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Conflito e reputação na comunidade judaica de Londres:              
o caso de Jacob de Castro Sarmento 

Carla Vieira1 
 
 
 
 
 
 

     De uma cabeleira arrancada junto ao Convento da Conceição em Beja 
a um cartoon publicado na cidade de Londres: o caso em que este artigo 
se alicerça poderia inscrever-se, à primeira vista, no âmbito da petit 
histoire. Mas a sucessão de pequenos acontecimentos mais ou menos 
prosaicos na vida de um judeu português em Inglaterra de Setecentos 
conduz-nos a questões mais abrangentes sobre o lugar da reputação e dos 
vínculos sociais nos mecanismos de integração de novos elementos nas 
comunidades da diáspora sefardita e a forma como solidariedades e 
antagonismos previamente existentes se reproduzem e derivam num 
novo contexto. A análise dos efeitos destas variantes possibilita uma nova 
leitura do processo de transição de cristão-novo para judeu-novo que 
complementa as abordagens historiográficas com enfoque na religiosidade 
e na consciência de pertença a uma realidade própria, a “Nação”2. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa; CHAM, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de 
Lisboa, Universidade dos Açores. Bolseira de Pós-Doutoramento da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (SFRH/BPD/109606/2015). 
2 A bibliografia sobre esta questão é extensa e tem crescido nos últimos anos. A título de 
exemplo: Yosef Kaplan, “Wayward New Christians and Stubborn New Jews: The Shaping 
of a Jewish Identity”, Jewish History, vol. 8, n.º 1-2, Indiana, 1994, pp. 27-41; Idem. An 
Alternative Path to Modernity: The Sephardi Diaspora in Western Europe, Leiden, Brill, 
2000; Miriam Bodian, “Men of the Nation: The Shaping of Converso Identity in Early 
Modern Europe”, Past and Present, n.º 143, Oxford, 1994, pp. 48-76; David Graizbord, 
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     Materializemos a questão. O médico é Jacob de Castro Sarmento, alias 
Henrique de Castro (c. 1691-1762). Sobre ele muito já se escreveu desde 
os estudos seminais de Maximiliano de Lemos e Augusto d'Esaguy3. 
Porém, dois trabalhos destacam-se pela abordagem concedida à 
problemática da integração de Sarmento na comunidade judaica de 
Londres e da sua deriva religiosa do Catolicismo para o Judaísmo e do 
Judaísmo para o Anglicanismo. Em 1978, Richard Barnett dava um 
precioso contributo para o desenvolvimento desta questão, ao trabalhar 
fontes inglesas, em particular pertencentes à congregação sefardita, que 
possibilitaram a revelação de pormenores até então desconhecidos sobre 
o seu percurso em Londres, o seu lugar na comunidade e o seu 
relacionamento com outros judeus residentes na cidade4. Cerca de duas 
décadas depois, Matt Goldish situou o fundamento do elo de Sarmento 
ao Judaísmo na sua relação com o rabi David Nieto, demonstrando como 
a morte deste o conduziu a uma progressiva ruptura com a congregação e 
ao afastamento da fé judaica, concomitante à sua aproximação ao 
newtonianismo5. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Souls in Dispute: Converso Identities in Iberia and the Jewish Diaspora, 1580-1700, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004; Idem, “Religion and Ethnicity Among 
'Men of the Nation': Toward a Realistic Interpretation”,  Jewish Social Studies, vol. 15, n.º 
1, Indiana, 2008, pp. 32-65. 
3 Maximiliano de Lemos, Jacob de Castro Sarmento, Porto: [s.n.], 1910; Augusto d'Esaguy, 
Jacob de Castro Sarmento. Notas relativas à sua vida e à sua obra, Lisboa, Ática, 1946; Idem, 
Uma dedicatória do Dr. Jacob ou Henrique de Castro Sarmento, Lisboa, Tip. Labor, 1929; 
Idem, Uma carta inédita do Dr. Jacob de Castro Sarmento, Lisboa, Imprensa Médica, 1953 
(os trabalhos de Esaguy sobre aspectos específicos da vida e obra de Sarmento multiplicam-
se além destes títulos). Mais recentemente, veja-se José Pedro Sousa Dias, “Jacob de Castro 
Sarmento e a sua fuga para Londres em 1721”, Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 3, 
Lisboa, 2003, pp. 187-194; Idem. “Jacob de Castro Sarmento e a conversão à ciência 
moderna”, Primeiro Encontro de História das Ciências Naturais e da Saúde, Clara Pinto 
Correia (ed.), Lisboa: Shaker Verlag, Instituto Rocha Cabral, 2005, pp. 55-80; António Júlio 
Andrade e Maria Fernanda Guimarães, Jacob de Castro Sarmento, Lisboa, Vega, 2010; Hélio 
de Jesus Ferreira de Oliveira Pinto, Jacob de Castro Sarmento e o Conhecimento Médico e 
Científico do século XVIII. Dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2015. Ex. policopiado. 
4 Richard Barnett, “Dr Jacob de Castro Sarmento and Sephardim in Medical Practice in 
18th-Century London”, Transactions of the Jewish Historical Society of England, vol. 27, 
London, 1978, pp. 84-114.  
5 Matt Goldish, “Newtonian, Converso, and Deist: The Lives of Jacob (Henrique) de 
Castro Sarmento”, Science in Context, vol. 10, n.º 4. Tel Aviv, 1997, pp. 651-675. Sobre o 
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     O presente artigo é assumidamente devedor destes dois estudos. 
Porém, o problema da integração de Sarmento entre os Judeus de 
Londres será abordado sob um outro prisma: o do conflito e da reputação 
numa perspectiva de continuidade entre os anos em que viveu em 
Portugal, enquanto cristão-novo, e o seu percurso em Inglaterra, como 
judeu público. Quando chegou a Londres em 1721, com cerca de 30 anos 
de idade, Sarmento já havia construído uma reputação que não se 
transformou ao passar de Henrique a Jacob6. Tinham sido 30 anos 
repletos de factores tendentes a gerar antagonismos: um meio 
profissional competitivo, uma identidade alvo de ostracismo, uma rede de 
relações atingida pelo jugo da Inquisição. Na década de 20 do século 
XVIII, a chegada a Londres, em números nunca antes vistos, de cristãos-
novos vindos de Portugal impedia que a matéria desses antagonismos 
caísse no olvido. A verdade é que, quando pela primeira vez pisou Bevis 
Marks, Sarmento já não era propriamente um desconhecido7.  

    Em Bevis Marks 

     Antes de Nieto e depois de Nieto – o vínculo de Jacob de Castro 
Sarmento ao Judaísmo e à comunidade sefardita de Londres poderia ser 
dividido assim, segundo Goldish8. O haham da congregação, também ele 
médico e filho de cristãos-novos, que durante os 27 anos em que liderou 
espiritualmente a comunidade londrina se debateu pela articulação do 
Judaísmo com os desafios colocados pela nova ciência foi, desde o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
papel de Sarmento na introdução da obra de Isaac Newton em Portugal, vide também 
Joaquim de Carvalho, “Jacob de Castro Sarmento et l'introduction des conceptions de 
Newton au Portugal”, Actes, Conférences et Communications: IIIe Congrès Internationale 
d'histoire des sciences, Lisboa, [s.n.], 1935, pp. 95-98. 
6 Encontramos um primeiro indício da presença de Sarmento em Londres a 11 de Adar de 
5481 (10 de Março de 1721), quando se casa pelo ritual judaico com Isabel Henriques, alias 
Rachel de Castro. Vide Lionel D. Barnett (ed.), Abstracts of the Ketubot or Marriage-
Contracts of the Congregation from Earliest Times until 1837, Oxford, Oxford University 
Press, 1949, p. 73. Também referido em R. Barnett, “Dr. Jacob de Castro Sarmento...”, op. 
cit., p. 85. 
7 Bevis Marks era a artéria de Londres onde se situava a sinagoga da Kahal Kados Shaar Ha-
Shamayim, aberta ao culto em 1701. Devido a esta localização, acabaria por ficar conhecida 
simplesmente como a sinagoga de Bevis Marks. 
8 Goldish, “Newtonian, Converso, and Deist…”,  op. cit., p. 654. 
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primeiro momento, o seu diapasão na abordagem à fé judaica9. De facto, 
as únicas obras de teor religioso que assina datam do período anterior à 
morte de Nieto, com excepção do sermão fúnebre em sua memória10. 
Além de Extraordinaria Providencia que el Gran Dios de Israel uso com 
su escogido pueblo en tempo de su major aflicion, paráfrase ao Livro de 
Ester, actualmente de paradeiro desconhecido11, é de sua autoria 
Exemplar de Penitencia, colectânea de três sermões para o Yom Kippur 
publicada no ano de 172412. Seguindo o procedimento determinado pelos 
regulamentos (ascamot) da congregação, a impressão do livro teve de ser 
autorizada pelo Mahamad, o órgão governativo da comunidade, após 
exame do haham13. A apreciação de Nieto não poderia ser mais positiva: 
“[...] ly com m.ta atenção e gosto os 3 discursos penitenciais do Suplicante 
e os acho cheos de doutrina e elegancia sufiçiente p.ª reduzir a contrição 
o mais empedernido coração [...]”14, palavras que repete no prefácio da 
obra. Mas algo mais havia do que doutrina e elegância nas palavras de 
Sarmento. Matt Goldish identificou nesta obra indícios do ambiente de 
tensão vivido pelo autor no seio da comunidade de Londres, um 
sentimento que continuava vivo em 1728, quando, no referido sermão 
fúnebre, enfatizou o carácter pacificador de Nieto e o perigo da discórdia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 David Ruderman, Jewish Thought and Scientific Discovery in Early Modern Europe, 
Detroit, Wayne State University Press, 2001, pp. 310-330. 
10 Jacob de Castro Sarmento. Sermam funebre as deploraveis memorias do muy Reverendo, 
e Doutissimo Haham Asalem Morenu, A. R. David Netto, Insigne Theologo, Eminente 
Pregador, e Cabeça da Illustre Congrega de Sahar Hassamaym.... Londres, 5488[1728]. 
11 Richard Barnett duvida que esta obra tenha sido impressa (op. cit., p. 97, nota 27). 
12 Jacob de Castro Sarmento, Exemplar de penitencia, dividido em tres discursos, para o dia 
santo de Kypur: didicado a o grande, e omnipotente Deos de Israel, Londres, [s. n.], 1724. 
13Londres, LMA, S&P Congregation, Book of Ascamot passed in Menahem, 5437, 
LMA/4521/A/01/01/002, p. 8 (consultado com a permissão do Board of the S&P Sephardi 
Community of London. O mesmo se aplica às referências seguintes a este fundo). A 2 de 
Veadar de 5494 [7 Março 1734], Sarmento apresentou uma outra petição ao Mahamad 
pedindo licença “[...] p.ª dar a estampa hum Diccionario Portugues e Ingles, e Ingles e 
Portugues em folio [...]” (LMA, S&P Congregation, Minute Book: The Mahamad (5484-
5551), LMA/4521/A/01/03/001, fl. 90v). Embora a licença tenha sido concedida, não há 
notícia deste dicionário ter chegado aos prelos. 
14 Ibid., fl. 7v. 
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emergir face à sua ausência15. 

     Afinal, tinha sido devido a esse clima de desarmonia e intriga 
veladamente criticado por Sarmento que levara à procrastinação da 
licença para a impressão do seu Exemplar de Penitencia16: 

Havendose divulgado neste K. K. que o D.or Jacob de Crasto Sarmento 
havia sido cauza das muitas prizoins que padeçerão nossos irmãos na 
Cidade de Bexxa, no reyno de Portugal, crimem em sy horroroso e cruel, 
petiçionou ditto D.or aos SS.res do Mahamad fosem servidos especular o 
cazo, ou bem p.ª castigalo com todo rigor se o mereçese, ou absolvelo 
achandoo Innoçente & livralo de hum nome tão feo, & das consequençias 
delle, cujos rigores já padecia como réo, ainda antes de ser convicto.17 

Aceitando a petição de Sarmento, o Mahamad tratou de apurar se a 
acusação tinha algum fundamento. O crescente movimento migratório de 
cristãos-novos portugueses rumo a Londres durante esses anos facilitou o 
apuramento dos factos. A chegada à cidade de “[...] pessoas de todo 
inteiro créditto & verdade de Lisboa [...]”, bem como de cartas de 
indivíduos que haviam sido processados pela Inquisição, permitiu ao 
Mahamad concluir que tudo não passava de boato. Contudo, mesmo após 
publicada a declaração deste órgão sobre a inocência de Sarmento18, o 
rumor e a desconfiança não se dissiparam por completo. Cinco anos mais 
tarde, a mesma acusação voltaria à tona, criando um entrave à sua entrada 
na Royal Society, como veremos mais à frente. 

    Cerca de duas semanas após a decisão do Mahamad, Sarmento era 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Goldish, “Newtonian, Converso, and Deist...”, op. cit., p. 660. “[...] porque na auzencia 
de tam bom Pastor, devemos temer que divididas nas oppiniois, siga cada Ovelha sua 
vereda, e que o Rebanho se perca.” (J. C. Sarmento, Sermam funebre..., op. cit., p. 9) 
16 “Em 27 Adar 5484 Pareceo o D.or Jacob de Crasto Sarmento diante dos SS.res do Mahamad 
y adjuntos e havendo-lhe dito o Sr. Parnas presente, os SS.res não eram de opinião de entrar 
no caso que se lhe acumulava até saber mais clareza nem tratar de imprimir seu livro até 
então no que ficou nisso de acordo.” (LMA/4521/A/01/03/001 [vide nota 13], fl. 4). 
17 Ibid., fl. 6v. 
18 Assinam a declaração os parnasim Mosseh de Medina, Ishac Cohen Peixoto, Joseph de 
Castro e Ishac Vaz Martines e os Velhos da Nação Ishac Nunes Fernandes, Joseph Telles 
da Costa, Ishac da Costa Alvarenga, Abraham Dias Fernandes e Mosseh Lopes Dias. O 
original e a tradução do documento para inglês encontram-se nos arquivos da Royal Society 
de Londres (Miscellaneous Manuscripts, vol. 4, doc. 58). A tradução inglesa foi publicada 
por Richard Barnett (“Dr Jacob de Castro Sarmento...”, op. cit., p. [115]). 
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eleito médico da Hebra19. Até 1748, esta foi a única vez que desempenhou 
um cargo oficial num organismo da congregação. O seu nome encontra-se 
igualmente ausente dos registos das cerimónias que marcavam o 
quotidiano da comunidade e dos seus membros. Por exemplo, nunca o 
encontramos mencionado como testemunha de ketubot20. Este silêncio é 
sintomático da precariedade dos seus vínculos à congregação Shaar Ha-
Shamayim. 

     O período em que Sarmento foi médico da Hebra não atingiu os cinco 
meses. A 18 de Outubro, era afastado deste cargo por “[...] dous pecados 
escandalosos de que foy convençido de ir em coche em dia festivo de 
Sucoth & aver escritto em dia de Pasqua de Pesah [...]”21. Cerca de um 
mês antes, a sua posição já se encontrava em risco. Pedia então ao 
Mahamad que, independentemente dos “injustos trabalhos em que se 
viu” (pois já não tinha guardado a última Pessach tal como ditava a Lei) 
o terem conduzido à “mais indiferente condição”, lhe fosse concedida 
licença para se manter ao serviço. O Mahamad aceitou mas decidiu que o 
seu salário passaria a ser £10 por ano (em vez das £30 determinadas na 
altura da sua admissão), “sem mais precalsos por agora”22. Porém, o 
“percalço” de se passear de coche durante o Sucoth foi a derradeira gota 
de água.   

     Sarmento só voltaria a exercer funções de médico na congregação mais 
de vinte anos depois. A 28 de Outubro de 1747, ele e o Dr. Philip de la 
Cour ofereciam “[...] o seu parecer, e a assistencia, em tudo o que nelles 
coubesse, a concorrer para erecçam, e establecim.to da nova enfermaria; e 
prometido ao mesmo tempo, o tomar sobre si o trabalho sem o menor 
premio de assistir, e curar os enfermos, que entrassem em ditta casa, e 
darem o seu parecer nella aos Enfermos de fora, debaixo das Regulaçoens 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19  LMA/4521/A/01/03/001 [vide nota 13], fl. 6v. Vide também R. Barnett, “Dr Jacob de 
Castro Sarmento...”, op. cit., p. 86. A Hebra ou irmandade de Guemilut Hasadim era uma 
sociedade caritativa dedicada à assistência dos mais pobres na doença e na morte. 
20 O seu nome nunca surge mencionado em nenhum registo, excepto no do seu próprio 
ketubah.  
21 LMA/4521/A/01/03/001 [vide nota 13], fl. 10. 
22 Ibid., fls. 8v-9. 
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que tambem entam apresentáram [...]”23. Essa “nova enfermaria”, a Bet 
Holim, abriria as portas em Leman Street no ano seguinte. Sarmento 
integrou o Grande Comité do novo hospital e, junto com De la Cour e 
Joseph Vaz da Silva, foi um dos primeiros médicos da instituição. Os três 
dividiam entre si o serviço durante os sete dias por semana, sábado 
inclusive24.   

     Note-se que os dois únicos cargos oficiais que Sarmento desempenhou 
na congregação se inscreviam na sua actividade profissional e não no 
âmbito administrativo (parnas, gabay, etc.) ou litúrgico (hatan torah, 
hatan beresith, por exemplo).  

     Em Outubro de 1758, acontecia o derradeiro rompimento. Numa carta 
aos “Senhores Velhos da Nação”25, Sarmento alegou que a divergência de 
opiniões e sentimentos não lhe permitiam continuar a fazer parte da 
congregação. Porém, salvaguardava que tal não se traduzia no rompimento 
da ligação com os seus membros, enquanto homens de honra e de 
probidade26. Entretanto, Sarmento já havia casado com uma mulher 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 LMA, S&P Congregation, “Livro de Bet Holim”: accounts and list of officers, 
LMA/4521/B/03/03/001, fls. 9-10. Sobre a fundação do Bet Holim, vide R. Barnett, “Dr 
Jacob de Castro Sarmento...”, op. cit., pp. 91-92. 
24 “Que hum dos Medicos da Caza attenda segundas, e quintas feiras; que o outro attenda 
terças e sextas feiras; e que o Doutor Joseph Vaz da Silva, attenda quartas e sabados, desde 
as onze ate o meyo dia, para receberem, examinarem, visitarem e receitarem aos Enfermos 
de dentro, e de fora. Que todos os Domingos as mesmas horas concorrão todos e se faça a 
Junta de Medecina”. (LMA/4521/B/03/03/001 [vide nota 13], fls. 9-10) 
25 Os Velhos da Nação (Elders) era um órgão constituído por antigos membros do Mahamad 
que, entre outras funções, eram responsáveis pelo estabelecimento das ascamot e pelo 
exame das contas da Sedaca (vide Ascamot para o Governo da Congrega de Saar-Ashamaim, 
de Londres, Londres, 5545 [1785], pp. 48-57). 
26 A tradução para inglês desta carta foi publicada na Gentleman's Magazine (vol. XXVIII, 
1758, p. 501): “Gentlemen, The different opinion and sentiments I have entertained long 
ago, entirely dissenting from those of the Synagogue, do not permit me any longer to keep 
the appearance of a member of your body; I now therefore take my leave of you, hereby 
renouncing expressly that communion in which I have been considered with yourselves. I 
do not however renounce the intercourse I may have with you in the general society of men 
of honour and probity, of which character I know many among you, and whom, as such, I 
shall always esteem. I have sent the key of my drawer, that you may dispose of my place. J. 
De Castro Sarmento”. Vide também a transcrição deste documento em Albert Hyamson, 
The Sephardim of England: a history of the Spanish and Portuguese Jewish community: 
1492-1951, London, Methuen & Co., 1951. p. 108 e Israel Solomons, David Nieto Waham 
of the Spanish & Portuguese Jews' Congregation Kahal Kados Sahar Asamaim London 
(1701-1728), London, Jewish Historical Society of England, 1931, p. 86. 
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anglicana, Elizabeth, de quem tivera dois filhos, Henry, que nascera ainda 
antes do casamento, e Charles. Os três foram os seus herdeiros. No seu 
testamento assinado a 12 de Novembro de 1759, o único legado cuja sorte 
deixou bem especificada foi a receita das suas Águas de Inglaterra, 
medicamento de segredo que, pelo ênfase concedido, seria então a sua 
grande fonte de rendimento27. 

     A ruptura com a comunidade judaica encontra-se bem patente nas 
instruções deixadas sobre o destino a ser dado aos seus restos mortais: “I 
desire to be buried at the discretion of my dear and loving wife for whom 
I have the greatest regard”28. Portanto, não foi feita nenhuma 
recomendação para que o seu corpo fosse sepultado no Bethahaim Novo. 
Aliás, depois do rompimento com a congregação e do casamento com uma 
goy, tal nem seria possível, de acordo com os regulamentos da Shaar Ha-
Shamayim29. A última morada de Sarmento acabou por ser o cemitério de 
St. Andrew, em Holborn.  

    O delator de Beja 

     Ao descrever um exemplar de Exemplar de Penitencia a que teve 
acesso, Israel Solomons cita uma nota escrita à mão na guarda do livro: 
“Estes Discursos forão escritos para vindicaçam do falso testemunho que 
Da...el de Fl...res divulgen maliciozamente contra o Autor no Anno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 “I am possessed of a valuable recipe or secret in physick which is unknown to the publick 
and which I have inclosed in a paper which will be found in my iron chest and upon which 
is superscribed by me the following words: «ffebrifugum anglicanum doctoris Jacobi de 
Castro Sarmento commonly called Aqua de Inglaterra de doctor Castro Sarmento». Now I 
do hereby give and bequeath the same to my said wife and unto my sons Henry and Charles 
[…]” (Kew, The National Archives, PROB 11/879/368). Sobre o comércio das Águas de 
Inglaterra, vide José Pedro Sousa Dias, A Farmácia em Portugal, Uma Introdução à sua 
História, Lisboa, Associação Nacional de Farmácias, 1994; Hélio de Jesus Ferreira de 
Oliveira Pinto, op. cit., pp. 61-117. 
28 Kew, The National Archives, PROB 11/879/368. 
29 Segundo a ascamah 28 (Ascamot de 1693), quem se despedisse de Yahid do Kaal Kados 
não poderia ser sepultado em Bethahaim. Uma outra ascamah aprovada em 1721 
determinava que também ficaria afastado do grémio dos Yehidim, sem, por conseguinte, 
poder ser sepultado no cemitério judaico, todo aquele “[...] que caze ou esteja cazado, ou 
reputado cazado com mulher que não for de extracção Judaica [...]” 
(LMA/4521/A/01/01/002 [vide nota 13], pp. 10 e 49). 
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1724”30. Este apontamento corrobora a ideia de que a obra de Sarmento 
teria uma agenda própria, que ultrapassava o mero alerta para a 
necessidade de penitência por ocasião do Yom Kippur. Além disso, atribui 
o boato a um nome: Daniel de Flores. Sobre o seu conteúdo, nada é dito. 
Vimos atrás como são igualmente vagas as informações patentes nos 
registos do Mahamad: uma série de prisões em Beja de que Sarmento 
teria sido a causa, e pouco mais. Contudo, o confronto com a 
documentação inquisitorial permite outras conclusões31. 

     Recuemos até Beja, ano de 1720. A 9 de Setembro, o médico Francisco 
de Sá e Mesquita apresenta-se perante a Inquisição de Lisboa. Na sua 
confissão, enumera 92 indivíduos que, segundo ele, se reuniam nas casas 
de Diogo José Ramos e João Álvares de Castro para a celebração de rituais 
judaicos32. Um mês depois, disfarçado, dirige-se a Évora e, perante o 
inquisidor Inácio Cabedo de Vasconcelos, repete a denúncia. Dois 
testemunhos de “dois” indivíduos constituíam fundamento suficiente 
para que se procedesse às prisões. Assim, ainda durante o mês de 
Outubro, grande parte dos cristãos-novos (e alguns cristãos-velhos 
também, como se viria a apurar) denunciados por Mesquita são detidos 
nos cárceres de Lisboa e de Évora33. Só em 1722 se viria a descobrir o 
embuste. Preso por perjúrio em Março desse ano, Mesquita acabaria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Solomons, David NietoWaham..., op. cit., p. 83. 
31 A relação de Sarmento com o caso das denúncias de Francisco de Sá e Mesquita foi já 
brevemente abordado em: Augusto d'Esaguy, Uma intriga, no século XVIII, afasta Castro 
Sarmento de Bevis Marks. Separata de Imprensa Médica, Lisboa, 1958; e José Pedro Sousa 
Dias, op. cit., 2003.  
32 Diogo José Ramos era administrador dos estancos do tabaco das comarcas de Beja e de 
Ourique (Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. nº 1647). O seu filho José Lopes, alias Aaron 
Lopez, acabaria por se estabelecer em Newport, tornando-se num dos maiores mercadores 
da América colonial britânica. Sobre Aaron Lopez, vide Stanley F. Chyet, Lopez of 
Newport: Colonial American Merchant Prince, Detroit, Wayne University Press, 1970. João 
Álvares de Castro era um lavrador de Beja que, segundo Mesquita, vivia numa casa de 
grande dimensão, onde se realizavam comédias e academias (Lisboa, ANTT, TSO, IE, proc. 
n.º 4978). 
33 Dos 92 indivíduos denunciados por Francisco de Sá Mesquita, foi possível identificar 74 
com processo, todos presos entre Outubro e Novembro de 1720 (os processos dos restantes 
18 ou não chegaram a existir, ou estão perdidos). A maior parte acabou por nunca confessar 
as culpas que lhe eram imputadas e saíram absolvidos três anos depois. 
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relaxado à justiça secular a 10 de Outubro de 172334. 

     Podemos imaginar o impacto de um número tão elevado de prisões 
num período tão curto numa cidade como Beja. Especulações sobre a 
identidade do(s) denunciante(s) circulariam de casa em casa, de rua em 
rua, e mesmo além dos limites da urbe. Este clima de suspeição reflecte-
se nas contraditas dos processos, com um nome, além do próprio 
Francisco de Sá Mesquita, a repetir-se insistentemente35: Henrique de 
Castro Sarmento. 

     Residente em Lisboa, Sarmento tinha passado uma temporada em 
Beja em Março de 1720. Hospedara-se, como era habitual, na casa de 
Mesquita, tio da sua esposa36. Certo dia, estando junto à portaria do 
Convento da Conceição, teve uma acesa discussão com um outro médico, 
Manuel de Moura. Este avançou sobre ele, “[...] tirandolhe a cabeleira e 
dandolhe de murros, de que se pôs em fugida assim descomposto o dito 
Henrique [...]”. Segundo Moura, Sarmento acabaria por regressar a 
Lisboa pouco depois, dizendo “[...] mil males do Reo, de seu pay e de 
toda a gente de Beja [...]”37.  

     Os antecedentes da rixa encontravam-se no próprio Convento da 
Conceição de Beja. Anos antes, a abadessa havia recusado a assistência de 
Sarmento, mesmo depois de ele lhe ter apresentado uma patente passada 
pelo provincial de São Francisco para que visitasse os conventos da ordem 
na companhia daquele que era então o seu médico, o Dr. Simão 
Gonçalves, o pai de Manuel de Moura. Segundo este, a abadessa teria dito 
que, caso resolvesse admitir um novo médico, seria o próprio Manuel de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 O processo de Mesquita é um dos mais longos da Inquisição portuguesa, superando o 
milhar de fólios (Lisboa, ANTT, TSO, IL, procs. 11300 (primeiro processo de Mesquita 
em 1704), 11300-1 e 11300-2). Uma síntese deste caso pode ser encontrada em Augusto da 
Silva Carvalho, Noticia sôbre alguns medicos judeus do Alentejo. Separata do Jornal da 
Sociedade das Sciencias Médicas de Lisboa, Lisboa, Tipografia do Comercio, 1930,p.15-20. 
35 Dadas as limitações colocadas à consulta dos processos da Inquisição de Évora, apenas 
nos foi possível trabalhar com os do tribunal de Lisboa relativos a este caso, salvo casos 
excepcionais em que os documentos se encontravam microfilmados. 
36 “Porque o dito Henrique de Crasto quando vay a Beja, pouza em caza do dito Fran.co de 
Sá [...]” (Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 1911. fl. 77). 
37 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 1912. fls. 80-80v. Este episódio é repetido nas 
contraditas de outros réus. Vide Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 3582. fl. 69; proc. n.º 
1913. fl. 72v. 
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Moura, “[...] por ser filho do seu medico que as curava havia quarenta 
annos [...]”38. A vingança chegou sob a forma de calúnia. Em 1717, 
Sarmento teria escrito uma carta ao reitor da Universidade de Coimbra 
com infâmias contra Moura39. Mais do que isso, fizera circular um papel 
em latim, acusando-o, bem como a outros médicos de Beja, de serem 
incapazes de identificar e curar “[...] huas doenças malinas de que 
duravão os enfermos 3 ou 4 dias [...]”40. O Dr. José Lopes Pombeiro disse 
ter visto esse papel e, achando-o num “latim erradissimo”, confrontou 
Sarmento41. Mais uma humilhação, mais um inimigo. 

     A fama de caluniador perseguia-o. Diogo José Ramos dizia que ele era 
“[...] costumado a dar falsas denunciações sem temor de Deus [...]”, como 
demonstrara numa ocasião em que acusou um seu parente, Luís Cardoso 
da Paz, de lhe roubar palha, causando a sua prisão42. Ainda na 
Universidade, teria escrito “[...] huas sátiras ou libelos infamatórios [...]” 
contra o seu colega António Dias Cochilha43. 

     O conteúdo das contraditas de um processo deve ser lido sempre sob 
uma perspectiva crítica. As querelas são hiperbolizadas de modo a 
descredibilizar o testemunho dos potenciais denunciantes. E é aqui que 
reside o interesse da análise destas contraditas: uma significativa parte 
dos réus acreditava ter sido denunciado por Sarmento. Uma ideia que não 
correspondia à verdade, como demonstram os processos. Porém, o rumor 
difundiu-se e José Lopes Pombeiro di-lo abertamente, alegando uma 
possível conjura entre este e Mesquita:  

Porque despois de tudo o referido, vindo Francisco de Sá e Mesquita a 
Lisboa aos funerais de sua may, no mês de Setembro do anno de 1720, a 
tempo que em Beja o estavão executando, e tinha desconfiado com muitas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 1912. fls. 78v-79. 
39 “[...] o dito Henrique escreveo hua carta ao R.or o S.or Nuno da Silva Telles, em que lhe 
dezia que o Reo se matriculara sem ir à Un.de por interposta pessoa, sendo falso [...]”, Ibid., 
fl. 79v. 
40 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 3582. fl. 69v. 
41 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 270. fls. 78v-79. 
42 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 1647. fl. 337-337v. O mesmo caso é aludido nas 
contraditas do processo de Manuel Rodrigues Serra (ANTT, TSO, IL, proc. n.º 1911. fls. 
77-77v). 
43 O irmão João Dias Cochilha refere este episódio (Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 272. 
fl. 86). 
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pessoas, e unindosse cá com o dito Crasto e com alguas mais pessoas da 
sua facção, presume o Reo que se mancomunarão a fazerlhe o grave dano 
de o accuzarem falsamente sem mais cauza que a sua malevolência e o 
animo da vingança44.  

     Confrontemos agora a cronologia. Em Outubro e Novembro de 1720 
ocorrem as prisões de Beja. Sarmento chega a Londres em finais desse 
ano ou inícios de 1721. Os dois factos estão relacionados. Ele não teria 
fugido por se saber delatado à Inquisição. Fê-lo por temer uma denúncia 
iminente, consequência da suspeita de ter sido um dos responsáveis pela 
vaga de detenções. Continuemos. Em Outubro de 1723, Francisco de Sá 
e Mesquita é condenado como falsário. Ficava então provado quem fora o 
delator de Beja. É também por essa altura que saem absolvidos os réus 
denunciados por Mesquita. A 6 de Maio de 1724, a congregação de 
Londres já havia apurado que as acusações que circulavam contra 
Sarmento – e não sabemos desde quando se ouviam tais rumores – eram 
falsas. Alguns indivíduos entretanto chegados de Lisboa tinham dissipado 
as dúvidas. Estariam, entre eles, alguns dos alvos da conjura de Mesquita? 
As fontes são insuficientes para se obter uma resposta exacta a esta 
pergunta. Contudo, sabemos como a informação circulava fluentemente 
entre Portugal e Inglaterra e como os rumores ultrapassavam a barreira do 
Atlântico, com repercussões que iam além da “Nação”. 

    Sarmento versus Schomberg 

     De facto, o caso não caiu no esquecimento. Quando, em 1729, 
Sarmento tentou ingressar na Royal Society, a proposta foi rejeitada. Um 
outro membro, o Dr. Meyer Schomberg, havia recuperado as suspeitas 
levantadas anos antes, numa tentativa de denegrir a sua reputação junto 
dos outros fellows. Temporariamente, resultou. Porém, no ano seguinte, 
o nome de Sarmento voltou a ser proposto. Entretanto, a declaração do 
Mahamad sobre a sua inocência neste caso já havia sido divulgada. Mas 
nem isso inibiu Schomberg. A 3 de Fevereiro, em carta à Royal Society, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 270. fls. 79-79v. A suspeita do segundo delator ser 
Henrique de Castro também pairou entre os inquisidores, antes de ser descoberto o 
embuste de Mesquita. Vide A. J. Andrade e M. F. Guimarães, Jacob de Castro Sarmento, 
op. cit., p. 19, nota 4. 
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voltava a insistir que tais acusações não eram completamente infundadas 
e que outras provas havia sobre a índole pouco fiável do médico 
português, nomeadamente o processo que um mercador residente em 
Lisboa, Edmund (alias Raymond) Field, lhe movera em 1722, relativo a 
uma conta de 777 400 réis45. Desta vez, os clamores de Schomberg não 
foram ouvidos e, dois dias depois, Sarmento tornava-se finalmente fellow 
da Royal Society.  

     A rivalidade profissional entre os dois médicos ganharia novos 
contornos em 1738. Nesse ano, Benjamin Mendes da Costa, influente 
membro da congregação e um dos mais ricos mercadores de Londres, 
adoeceu gravemente46. Paciente de Schomberg, nessa ocasião recorreu 
extraordinariamente aos serviços de Sarmento que, para curar a maleita, 
lhe receitou ópio. Ao tomar conhecimento desta situação, Schomberg 
dirigiu-se imediatamente ao boticário que forneceu a droga e suplicou-
lhe que tentasse convencer Mendes da Costa a não a tomar, alertando-o 
para o risco que corria a sua vida se o fizesse. Porém, o mercador ignorou 
esse apelo e tomou o ópio, com bons resultados. Schomberg não se cingiu 
ao silêncio perante o inesperado sucesso do seu rival. Perante outros 
médicos e cirurgiões na Garreways Coffee-House, perto do Royal 
Exchange, acusou Sarmento de prescrever remédios perigosos. Ao saber 
de tais denúncias, o médico português levou o caso ao comité disciplinar 
do Royal College of Physicians e Schomberg acabou condenado a uma 
simbólica, mas humilhante, multa de £447. Por ocasião deste novo pleito, 
Sarmento voltou a evocar o episódio de 1724, acusando o rival de ter sido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 The Royal Society, Miscellaneous Manuscripts, vol. 4, docs. 59 e 60. O documento da 
pleita judicial opondo Sarmento a Edmund Field, em 1722, encontra-se em Kew, The 
National Archives, Court of Chancery. C 11/2601/3.  
46 Benjamin Mendes da Costa foi parnas da congregação de Londres em 1735/36 e 1743/44. 
Em Maio de 1738, tinha sido eleito parnas da Terra Santa. Ao longo da sua vida, ocuparia 
ainda vários outros cargos na hierarquia da congregação, como gabay, parnas da Hebra e da 
Heshaim e Hatan Beresith (Londres, LMA/4521/A/01/03/001 [vide nota 13], fls. 96v, 122v, 
157, passim). Foi ainda o responsável pela fundação das yeshivot Mahane Rephael (1734) 
e Asiphat Haberim (1762) (vide Ascamot para o Governo.... pp. 162-167). Sobre a sua 
actividade mercantil, vide Gedalia Yogev, Diamonds and Coral. Anglo-Dutch Jews and 
Eighteenth-Century Trade, Leicester, Leicester University Press, 1978,p.25,30-32,passim. 
47 Edgar Samuel, “Dr. Meyer Schomberg's Attack on the Jews of London, 1746”, 
Transactions of the Jewish Historical Society of England, vol. 20, London, 1959, pp. 92-93. 
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um dos responsáveis por semear tais boatos. Julgamos que tenha sido essa 
a razão por que, em finais de 1738, Schomberg se apresentou perante o 
Mahamad para solicitar um atestado de que o seu nome não constava do 
caso48. 

     A humilhação não ficou esquecida e, oito anos depois, Schomberg fazia 
uma nova investida contra a reputação de Sarmento. Desta vez, o golpe 
foi mais discreto, desferido indirectamente49. Em 1746, Schomberg 
redige o panfleto Emunat Omen. Após a recitação de sete dos treze 
princípios da fé judaica de Maimónides, o autor dá lugar à defesa contra 
as acusações que lhe haviam sido dirigidas de não guardar o sábado. E da 
defesa passa ao ataque. Na mira estavam os judeus de Londres, 
principalmente os portugueses, que acusa de incumprimento do 
Decálogo. Porém, as afirmações sobre o incumprimento de dois dos 
mandamentos da Lei de Moisés – “Não matarás” e “Não cometerás 
adultério” – parecem ter um destinatário em particular: Sarmento, o 
mesmo que em tempos pusera em risco a vida de Benjamin Mendes da 
Costa e cuja relação ilegítima com uma mulher anglicana era do 
conhecimento público. 

     O papel desempenhado pelo médico português no estabelecimento do 
Bet Holim em 1748 acabaria por desencadear um novo manancial de 
ataques à sua reputação. Os primeiros tempos de funcionamento do 
hospital foram particularmente conturbados. Irregularidades financeiras 
e conduta inadequada para com os pacientes tinham levado ao 
afastamento do escrivão e do boticário logo nos primeiros meses. Ainda 
não havia feito um ano desde que abrira as portas e o Bet Holim era já 
motivo de paródia num cartoon intitulado “The Jerusalem Infirmary alias 
A Journey to the Valley of Jehosaphat”, publicado sob a forma de peça de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 “This is to certify all who it may concerne that in y.e case of Doctor Jacob de Castro 
Sarmento before the Elders of the Portuguese Jews of the 6th May 1724, it does not appear 
that Doctor Meyer Schamberg's name was mentioned, or that he appeared before them on 
that ocasion or on any other. Given in Lond. this 6th Dec.r 1738.” (London, 
LMA/4521/A/01/03/001 [vide nota 13], fl. 124v). 
49 Sobre Emunat Omen, vide E. Samuel, op. cit., pp. 83-100. 
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teatro ainda no decorrer desse ano de 174950. Um grupo de personagens 
encontra-se reunido numa sala cuja identificação não deixa margem a 
dúvidas: pendurada na parede direita está uma tela com a inscrição 
Pharmacopoeia contracta in usum Nosocomii ad Pauperes e gente 
Lusitanica curandos nuper instituti..., o título da farmacopeia redigida 
por Sarmento e Philip de la Cour para uso no Bet Holim. Ao centro, uma 
personagem, Doct.r Caga Fuego, tem nas mãos uma flor e questiona se 
esta será ou não venenosa, ao que Hypocrates responde que sim e 
Galenus que não. Estas três personagens representam os médicos do 
hospital: Vaz da Silva, Sarmento e De la Cour, respectivamente. A leitura 
da curta peça a que este cartoon deu origem fornece mais indícios para a 
descodificação das suas identidades, em particular de Hypocrates/ 
Sarmento, o médico que vive em Fenchurch Buildings51, que invoca 
divindades clássicas (“By Jupiter Ammon, This Plant is rank Poison”)52, 
que é pai de uma criança baptizada com o nome de Henry (“Monkey: 
Take Care of your Babe H**rry”; “Lavatodos: Why, it is to have is Babe 
baptized in his Name”53) e que remete panaceias para Portugal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 R. Barnett, “Dr Jacob de Castro Sarmento…”, op. cit., p. 92. A peça The Jerusalem 
Infirmary, cujo local de edição é ludibriosamente indicado como sendo Veneza, encontra-se 
transcrita na íntegra em anexo ao dito artigo (pp. 104-109), onde o autor também 
acrescentou uma reprodução do referido cartoon. 
51 Jacob de Castro Sarmento já vivia em Fenchurch Street no início da década de 40, quando 
viu os seus bens serem penhorados por se recusar a pagar as taxas paroquiais de St. 
Catherine Colleman. Sendo médico do enviado extraordinário português, alegava estar 
isento desse pagamento devido um privilégio concedido aos servidores dos ministros 
estrangeiros na cidade. Sarmento decidiu então recorrer a Sebastião José de Carvalho e 
Melo, então enviado extraordinário, para que intercedesse em seu favor. Sobre este caso, 
vide: Kew, The National Archives, State Papers Records, SP 100/41; Londres, The British 
Library, Add. MS 20799, fls. 40, 92-97; Lisboa, BNP, Colecção Pombalina,cod. 683. fls. 173-
173v, passim. Em 1759, por alturas da redacção do testamento, Sarmento vivia em Holborn. 
52 O interesse de Sarmento pela cultura clássica tem expressão no seu Exemplar de 
Penitencia, bem como no sermão fúnebre que dedicou a David Nieto. Ainda mais 
expressivo é o poema épico Viríadas, que Sarmento completou após a morte de Isaac de 
Sequeira Samuda. Vide a recente edição desta obra com introdução e edição crítica de 
Manuel Curado (As Viríadas do Doutor Samuda: Edição crítica da epopeia setecentista dos 
médicos Isaac Samuda e Jacob de Castro Sarmento, Coimbra, Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2014). 
53 A personagem Monkey corresponde a Isaac del Valle, parnas da Shaar Ha-Shamayim em 
1749-1750, enquanto Lavatodos é uma representação de Isaque Halfon, que desempenhava 
então a função de shammash na congregação (R. Barnett, “Dr. Jacob de Castro Sarmento...”, 
op. cit., p. 109).  
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(“Galenus: I'll tell you, Mr President, that Hypocrates is a proud ignorant 
Fellow, with all his Nostrums he sends to Portugal”). Portanto, Sarmento 
é alvo de sátira a vários níveis: pelo seu alegado pedantismo, pelo filho 
ilegítimo com uma mulher cristã, pelas suas Águas de Inglaterra, remédio 
para todos os males. Embora a qualidade da flor analisada não seja muito 
clara na estampa, Barnett coloca a hipótese de se tratar de uma papoila, 
aludindo ao caso do ópio receitado a Mendes da Costa. Portanto, a crítica 
mordaz dirigida ao médico português em The Jerusalem Infirmary 
coincidia com as acusações que Schomberg lhe endereçara em Emunat 
Omen. Teria sido ele o autor ou estado de alguma forma envolvido na 
produção do cartoon e da peça? Esta é uma questão que fica em aberto 
dada a falta de prova. Por outro lado, também é preciso relevar que todos 
estes episódios da vida de Sarmento eram então do conhecimento 
público, que Schomberg não constituía a única inimizade do médico 
português e que ele nem sequer era o único, nem talvez o maior alvo do(s) 
autor(es) anónimo(s) dos panfletos. Apesar de particularizar personagens, 
The Jerusalem Infirmary era um ataque dirigido aos judeus portugueses 
de Londres e, mais especificamente, à prática médica no interior da 
comunidade54. 

    Solidariedades e antagonismos 

     Consideramos ser pouco provável que a rivalidade com Meyer 
Schomberg tenha influenciado o progressivo afastamento de Sarmento da 
comunidade judaica de Londres. Em primeiro lugar, Schomberg era um 
“tudesco” e, como tal, não podia ser um Yahid55. As funções que em 
tempos prestou na Hebra teriam um carácter muito extraordinário. Além 
disso, o conteúdo de Emunat Omen indicia uma atitude que culminaria 
com a sua cisão definitiva com o Judaísmo e a adesão à Igreja Anglicana 
na recta final da sua vida56. Aliás, não deixa de ser curioso essa simetria 
nos percursos religiosos de Schomberg e de Sarmento, duas figuras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Vide a discussão sobre a autoria destes panfletos em Ibid., p. 93. 
55 “So os Senhores Velhos da Naçam teràm autoridade de admittir pessoas por Yehidim, 
mas ninguem poderá ser admittido, que nam seja Judeo Portuguez, ou Espanhol, ou seu 
decendente, ou dos que costumam congregar com nosco [...]”(Ascamot para o Gov..., p. 30). 
56 Samuel, “Dr. Meyer Schomberg’s Attack...”, op. cit., p. 90. 
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divididas por uma vida inteira de ataques e acusações mútuas. 

     Se Schomberg era uma figura muito secundária na comunidade 
judaica, o mesmo já não se pode dizer de outros indivíduos com quem 
Sarmento alimentou contendas, nomeadamente aquele que teria estado 
por detrás do rumor de conluio com a Inquisição. Daniel de Flores, 
também conhecido por Daniel de Prado, tinha partido para a capital 
inglesa em 171057, depois de um processo pela Inquisição de Lisboa. 
Chamava-se então Agostinho Lopes Flores e era um homem de negócio 
de Coruche estabelecido no Rio de Janeiro58. Menos de quatro anos após 
a sua chegada a Londres, a 16 de Maio de 1714, Flores foi eleito parnas 
da Heshaim e, no ano seguinte, ocupou o mesmo cargo na Hebra59. A 
partir de então, embora não tenha voltado a desempenhar funções 
administrativas em órgãos da congregação, foi sucessivamente um dos dez 
fintadores eleitos cada triénio pelo Kahal Kados para a determinação da 
finta paga por cada um dos Yehidim cabeças de casal60. 

     Uma outra contenda em 1734 opôs Sarmento aos Costa Vila Real, 
família originária de Bragança que se tinha estabelecido em Londres cerca 
de uma década antes, conquistando, desde então, grande influência no 
seio da comunidade61. Por exemplo, José da Costa Vila Real (alias Ishac 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 A 19 de Novembro de 1710, Daniel de Flores casava-se com Sara Soares Pereira 
(Londres, LMA/4521/A/02/03/003 [vide nota 6]. fl. 6). 
58 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 6004. Sobre a identificação de Daniel de Flores com 
Agostinho Lopes Flores, vide Edgar Samuel, “Some eighteenth-century refugees from 
Brazil”, Transactions of the Jewish Historical Society of England, v.43, London, 2011, p.90. 
59 Londres, LMA, S&P Congregation. Orders and Resolutions of Mahamad, Nisan 5438 to 
28 Elul 5484, LMA/4521/A/01/02/001, fls. 94 e 102. 
60 Ibid., fl. 140; Londres, LMA/4521/A/01/03/001 [vide nota 13]. fls. 22v, 45, 70v, passim. 
O último registo de Daniel de Flores enquanto fintador data de 1749 (Ibid., fl. 199). Ele 
acabaria por falecer em 1752. Vide testamento em: Kew, The National Archives, PROB 
11/797/360. 
61 Abraham da Costa Vila Real (alias João da Costa Vila Real) e os filhos Jacob (alias Manuel) 
e Ishac (alias José ) da Costa Vila Real foram circuncidados em Agosto de 1726 (Richard D. 
Barnett et al (ed.), The Circumcision Register of Isaac and Abraham de Paiba (1715-75)... 
in the Archives of the Spanish and Portuguese Jews' Congregation of London, London, 
Spanish and Portuguese Jews' Congregation, Jewish Historical Society of England, 1991, 
pp. 39, 43, 49). Os três tinham sido processados pela Inquisição de Lisboa: o patriarca João 
da Costa Vila Real foi preso em 1703, José/Ishac apresentou-se em 1706 e o Manuel/Jacob 
entrou aos cárceres de Lisboa em 1712 (Lisboa, ANTT, TSO, IL, procs. 2366, 1193 e 9990). 
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da Costa Vila Real), enquanto parnas da congregação em 1729-1730, 
propôs a criação de uma escola para raparigas órfãs e pobres, assumindo 
ele próprio as despesas de fundação62. Foi um cunhado deste, Moseh de 
Morais Pereira63, quem, em nome da filha, viúva de Jacob da Costa Vila 
Real (irmão de José/Isaac), apresentou queixa contra Sarmento, 
acusando-o de ter conduzido um litígio às autoridades civis antes de 
apresenta-lo perante o Mahamad, tal como ditavam os regulamentos da 
congregação64. Tudo começara com a recusa de Rachel Vila Real em pagar 
as £40 devidas pelo tratamento do marido. Sarmento acabou condenado 
ao pagamento de 5 xelins à Sedaca65.    

     Por essa altura, Sarmento já tinha perdido duas figuras que o guiaram 
nos primeiros anos em Inglaterra. O seu mentor espiritual, David Nieto, 
falecera em 1728. Pouco depois, morria aquele que julgamos ter sido o 
seu primeiro elo à comunidade e uma referência na sua carreira: Isaac de 
Sequeira Samuda66. Samuda tinha chegado à capital inglesa 13 anos antes 
de Sarmento, mas os dois já se conheceriam dos tempos em que viviam 
em Portugal, estando ligados, inclusivamente, por um laço de parentesco: 
Sarmento era casado com uma prima de Samuda, filha da sua tia Guiomar 
Maria Henriques e de António de Mesquita e Sá, irmão de Francisco de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
José da Costa Vila Real ainda voltaria a ser alvo de processo inquisitorial em 1726, quando 
já se encontrava em Inglaterra (Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. n.º 8568).  
62 Londres, LMA/4521/A/01/03/001 [vide nota 13]. fls. 50-54. Ishac da Costa Vila Real criou 
um fundo constituído por acções da Companhia dos Mares do Sul destinado ao 
estabelecimento da escola. Vide o seu regulamento em Ascamot para o Governo..., pp. 157-
159.  
63 Moseh de Morais Pereira, alias Alexandre de Morais Pereira, era casado com uma irmã de 
José da Costa Vila Real, Sarah de Morais Pereira, alias Mariana de Morais Pereira. Vide o 
testamento do irmão Jacob da Costa Vila Real (Londres, The National Archives, PROB 
11/659/372) e o registo do ketubah de Moseh e Sarah de Morais Pereira (L. Barnett, op. 
cit., p. 78), bem como os referidos processos inquisitoriais dos Costa Vila Real.   
64 “Qualquer Pessoa de nossa Nação que tiver Duvidas e diceçoins com seu companheiro, 
(como não seja sobre letras de cambio ou Arresto de Effeitos, em que a dilação poda ser de 
perjuizo) sera obrigado em primeiro lugar mandalo citar para o Mahamad [...]” (Londres, 
LMA 4521/A/01/01/002 [vide nota 13], p. 7) 
65 Londres, LMA/4521/A/01/03/001 [vide nota 13], fl. 92v. Vide também A. Hyamson, The 
Sephardim of England..., op. cit., p. 88. 
66 As informações seguintes sobre Isaac de Sequeira Samuda podem ser encontradas em: 
Carla Costa Vieira. “Observing the Skies of Lisbon. Isaac de Sequeira Samuda, an 
Estrangeirado in the Royal Society”, Notes & Records. The Royal Society Journal of the 
History of Science, vol. 68, London, 2014, pp. 135-149. 
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Sá e Mesquita. Nos seus primeiros anos em Londres, Sarmento seguiu 
fielmente as pisadas de Samuda. Samuda ingressou no Royal College of 
Physicians em 1721, Sarmento também em 1725. Samuda foi eleito 
fellow da Royal Society em 1723, Sarmento em 1730. Samuda propôs o 
enviado extraordinário António Galvão de Castelo Branco e o jesuíta 
italiano radicado em Lisboa Giovanni Battista Carbonne para membros 
desta sociedade científica, Sarmento foi o proponente de outros doze 
portugueses, entre diplomatas e homens de ciência67. Quando Samuda 
faleceu repentinamente no Outono de 1729, Sarmento assumiu as 
funções que este desempenhava junto da representação diplomática 
portuguesa em Londres: médico, consultor científico, tradutor e 
intermediário em relação aos círculos científicos ingleses68. 
Responsabilizou-se igualmente pela continuação do poema épico Viríadas 
que Samuda deixou por terminar. 

     Não julguemos, porém, que a morte de Nieto e Samuda significou a 
perda de toda a sua base de apoio no interior da comunidade. Veja-se o 
caso que instigou a ira do Dr. Schomberg, envolvendo a cura de Benjamin 
Mendes da Costa. Na sequência do processo que moveu contra o colega 
no Royal College of Physicians, Sarmento convocou o testemunho não só 
do próprio paciente, como de outros judeus portugueses, como o escrivão 
David de Castro, o boticário Isaac de Prado, ou os cirurgiões Abraham 
Dias e Isaac Lusitano de Pina69. Atentemos nesta última testemunha. 
Coincidência ou não, nesse mesmo ano de 1738, Pina estava envolvido 
num pleito contra Daniel de Flores. O cirurgião era casado com Maria 
Aires de Pina, antes esposa de Manuel Mendes Monforte, mercador que 
havia falecido na Bahia deixando uma fortuna então disputada entre os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Sobre Jacob de Castro Sarmento enquanto fellow da Royal Society vide Pinto, Jacob de 
Castro Sarmento..., op. cit., pp. 39-59. 
68 A 3 de Janeiro de 1730, em carta dirigida ao Padre Carbone, António Galvão de Castelo 
Branco lamentava a morte de Samuda e falava de que já tinha “[...] outro médico também 
ciente que era seu parente, dele, como seu discípulo [...]” e acrescentava que este passaria 
a ficar responsável pela troca de correspondência científica com o jesuíta (Lisboa, Academia 
das Ciências de Lisboa, Série Azul, cod. 603, fl. 101). Posteriormente, encontramos 
Sarmento a corresponder-se com Carbone e a servir de médico aos sucessores de Galvão. 
Tal leva-nos a crer que seria ele o dito médico referido pelo enviado extraordinário como o 
substituto de Samuda.  
69 E. Samuel, “Dr. Meyer Schomberg's...”, op. cit., p. 93. 
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filhos, representados por Flores, e a viúva70. Seria abusivo interpretar este 
caso como indiciador de uma divisão no interior da comunidade entre 
aqueles que eram pró e contra Sarmento. Porém, é um facto que o médico 
reunia tanto antagonismos como apoios entre a elite dos judeus 
portugueses. Além disso, a ligação àqueles em quem encontrava amparo 
extravasava o âmbito da vida comunitária e religiosa. Vínculos 
profissionais uniam-no a Pina e aos outros cirurgiões e boticários que 
testemunharam contra Schomberg. Benjamin Mendes da Costa era um 
dos financiadores da representação diplomática portuguesa em Londres 
e frequentava com regularidade a casa do enviado extraordinário, tal como 
Sarmento. Essa ampliação da tipologia de vínculos que cultivava com 
outros judeus, indo além do convívio em Bevis Marks, reflecte-se nas 
palavras que dirigiu ao Mahamad no momento da sua ruptura com a 
congregação, sublinhando que tal não significava a renúncia à convivência 
com os seus membros. As portas da sinagoga encerravam-se, mas não as 
das casas dos yehidim. 

    Conclusão 

     A complementar uma narrativa sobre os procedimentos da Inquisição 
que Michael Geddes afirma ter ouvido de um judeu português refugiado 
em Londres, o antigo capelão da nação inglesa em Lisboa reproduz um 
diálogo que mantivera com este. A determinado momento, questiona-o 
sobre as razões que o teriam levado a abraçar o Judaísmo: 

I then asked him how, if he had not been inclined to Judaism before, he 
came to turn Jew in England; he said, being by birth a new Christian, he 
had some Relations among the Portugueze Jews in London, by whom he 
was kindly entertained, and who did all speak Portugueze, or Spanish, 
which were all the Languages he understood.71 

     Os vínculos sociais e a identidade linguística são os primeiros motivos 
apontados pelo interlocutor de Geddes. Com o desenvolvimento da 
conversa, outras razões emergem, mas não deixa de ser sintomático o 
carácter pragmático da primeira resposta e a prioridade conferida à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Kew, The National Archives, C 11/1045/9. 
71 Michael Geddes, “A narrative of the proceedings of the Inquisition in Lisbon...”, 
Miscellaneous Tracts. 2nd ed., London, Printed for A. and J. Churchill, 1709, p. 545. 
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dimensão social da conversão. Esta narrativa foi originalmente publicada em 
1702. O movimento migratório de cristãos-novos portugueses rumo a 
Inglaterra já se fazia sentir com alguma expressão, mas ainda não comparável 
com o que ocorreria vinte anos mais tarde. Muitos dos que então chegaram a 
Londres trouxeram consigo memórias e sentimentos idênticos aos que o 
anónimo entrevistado por Geddes partilhava. Encarcerados, privados dos seus 
bens, denunciados sem saber donde vinha a denúncia, forçados a confessar 
sem saber a quem dirigir a confissão. Já em Londres, não seria incomum 
acusado e acusador (real ou suposto) se virem obrigados a conviver, a sentar-
se lado a lado na sinagoga, a servir nos mesmos órgãos da congregação. Era 
mais do que previsível que o conflito irrompesse. 

     A acção inquisitorial constituía um elemento desencadeador de tensão 
social. A entrada da Inquisição numa determinada localidade suscitava o 
exacerbar de rivalidades e contendas passadas, então traduzidas em denúncia, 
algo que as sessões de contraditas espelham com particular detalhe. É 
impossível ao historiador assegurar a verdade (ou a mentira) do desfiar de 
inimizades alegadas pelos réus. Contudo, o facto destas serem entendidas 
como verosímeis e, portanto, potencial matéria de defesa, é revelador do quão 
aceite era a ideia da Inquisição como instrumento usado pelas populações 
para vinditas pessoais.  

     O caso de Jacob de Castro Sarmento exemplifica as consequências desse 
ambiente de tensão na diáspora e no processo de integração nas comunidades 
judaicas. O bom acolhimento dependia de laços sociais previamente 
estabelecidos e poderia ser condicionado pela existência de suspeitas sobre a 
reputação, alimentadas por antagonismos passados. As sociabilidades antes e 
depois da partida da Península desenvolvem-se numa perspectiva de 
continuidade, de forma cumulativa. Supomos que este é um factor que deve 
ser considerado ao analisar-se o processo de assimilação dos judeus-novos e a 
diversidade de comportamentos e sentimentos religiosos registados entre 
quem parte rumo a “terras de tolerância”. Por outro lado, este caso demonstra 
uma outra face do impacto social da Inquisição, o qual exala para o contexto 
da diáspora, assombrando os destinos daqueles a quem a mordaça do Santo 
Ofício já não pode atingir mas cuja memória de um passado sob a sua 
influência persiste inevitavelmente. 
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