 
por ser “muito tonta e surda”35. Durante a primeira sessão de crença, a 16 de Setembro, 
disse nunca ter deixado de crer no “mistério da Santíssima Trindade e em Cristo Senhor 
Nosso e o tinha por verdadeiro Deus e Messias”. Aliás, nem sequer tinha noção “se era 
bom ou mau ser judia”36. Contudo, perante a incredulidade dos inquisidores, Antónia 
acabou por voltar atrás. Sabia perfeitamente que as cerimónias que guardava eram 
contrárias à sua fé de baptismo e, durante o tempo em que lhe durou esse desvio, não 
cria na Trindade nem em Jesus Cristo e fazia as obras de cristã “só por amor da gente”37. 
Não foi só nesta ocasião que Antónia voltou atrás. A 15 de Outubro, revogava tudo o 

32.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 3681, fls. 84-84v.

33.  As informações seguintes, salvo indicação em contrário, foram extraídas do processo inquisitorial de Antónia 
Mascarenhas. ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 5754.

34.  Ibidem, fl. 4.

35.  Ibidem, fl. 14.

36.  Ibidem, fl. 13v.

37.  Ibidem, fl. 16.
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que confessara anteriormente. Nunca se apartara da fé de Cristo e só dissera o contrário 
por conselho de Isabel Fernandes, cristã-nova de Arraiolos, com quem partilhava a 
cela. Esta recomendou-lhe “que viesse confessar a esta mesa que era judia, e com isso 
facilmente se livraria e iria para sua casa”, caso contrário “havia de ser presa sete ou 
oito anos, e que depois sairia como saísse, e lhe haviam de dar castigo de água ferven-
do e varas de ferro”38. Isabel Fernandes sabia, inclusivamente, quem Antónia deveria 
denunciar para conquistar a “misericórdia” do tribunal. Antes de ser transferida para 
aquela cela, tinha partilhado o cárcere com uma cristã-nova de Loulé, Maria de Sousa. 
Temendo o tormento e o procrastinar do cárcere, Antónia seguiu as suas recomendações.

Nesta altura do processo, Antónia Mascarenhas havia mudado radicalmente de 
estratégia. Firme na revogação do que confessara antes, contestou o libelo acusatório e 
apresentou uma série de artigos de contraditas e coarctadas, através do procurador que 
lhe fora nomeado, o Licenciado Manuel Álvares. A sua defesa focou-se em dois pontos 
essenciais. Em primeiro lugar, tinha confessado falsamente, induzida pela companheira 
de cárcere e por ser mulher “muito frágil do juízo e fraca”, dada a sua provecta idade de 
80 anos. Note-se que, na sessão de genealogia, Antónia afirmara ter cerca de 60 anos 
de idade. Em segundo lugar, era cristã-velha e, por isso, as acusações que a levaram aos 
cárceres não passavam de rumores infundados e movidos por vinganças pessoais. Foi 
este segundo aspecto o principal foco do processo. A questão-chave tornou-se: afinal, 
qual era a “qualidade” de Antónia Mascarenhas?

Diligências efectuadas em Loulé visaram a resolução deste enigma. Quase todas as 
testemunhas concordaram que era público na vila o rumor de que Antónia e a irmã 
Guiomar de Ataíde eram cristãs-novas pelo lado materno. O bisavô Clemente Filipe ti-
nha sido enjeitado à nascença e, por isso, não se lhe conheciam os pais. Porém, sabia-se 
que, em tempos, um filho seu, Fernão Baldaia, havia sido penitenciado pela Inquisição.

Figura 4: Genealogia de Antónia de Mascarenhas.

38.  Ibidem, fls. 17v, 21.
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Curiosamente, os inquisidores de Évora não exploraram devidamente esta pista so-
bre o tio-avô de Antónia Mascarenhas. Ao debaterem as evidências reunidas durante 
a devassa em Loulé, referiram essa informação, mas acrescentaram que não se achava 
“disso notícia nesta Inquisição”39. De facto, Fernão Baldaia não fora preso pelo tribunal 
de Évora, mas sim pelo de Lisboa, um detalhe que chega a ser referido por uma das 
testemunhas ouvidas em Loulé40.

O processo de Fernão Baldaia, tabelião de notas em Loulé e antigo criado do Conde 
da Vidigueira, teve origem na visita pastoral do bispo D. Jerónimo Osório em 1563. Na 
cidade de Tavira, duas testemunhas contaram um episódio ocorrido no caminho entre 
uma quinta em Ludo e a vila de Loulé. Falando-se que Jesus Cristo era Deus e Homem e 
viera para a redenção dos pecadores, Baldaia retorquira “Deus sim, homem não, porque 
Deus não tem avesso nem direito”. Devido a esta blasfémia, o tabelião foi enviado pelo 
bispo para Lisboa. Interrogado na mesa do Santo Ofício a 18 de Junho de 1566, confir-
mou que havia dito tais palavras, mas sem atentar no seu sentido. Dizia-se “cristão-ve-
lho, posto que seu pai era cristão-novo de uma parte, segundo ouviu dizer, e se chamava 
mestre Filipe”. Sobre o enjeitamento de Clemente Filipe nada é dito. No auto-da-fé de 
9 de Março de 1567, Baldaia saiu penitenciado com cárcere ao arbítrio dos inquisidores 
e abjurou de vehementi. Na sentença, surge apresentado como “meio cristão-velho”41.

Tendo voluntaria ou involuntariamente subestimado as pistas sobre o antepassado 
de Antónia Mascarenhas sentenciado pela Inquisição, o tribunal continuou dividido 
sobre a “qualidade” da ré. Os inquisidores Bartolomeu de Monteagudo e Duarte Pedro, 
junto com o deputado Manuel de Magalhães de Menezes, consideravam que as evidên-
cias reunidas provavam a sua ascendência cristã-nova, “por ser a dita vila de Loulé lugar 
pequeno”42 e todos os moradores ouvidos lhe associarem tal fama. Embora Clemente 
Filipe fosse enjeitado, “por ser coisa mui antiga” não devia ter lugar neste caso

a resolução comum que os enjeitados se presumem sem defeito, porquan-

to neste reino, onde há tantos cristãos-novos, seria em prejuízo das igrejas e 

tribunais, e em particular do Santo Ofício, admitindo pessoas que não podiam 

ter as qualidades que se requerem, e outrossi porque a verdade  que resulta 

da prova das ditas testemunhas vence a presunção contrária, e podia ter seu 

fundamento em serem no tempo do dito Clemente Filipe conhecidos seus pais, 

cousa contingente em lugares pequenos como é a dita vila de Loulé. E nas 

coisas antigas, principalmente quando se trata de provar pureza ou impureza 

de sangue, não havia outra prova mais que a da comum reputação43.

O inquisidor João Delgado Figueira e o deputado Francisco de Miranda Henriques 
eram de opinião contrária, por “os enjeitados, a que se não dá pai, nem mãe, serem 
sempre conforme o direito tidos por cristãos-velhos”. Portanto, Clemente Filipe era cris-
tão-velho e, por conseguinte, Antónia Mascarenhas também. Assim, “devia admitir a 
sua revogação porque não é crível que, sendo ela cristã-velha, cometesse as culpas de 
judaísmo que tem confessado”44.

39.  Ibidem, fl. 88v.

40.  Luís do Vale Valente, homem nobre de Loulé, refere que “um fulano Baldaia”, filho de Clemente Filipe, tinha 
saído penitenciado num auto-da-fé em Lisboa. Ibidem, fl. 53.

41.  ANTT, TSO, Inquisição de Lisboa, proc. 12096, citações nos fls. 6 e 10v.

42.  ANTT, TSO, Inquisição de Évora, proc. 5754, fl. 88v.

43.  Ibidem, fls. 88v-89.

44.  Ibidem, fl. 90.
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Foi esta última posição a que vingou, não sem antes Antónia Mascarenhas ser sujei-
ta a tormento. A anciã encontrava-se já atada no potro quando o cirurgião e o médico 
presentes aconselharam que não se procedesse com a tortura, tendo em consideração 
a sua idade avançada e as enfermidades de que padecia.

Figura 5: Folha de rosto do processo de Fernão Baldaia. Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, processo n.º 12096. Imagem cedida pelo ANTT.
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A questão da qualidade da ré estava já resolvida. Era cristã-velha. Por isso, deveria ser 
absolvida das culpas de Judaísmo de que fora acusada. Porém, Antónia Mascarenhas 
tinha testemunhado em falso na mesa do tribunal e, mais tarde, revogado a sua con-
fissão. Tal atitude não poderia sair impune. A 26 de Setembro de 1640, os inquisidores 
voltaram a discutir a resolução do processo. Todos concordaram que Antónia deveria 
ser sentenciada com degredo. Porém, a duração e o local dividiu opiniões. O inquisidor 
Duarte Pedro sugeria um degredo de 5 anos para Angola. O deputado Francisco de 
Miranda Henriques considerava necessária uma pena mais severa: 10 anos na ilha do 
Príncipe. Porém, a maioria dos inquisidores e deputados concordaram que “por a ré ser 
velha, doente e não ter prejudicado ninguém”, uma sentença de degredo de 3 anos 
em Castro Marim seria o suficiente45. A maioria venceu e, a 6 de Novembro de 1640, 
Antónia Mascarenhas saiu absoluta das culpas de Judaísmo, mas degredada por 3 anos 
para Castro Marim por ter revogado a sua primeira confissão.

Conclusão

A absolvição de Antónia Mascarenhas após provada a sua suposta “limpeza de 
sangue” constitui um desfecho não isento de problematização. Em primeiro lugar, evi-
dencia a concentração dos inquisidores no problema da pureza de sangue e a relação 
directa com a existência, ou não, de um verdadeiro desvio à ortodoxia católica e uma 
aproximação à fé judaica. Chega-se mesmo a afirmar claramente que, sendo cristã-ve-
lha, não era verossímil que a ré cometesse culpas de Judaísmo. Portanto, o apuramento 
da verdade da acusação focava-se sobretudo num critério racial, o mesmo que fun-
damentava a exclusão social do cristão-novo46. Por mais ínfima que fosse a fracção de 
“sangue judeu” que corria nas veias do réu, era suficiente para tornar a culpa credível. 
Por isso, Antónia Mascarenhas, Guiomar de Ataíde e Beatriz Virela são absolvidas das 
acusações de judaísmo. Por isso, Cristóvão de Mendonça é sentenciado como suspeito 
na fé. A diferença entre estes casos residia apenas na capacidade ou incapacidade de 
provar a inexistência de “raça de judeu”.

Em segundo lugar, a resolução do processo de Antónia Mascarenhas, favorável à 
matéria da sua defesa, considerando o bisavô Clemente Filipe como cristão-velho e sem 
apurar a pista do tio-avô preso pela Inquisição, leva-nos a questionar até que ponto 
a posição social da anciã não terá sido determinante para este desfecho. Embora a 
integração nas elites cristãs-velhas locais não assegurasse a imunidade à repressão in-
quisitorial, era uma atenuante e abria a possibilidade de uma defesa mais sólida através 
da manobra da rede de relações locais.

Por fim, o caso de Antónia Mascarenhas e, num espectro mais amplo, da entrada 
da Inquisição na vila de Loulé nas décadas de 30 e 40 espelham as transformações em 
curso na sociedade algarvia de meados de Seiscentos, das quais a acção inquisitorial 
na região constituiu um factor determinante. A aproximação do grupo cristão-novo às 
elites cristãs-velhas locais pode ser interpretado como uma estratégia de defesa face ao 
avanço da repressão. Podemos contra-argumentar que Loulé, terra ainda praticamente 
virgem à entrada do Santo Ofício até às primeiras décadas do século XVII, dificilmente 

45.  Ibidem, fls. 97-97v.

46.  Sobre a questão racial associada à discriminação dos cristãos-novos nos reinos ibéricos durante a Idade Moderna, 
veja-se a perspectiva advogada recentemente por François Soyer em Antisemitic Conspiracy Theories in the Early 
Modern Iberian World, Leiden, Brill, 2019, especialmente pp. 1-16 (“Introduction”).  
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se encaixa nesta interpretação. Porém, a leitura da forma como ocorreram as vagas de 
perseguição inquisitorial no Algarve permite-nos ter a noção de que a análise destes 
processos a uma escala local restringe muito as ilações retiradas. Os intensos víncu-
los económicos, políticos e sociais entre as localidades algarvias e a forte mobilidade 
das populações obriga a uma perspectiva alargada, pelo menos, à escala regional. 
Enquadrando a análise neste âmbito, concluímos que Loulé também sofreu o impacto 
das vagas repressivas nos anos 50-60 e 80-90 do século XVI. A circulação de informação 
capaz de suscitar um ambiente de ameaça, a chegada de novos moradores vindos das 
localidades mais atingidas, as memórias do cárcere a circular pelas ruas da vila – tudo 
teria concorrido para que os potenciais alvos da actuação do tribunal se precavessem e 
tentassem engendrar mecanismos de defesa. Em 1633, não terá sido com surpresa que 
os cristãos-novos louletanos assistiram à entrada da Inquisição na sua vila.
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