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(…) «Porque é realmente da esperança que aqui, sobretudo, se fala, a de todos aqueles que, ao 

longo da História, mas especificamente nestes últimos dois mil anos, investiram o seu ser, 

corpo, alma e espírito, na expectativa-certeza de dias melhores (…). in António Carlos 

Carvalho, obra: Prisioneiros da Esperança. 
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NOTA INTRODUTÓRIA1 
 

Os municípios de Belmonte e Trancoso realizaram em Junho de 2005, as Primeiras 

Jornadas do Património Judaico da Beira Interior. A vasta herança cultural da presença 

de comunidades judaicas nestas duas localidades durante vários séculos, (e da 

comunidade viva, ainda hoje existente na de Belmonte) motivou estas autarquias a 

convidarem investigadores nacionais e espanhóis a debaterem temas incluídos nas 

diferentes áreas do saber, tais como: sociedade, mentalidades e quotidianos; e/ou 

arquitectura, arqueologia e valorização do património judaico. Os testemunhos 

materiais, imateriais e documentais desenvolvidos durante estes dois dias enriqueceram 

a História dos judeus e cristãos-novos da Beira Interior de Portugal. Orgulhamo-nos de 

termos contribuído para a preservação, promoção e divulgação do Património Judaico 

da região sabendo que iniciámos um evento para ter continuidade, convidando outras 

autarquias a participar na sua longevidade.  

 

Trancoso’s and Belmonte’s Town Hall develop 2005 June, the First Beira Interior 

Jewish Heritage Meeting. The large cultural heritage of the presence of the Jewish 

Communities in this cities for centuries (and the living community, still in Belmonte) 

cause this municipalities to invite national and spanish scholars to debate several 

subjects in the different areas of knowledge, such as: society, mentalities and quotidian.; 

and/or architecture, archaeology and jewish heritage highlighting. The material, 

immaterial and documental testimonies’ develop during these two days improve the 

Jewish History and New-Christians of Portugal Beira Interior. We proud to contribute 

for the preservation, promotion and divulgation of Jewish Heritage of this region, 

knowing that we started an event to continue, inviting other municipalities to undertake 

this project in the future. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso                                  O Presidente da Câmara Municipal de Belmonte 

 

             (Júlio José Saraiva Sarmento)                                                           (Amândio Manuel Ferreira Melo) 

 

                                                 
1 Todos os artigos publicados neste sítio são da exclusiva responsabilidade de cada autor. Existiram outras comunicações 
apresentadas neste evento, no entanto por motivos pessoais, profissionais ou outros, relativos aos autores não chegaram para 
publicação. 
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A COMUNA JUDAICA DA VILA DE CASTELO BRANCO 

 [1381-1496] 
(LAÇOS ANCESTRAIS DE FERNANDO PESSOA À BEIRA BAIXA) 

                              

 Eng. Manuel da Silva Castelo Branco 

 

CAPÍTULO I 

Introdução. Evolução da comuna judaica em Castelo Branco. Em demanda da localiza-  

-ção da sua judiaria nesta vila (1381-1496) 

 

Há muitos anos que me dedico nos tempos livres à investigação histórica sobre “coisas” 

da Beira Baixa e, em particular, de Castelo Branco. Publiquei alguns trabalhos de entre 

os quais recordo Notas e Documentos para a História dos Judeus e Cristãos Novos de 

Castelo Branco.2 Talvez por esse motivo em (2004), o Arq.to José da Conceição Afonso, 

Director da Delegação do IPPAR de Castelo Branco, convidou-me, bem como à Prof.ª 

Dr.ª Maria Adelaide Salvado, para uma visita ao prédio n.º 94 da Rua de Santa Maria, 

integrado na área do Programa Polis da cidade e onde se haviam encontrado sinais 

muito curiosos.  

 
Fachada principal do edifício da Rua de Santa Maria, nº94. 

                                                 
2 Cf. Castelo Branco, Manuel “Notas e Documentos para a História dos Judeus e Cristãos Novos de 
Castelo Branco”, Estudos de Castelo Branco, n.º10, 1963, pp.5-37.  
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Com efeito, no piso inferior do edifício (em obras de beneficiação e com acesso pela 

Rua de Santa Maria) vimos uma pequena sala rectangular, dividida em três naves por 

dez colunas de pedra, dispostas duas a duas. Nas paredes interiores da sala, com reboco 

à vista, achavam-se gravados pentagramas. Os mesmos sinais estavam dispersos pelas 

paredes exteriores do edifício, dando para o quintal.  

 

Ora, a estrela de cinco pontas, designada geralmente por pentagrama, era reconhecida 

entre outras coisas pela estrela ou selo de Salomão e utilizada nas tradições mágicas e 

nos rituais árabes e judaicos.3 Por tal motivo, surgiu a ideia de que o local teria 

pertencido à judiaria de Castelo Branco (1381-1496) ou seria, mais tarde, o ponto de 

encontro para práticas mosaicas dos cristãos-novos.  

 

Procurarei esclarecer este caso, por forma sucinta, recorrendo a elementos de diversas 

fontes:  

 

1) Eu já visitara aquela casa, cerca de 35 anos atrás, por volta de 1969, quando residia 

em Castelo Branco, sendo professor da Escola Comercial e Industrial. Um dia, o meu 

ilustre Amigo Coronel Vasco da Costa Salema informou-me de que o Dr. António 

Tavares Carriço (então médico na cidade) lhe dissera que na referida casa da Rua de 

Santa Maria, onde morara com seu pai, o Dr. António Lobato Carriço, se achava uma 

pedra de armas cuja proveniência desconhecia. Tal facto despertou-me a curiosidade e 

obtida a devida autorização formou-se um grupo de amigos, entre os quais recordo o 

C.el Salema, M.e Salles Viana, Dr.s José Lopes Dias, António de Abrunhosa e Luís Pinto 

Garcia. E lá fomos à descoberta do “tesouro”. Encontrámos a pedra deitada no 

pavimento da carvoaria dando para o quintal e, portanto, ao lado da referida sala das 

Colunas e, num breve exame, verificámos tratar-se de um brasão com as armas dos 

PESSOAS e AMORINS.4  

 

                                                 
3 Para um esclarecimento mais preciso do sentido do termo pentagrama cf. Cox, Simon, Código Da Vinci 
Descodificado, Publicações Europa-América, 10.ª edição, Lisboa, 2005, pp.145-46.  

4 Afinal, o Dr. António Lobato Carriço era casado com D. Branca da Cunha Tavares, filha do C.el médico 
Rafael de Sousa Tavares e D. Maria Cândida Leite da Cunha, ambos com ascendentes ligados aos 
Tavares Pessoa de Amorim. 
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Ora, tinha conhecimento da existência em Castelo Branco, a partir da segunda metade 

do séc. XVIII, de uma família descendente de cristãos-novos e com estes apelidos. Mais 

precisamente, a do Sargento-mor José Pessoa Tavares de Amorim, cavaleiro da Ordem 

de Cristo, fidalgo de cota de armas, negociante de grosso trato e “uma das pessoas mais 

ricas da província da Beira”,5 mas cujas moradas eram na Rua do Pina. Receando que a 

pedra de armas sofresse qualquer percalço, sugeri ao Dr. Abrunhosa para a colocar na 

frontaria de uma casa desta Rua na qual, presumivelmente, havia vivido aquela família e 

de que ele era então proprietário. Assim aconteceu e deste modo, enriqueceu-se o 

património artístico da cidade ficando perpetuada a memória daquela família na terra 

onde vivera e prosperara.6  

 

2) Por outro lado, soube mais tarde que na casa da Rua de Santa Maria e, certamente, na 

sala das Colunas tinha existido um oratório particular,7 pertencente a Gregório Tavares 

Pessoa de Amorim,8 neto do referido Sargento-mor e natural de Castelo Branco onde 

exerceu diversos cargos entre os quais o de Presidente da Câmara Municipal,9 de que 

tomou posse na sessão de 27.1.1836.10  

                                                 
5 Castelo Branco, Manuel da Silva, “O Amor e a Morte nos Antigos Registos Paroquiais Albicastrenses, 
Cadernos de Cultura, Medicina na Beira Interior, n.º7, 1993, pp.24 e 25.  

6 Investigações posteriores levaram à conclusão de que a morada do antigo Sargento-mor situava-se um 
pouco mais acima na mesma rua, conforme me informou o meu amigo Dr. Leonel Azevedo. 

7 ANTT, Câmara Eclesiástica de Castelo Branco, Diversos, Mç.2063. 

8 ASCB, Rol de Confessados da Freguesia de S. Miguel da Sé, 1839. Devo esta informação à gentileza da 
Dr.a Maria Adelaide Salvado que a meu pedido consultou o dito rol do Arquivo da Sé.  

9 A estas famílias estava ligado o notável poeta Fernando Pessoa, como veremos no Cap. III, §4, n.12. 

10 Martins, Padre Anacleto P. S., Capítulos Inéditos da História de Castelo Branco, Ed. do Autor, Braga, 
1981, p.79.  
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Tardoz do edifício da Rua de Santa Maria nº94, com acesso à sala das colunas. 

 

 

3) Outros motivos me levaram a não considerar credível a ideia de a sala das Colunas 

ter pertencido à comuna dos judeus de Castelo Branco. Vejamos os principais locais 

“suspeitos” de estarem integrados na respectiva judiaria. 
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Planta da malha urbana de Castelo Branco onde se localizam as ruas “suspeitas” de terem pertencido à 

judiaria. 

a) Rua Nova 

Com esta designação aparece ainda em muitas povoações a artéria que a certa altura 

marcou uma nova expansão urbanística; noutras corresponde efectivamente à antiga 

judiaria, recinto fechado e reservado exclusivamente aos judeus que, após a sua 

expulsão e conversão forçada em cristãos-novos, se abriu pela primeira vez a todas as 

classes sociais. Tal facto não sucedeu nesta vila conforme constatei ao encontrar o 

“Tombo com os bens da Ordem de Cristo em Castelo Branco e no seu termo”, datado de 

1408.11 Nele são referidas, entre muitas outras coisas, duas adegas, mas separadamente: 

uma na Judiaria e a outra na Rua Nova. Aliás, esta Rua Nova é muito antiga, pois já se 

                                                 
11 Castelo Branco, Manuel da Silva, “O Tombo mais Antigo com os Bens da Ordem de Cristo em Castelo 
Branco e no seu Termo (1408)” Raia, n.º18, 2002, pp.51-62. 
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acha mencionada no inquérito aos usos e costumes dos Templários, feito em Castelo 

Branco, a 8.4.1314.12  

 

b) Rua dos Peleteiros  

Num instrumento de escambo de duas casas, datado de 5 de Junho de 1480, vai 

demarcada uma delas na Rua dos Peleteiros e tendo nas traseiras a judiaria (vide Adenda 

Documental). Também nesta rua existe um portado quinhentista com uma tesoura 

esculpida no ornato superior e como veremos, na vila de Castelo Branco, viveram 

muitos judeus que exerceram a profissão de alfaiates (vide Adenda Documental). 

 
Portado quinhentista na Rua dos Peleteiros, nº42. 

               

c) Rua da Misericórdia 

Nela existe uma casa (a n.º12) com o portal ogival idêntico aos portais góticos da 

sinagoga de Castelo de Vide. Por isso, há alguns anos que pensava investigar melhor o 

caso. No entanto, o Dr. Leonel Azevedo esclareceu-me que por cima do encontro 

esquerdo encontra-se ainda a Mezuzah. Nesse orifício eram introduzidos rolos de 

pergaminho com vários preceitos e ordenações atribuídos, na generalidade, a Moisés 

                                                 
12 Castelo Branco, Manuel da Silva, “Subsídios para o Estudo da Toponímia Albicastrense no Séc. XVI”, 
I Parte, Adufe, n.º2, 1985, pp.16 e 17. Neste estudo, na p.17 foi referido também que, em 1431, a Câmara 
Municipal funcionava na Rua Nova: este facto atesta de maneira quase incontestável que, na data citada, 
este topónimo estava fora da jurisdição da comuna.  



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 13 

como hagiógrafo (do Pentateuco) e como legislador, os quais faziam parte da Torah. 

Este seria, pois, com grande probabilidade, o portal de serventia da sinagoga.13  

 
Portal da antiga sinagoga (?) 

 

 
Mezuzah “entupida” na ombreira esquerda do portal da sinagoga. 

 

d) Rua d’Ega  

Nesta artéria informou-me também o Dr. Leonel Azevedo (que participou recentemente 

em trabalhos do Programa Polis nesta cidade) existir ali um portado em cuja ombreira 

direita se acha gravada a Menorah (candelabro de sete braços), embora já muito 

desgastada pela erosão e, por consequência, pouco visível. Ega é um topónimo que, 

segundo Joseph M. Piel, deriva do nome próprio Egas. No entanto, o Rev.do Cónego 

Tarcísio Alves, considerando provável que ali estivesse localizada a judiaria, procura 

dar-lhe outro significado, dizendo “Talvez possamos descobrir na palavra Ega uma 

reminiscência do tributo da «judarega». Habitariam naquela rua todas as pessoas 
                                                 
13 Aliás, em trabalho elaborado por Azevedo, Leonel & Conceição, José, Mapa de Arquitectura de 
Castelo Branco, Ed. Argumentum, Lisboa, 2002, já vem referenciada esta casa como sendo a antiga 
sinagoga, com data provável dos sécs. XIII ou XIV.  
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abrangidas por tal imposto e daí nos veio o nome de Rua d’Ega ou Rua da 

Judarega.”14. 

 
Menorah na ombreira direita do portado da Rua d`Ega, nº10. 

             

 e) Rua do Caquelé  

O Rev.do Cónego Tarcísio Alves, no artigo supracitado, dá-nos uma explicação 

engenhosa e surpreendente para a origem do nome deste topónimo. Diz-nos ele: Junto à 

Judiaria ficava o «almocakué» ou cemitério dos judeus. Este ficaria entre as Ruas do 

Muro e Caquelé. Na verdade, a decomposição da palavra almocakué (cemitério) dá-

nos três elementos curiosos: al (o); mons (monte, campo); kakué (mortos). Da evolução 

do último elemento terá vindo «Caquelé», nome que ainda hoje existe numa das ruas 

daquela zona. Também menciona a casa da Rua da Misericórdia acima referida, ao 

afirmar o seguinte: Mais tarde a judiaria estendeu-se ao longo da rua da Misericórdia 

onde se encontra uma casa cuja fachada parece indicar a velha sinagoga. Ele acaba 

por concluir que seria muito provável que a judiaria ficasse entre a Rua d’Ega a 

Travessa do Muro e a Rua do Caquelé (vide Planta). 

 

Como é evidente, embora fornecendo elementos interessantes e pertinentes para a 

localização e reconstituição do tecido urbano da judiaria de Castelo Branco, verificamos 

a necessidade de ainda se pesquisar melhor e mais atentamente, quer no que diz respeito 
                                                 
14 Alves, Tarcísio, “A Judiaria de Castelo Branco” Reconquista (22.12.1973). 
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aos vestígios arquitectónicos e arqueológicos capazes de abrir caminho a novos 

esclarecimentos, quer no que diz respeito à conjugação desses elementos com a 

documentação existente e, porventura, outra que se venha a descobrir. No Cap. II 

apresentarei uma relação cronológica dos documentos consultados e que nos dão uma 

imagem da sua evolução enquanto comunidade.    

 

CAPÍTULO II 

As mais antigas referências documentais, respeitantes à comuna judaica da vila de 

Castelo Branco 

 

1 – A primeira é certamente a carta de foral que lhe foi concedida, em 1213, pelo M.e 

templário D. Pedro Alvito e o seu Convento, a fim de se poder restaurar e povoar a dita 

vila, dando-lhe para o efeito os foros de Elvas. E, entre eles, na versão do Rev.do Padre 

Dr. José Ribeiro Cardoso aparece o seguinte: estatuímos e perpetuamente 

estabelecemos que todo aquele que apreender alguma coisa a mercadores ou viajantes 

cristãos, mouros ou judeus, não sendo (o espoliado) fiador ou devedor, pague o 

agressor 60 soldos ao fisco e substitua em dobro ao dono a coisa apreendida e, além 

disso, por ter violado a imunidade municipal, pague 100 morabitinos, sendo metade 

para o Mestre e metade para o concelho.15  

 

2 – Carta de El-Rei D. Fernando, dada em Lisboa a 15.12.1381, em que concede o 

arrendamento das sisas gerais de Castelo Branco e seu termo, a um judeu chamado 

Azequirim, que as arrematara por mais 100 libras em cada ano do que o seu antecessor 

Abraão Amado. O mesmo Azequirim e Abraão de Malina, obtiveram ainda do Rei 

Formoso, carta de arrendamento das sisas gerais de Sarzedas e Sobreira Formosa. Eram 

estes judeus moradores em Castelo Branco, onde presumimos a existência de uma 

comuna judaica organizada segundo as normas prescritas por D. Pedro I. Com efeito, 

este Rei ordenara que em todas as terras onde o número de judeus chegasse a dez, 

deviam viver num sector privado, a judiaria, constituindo uma comunidade com 

administração especial e sujeita a severas restrições.16  

 
                                                 
15 Cardoso, José Ribeiro, Castelo Branco e o seu Alfoz, Ed. Autor, 1953, pp.63 e 64. 

16 ANTT, Chancelaria de D. Fernando, Liv.3, fl.1v. 
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3 – Carta de mercê a Lopo Vasques de Castelo Branco, Comendador de S. Vicente de 

Beira, dos direitos reais dos judeus na vila de Castelo Branco (dada em Alenquer, a 

11.9.1384, por D. João – ainda Mestre de Avis, mas também já Regedor e Defensor do 

Reino).17 Esta carta ser-lhe-ia confirmada, a 16 de Abril de 1385, na cidade de Coimbra, 

onde se celebraram as Cortes que aclamaram rei D. João I.18  

 

Os direitos reais dos judeus consistiam nas rendas e impostos que tinham de pagar aos 

monarcas todos os anos. Seriam designados também pelos direitos do serviço novo e do 

serviço velho dos judeus que, na maioria das vezes, os Reis concediam a alguns dos 

seus servidores. Assim, em Castelo Branco temos notícia, além do anterior, dos 

seguintes:  

3a – Álvaro Pais Sapata a quem D. Duarte fez mercê dos direitos do serviço real e 

serviço novo em atenção aos que ele havia prestado a seu pai D. João I, por carta dada 

em Santarém em 13.11.1443 e confirmada por D. Afonso V em Lisboa a 9.4.1449.19 

3b – Martim Vasques Vilela, Alcaide do castelo de Óbidos e C. O. C., a quem D. João I 

fez mercê dos direitos reais dos judeus de Castelo Branco (Lisboa, 13.1.1393).20 

3c e 3d – Galiote Pereira, Alcaide de Castelo Mendo, fidalgo da Casa Real e do 

Conselho de D. Afonso V, que lhe fez mercê das rendas do serviço velho e novo dos 

judeus. Mas por acordo com D. Martinho de Ataíde, Conde de Atouguia, renunciou em 

proveito deste à cobrança da mercê, por carta dada em Elvas a 8.6.1464.21  

3e – D. João de Ataíde, filho do anterior D. Martinho, após a renúncia de seu pai, 

recebeu carta da renda do serviço velho e novo dos judeus, feita em Sintra a 5.8.1488.22      

4 – Instrumento feito em Castelo Branco a 19.12.1386 por Vasco Clemente, tabelião de 

El-Rei naquela vila, em que D. Juça e D. Crara, judeus, compram a Diogo Gonçalves, 

                                                 
17 ANTT, Chancelaria de D. João I, Liv.1, fl.38v. 

18 ANTT, Chancelaria de D. João I, Liv.1, fl.126. 

19 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv.19, fl.15. 

20 ANTT, Chancelaria de D. João I, Liv.2, fl.71. 

21 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv.8, fl.127v.º. 

22 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv.14, fl.6. 
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escudeiro, e a sua mulher Maria Lopes (todos moradores na vila) a metade de uma casa 

que estes possuíam na Rua do Cavaleiro.23    

5 – No seu testamento feito em Castelo Branco a 3.7.1397, por Afonso Anes, tabelião 

de El-Rei na dita vila, Maria Afonso, mãe do Mestre de Avis (D. Frei Fernando 

Rodrigues de Sequeira), refere-se às eiras que deixava a Afonso Peres, clérigo, para 

pagamento de um anal de missas cantadas, na igreja de Santa Maria do Castelo, por sua 

alma, de seus pais, marido, filhos e avós. Estas eiras comprara ela a D. Juça, judeu, já 

citado no documento anterior.24  

6 – No ANTT encontramos inúmeros documentos (em especial nas Chancelarias 

Régias) que nos permitem avaliar a evolução e composição populacional da comuna 

judaica de Castelo Branco, desde D. Afonso V até D. Manuel I – por exemplo, os 

nomes, laços familiares e as profissões que exerciam, etc. Estas notícias são obtidas, 

sobretudo, a partir das cartas de contrato, das quais extraímos a lista relativa ao ano de 

1455 (vide Adenda Documental).     

7 – Carta de D. Afonso V concedendo à comuna dos judeus de Castelo Branco 

autorização para se acrescentar mais uma rua à sua judiaria, em virtude de ela ser muito 

pequena e já terem ocupado uma rua pequena e travessa sem permissão régia (dada em 

Lisboa, 10.10.1473).25 

8 – Instrumento de escambo citado antes (em 3 b)) como fonte de localização da 

judiaria nas traseiras da Rua dos Peleteiros, (Castelo Branco, 5.6.1480; veja-se a 

Adenda Documental).   

9 – Carta régia de aforamento, a Mose Molfo, de umas casas existentes na judiaria de 

Castelo Branco (Lisboa, 13.12.1491).26    

10 – Em Março de 1496, no inquérito feito sobre o valor dos bens reais cobrados na 

Comarca da Beira, consta que a comuna da vila de Castelo Branco com a de S. Vicente, 

rendia por ano 23 mil reais.27    

                                                 
23 ANTT, Ordem de Avis, n.º512. 

24 ANTT, Ordem de Avis, n.º608. 

25 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv.33, fl.279. 

26 ANTT, Livro I da Beira, fls.141-142v (O leitor interessado pode consultar este documento na íntegra 
no artigo citado na nota de rodapé n.º1). 

27 Rau, Virgínia, “Para a História da População Portuguesa nos Sécs. XV e XVI”, Do Tempo e da 
História, n.º1, Lisboa, 1965, pp.42 e 43. 



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 18 

11 – Carta régia de mercê a Martim Anes, de umas casas na judiaria de Castelo Branco, 

pertencentes ao judeu Aarão e a sua mulher Malzato (Montemor-o-Novo, 12.3.1496).28    

12 – Caderno dos bens próprios de El-Rei no almoxarifado da Guarda até 26.4.1498. 

Neste documento pode ler-se um rol dos bens existentes na judiaria de Castelo Branco, 

acabada de extinguir, que estão em processo de avaliação e aforamento. Entre eles 

referimos os seguintes:  

Umas casas que foram de Salomão Machoro avaliadas em 4.667 reais, aforadas a Mose 

Molfo. 

 
Fachada da provável sinagoga albicastrense na Rua da Misericórdia, nº12. 

             

Item seedas na sinoga que sam fora pella causa dos judeus.29 

Item uns potes que foram de raby Salomão avaliados em 580 reais.  

Item as casas e quintal de Salomão Çoleima avaliados em 21.000 reais. 

Item em casa de Afonso de Payva30 dois potes avaliados em 100 reais. 

Umas casas que foram da Lavrandeira, avaliadas em 4.666 reais31  
                                                 
28 ANTT, Livro I da Beira, fls.202-202v (ver a nota 25 supra). 

29 Estas sedas bem podiam ser, justamente, o tecido que cobria a arca onde, nas sinagogas, se guardavam 
os rolos de pergaminho que compõem a Torah. (Cf. Tora, tradução e introdução de Luís Filipe Sarmento, 
Sporpress, Mem Martins, 2003, p.9) 

30 Afonso de Paiva, companheiro de Pêro da Covilhã na célebre procura do reino de Prestes João, era 
natural de Castelo Branco onde fora escrivão do serviço real e novo que pagavam os judeus em cada ano, 
por carta dada em Santarém em 13.12.1482 (Cf. ANTT, Chancelaria de D. João II, LIv.6, fl.141v.º.) 



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 19 

13 – Aforamento de umas casas a Afonso Gomes, na Rua Nova, em Castelo Branco.32  

14 – Mercê de umas casas na antiga Rua da Judiaria de Castelo Branco a Marcos da 

Gaya, feita em Lisboa a 8.10.1513.33  

 

CAPÍTULO III 

Laços ancestrais do poeta Fernando Pessoa à Beira Baixa  

 

No capítulo I referimos que Fernando Pessoa, uma das figuras marcantes do nosso país 

como poeta e pensador, pertencia também à família de Gregório Tavares Pessoa de 

Amorim (nascido em Castelo Branco a 23 de Março de 1806), descendente de uma 

larga geração de cristãos-novos da Beira Baixa.  

 

Curiosamente celebra-se hoje (13 de Junho de 2005) o 117.º aniversário do seu 

nascimento, ocorrido em 1888. Por este motivo resolvi apresentar aqui um breve 

esquema sobre a sua ascendência que, por vezes, tem sido estudada apressadamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
31 ANTT, Colecção de Fragmentos do Corpo Cronológico, Núcleo Antigo, n.933. 

32 ANTT, Livro I da Beira, fls.73 e 74 (ver a nota 25 supra). 

33 ANTT, Livro III da Beira, fl.44 (ver a nota 25 supra). 
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§1 

 
Castelo Branco vista tirada do NE por Duarte de Armas em 1509 (LF) 

 

1. Pedro da Cunha, x. v., alcaide-mor do castelo de Alfaiates, almoxarife de Pinhel, 

escudeiro-fidalgo da casa de D. Manuel I (c.r. de 8.12.1519) que lhe foi confirmada por 

D. João III (c. r. de 8.11.1527), etc. Morou em Alfaiates e casou com Brites do 

Mercado, x. n., filha de Luís do Mercado, cavaleiro-fidalgo da Casa Real (c. r. 

12.2.1514), tendo entre outros:  

   2. Rodrigo da Cunha, que segue. 

2. Rodrigo da Cunha, ½ x. n., natural de Alfaiates, feitor da alfândega de Almeida, 

onde morou, etc. Preso pelo S. O., abjurou das suas culpas no A. F. celebrado em 

Lisboa a 28.11.1621. Casou a primeira vez em Castelo Branco com Maria Henriques, x. 

n., tendo entre outros:  

  3. Beatriz da Cunha, que segue. 

3. Beatriz da Cunha, x. n., natural de Alfaiates, foi presa pelo S. O. e abjurou no A. F. 

em Lisboa, a 28.11.1621, sendo já casada com Miguel Henriques Falcão, x. n., do 

Alcaide, onde viveram de suas fazendas, tendo entre outros: 

  4. Juliana da Cunha, que segue. 
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4. Juliana da Cunha, x. n., baptizada a 28.4.1604 no Alcaide, onde casou com 

Martinho de Oliveira, x. v., pagador geral da gente de guerra no partido de Penamacor, 

tendo entre outros: 

  5. Custódio da Cunha de Oliveira, que segue.  

5. Custódio da Cunha de Oliveira, x. n., nascido no Alcaide a 25.8.1632, seareiro, 

tratante de lãs e estanqueiro do tabaco. Morou no Fundão e em Montemor-o-Velho, 

onde casou com Madalena Pessoa de Gouveia, da nobre família dos Pessoas e Amorins 

daquela vila. Foi preso pelo S. O. e abjurou de suas culpas no A. F. celebrado em 

Lisboa a 13.5.1669, tendo entre outros: 

6. Sancho Pessoa da Cunha e Amorim, que segue.  

6. Manuel da Cunha Pessoa, que segue no §4.  

6. Sancho Pessoa da Cunha e Amorim, x. n., natural de Montemor-o-Velho. Foi 

Cadete do Regimento de Dragões de Aveiro e, depois, mercador. Preso pelo S. O. em 

2.11.1704. Casou pela 3.ª vez no Fundão a 20.8.1703, com Branca Nunes Tavares, x. n. 

daquele lugar que, presa pelo S. O., abjurou no A. F. de 6.12.1704, em Lisboa. Tiveram 

entre outros:  

   7. Gabriel Tavares Pessoa de Amorim, que segue. 

 7. Rosa Maria Pessoa, x. n., nasceu no Fundão a 3.5.1712 e foi 

presa pelo S. O. a 28.1.1733. Casou com o seu primo Diogo da 

Cunha que segue no §4.  

7. Gabriel Tavares Pessoa de Amorim, x. n., foi preso pelo S. O. em 1746. Grande 

negociante da praça de Lisboa e no Fundão, casou com Leonor Pereira da Silva, de 

Penamacor, tendo entre outros:  

   8. Gaspar Pessoa Tavares de Amorim, que segue.  

   8. Gregório Tavares Pessoa de Amorim, que segue no §2. 

   8. José Pessoa Tavares de Amorim, que segue no §3. 

8. Gaspar Pessoa Tavares de Amorim, nasceu no Fundão a 30.1.1740. Grande 

negociante da praça de Lisboa e instituidor de um vínculo de 60 contos de réis de capital 

investido em um padrão da Real Fazenda. Foi cavaleiro da O. C. e cavaleiro- fidalgo de 

cota de armas (um escudo partido em pala: I – PESSOA; II – AMORIM, Lisboa 26.6.1795, 

tendo por diferença uma brica de prata com trifólio verde). Viveu em Lisboa, onde 

casou com D. Ana Joaquina Guerra e Sousa e deles descendem, entre outros, os 

Viscondes da Vargem da Ordem.  
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§2 

8. Gregório Tavares Pessoa de Amorim, filho de Gabriel Tavares Pessoa de Amorim, 

nasceu no Fundão e foi proprietário em Castelo Branco. Viveu em Torres Novas, onde 

exerceu os cargos de Monteiro-mor e Capitão-mor de Ordenanças. Foi cavaleiro da O. 

C. e fidalgo de cota de armas (as mesmas de seu irmão Gaspar e tendo por diferença 

uma brica de ouro com um G de negro, Lisboa, 30.1.1796). Casou 2.ª vez com D. 

Francisca Angélica da Silva, tendo entre outros:  

 9. D. Leonor Margarida Pessoa, natural de Torres Novas e casada 

com seu primo Joaquim Pessoa de Amorim n.9 do §3.  

 

§3 

8. José Pessoa Tavares de Amorim, natural do Fundão, mas morador na Rua do Pina 

em Castelo Branco, onde foi Capitão e Sargento-mor das Ordenanças e faleceu a 

10.5.1815. Foi cavaleiro da O. C. e fidalgo de cota de armas (semelhantes às dos 

irmãos, mas tendo por diferença uma brica de prata com um J de negro, Lisboa 

27.2.1797). Casou na Covilhã, a 11.4.1773 com sua prima D. Leonor Pereira da Silva, 

tendo entre outros:  

  9. Joaquim Pessoa de Amorim, que segue:  

9. Joaquim Pessoa de Amorim, nasceu em Castelo Branco e ali faleceu a 4.6.1811. 

Casou em Torres Novas, a 19.4.1803, com sua prima co-irmã, D. Leonor Margarida 

Pessoa, n.9, §2, tendo entre outros:  

  10. Gregório Pessoa Tavares de Amorim, que segue.  

10. Gregório Pessoa Tavares de Amorim, nasceu em Castelo Branco a 23.3.1806, 

sendo baptizado a 10 de Abril no Oratório dos avós paternos e tendo sido padrinhos de 

baptismo os avós maternos. Frequentou a Universidade de Coimbra, mas não terminou 

o curso. Viveu em Castelo Branco no n.º94 da Rua de Santa Maria e exerceu entre 

outros cargos o de Presidente da Câmara Municipal (1836), etc.  

 

§4 

6. Manuel da Cunha Pessoa, x. n., natural de Montemor-o-Velho. Casou 2.ª vez com 

Ana Nunes, sua prima, tendo entre outros:  

  7. Diogo da Cunha, que segue.  
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7. Diogo da Cunha, x. n., nasceu no Fundão a 15.1.1709. Exerceu a profissão de 

fundidor e foi preso pelo S. O. a 2.3.1746. Casou com sua prima co-irmã, Rosa Maria 

Pessoa, n.7, §1, tendo entre outros:  

   8. Gaspar Pessoa da Cunha, que segue. 

8. Gaspar Pessoa da Cunha, natural do Fundão, viveu também em Serpa, casado com 

a segunda mulher Perpétua Constança, tendo entre outros:  

   9. Daniel Pessoa e Cunha, que segue.   

9. Daniel Pessoa e Cunha, nasceu em Serpa, onde foi baptizado a 5.8.1780, na Igreja 

do Salvador. Tirou o curso de medicina na Universidade de Coimbra (1805) e viveu em 

Tavira. Casou com D. Joana Xavier Pereira, filha do Capitão de artilharia, no Algarve, 

José António Pereira de Araújo e Sousa, fidalgo de cota de armas (brasão esquartelado 

de PEREIRA, CAMISÃO, SOUSA e ARAÚJO, por carta de 2.12.1799) e de D. Bárbara 

Joaquina de Sequeira Mimoso, todos de Faro. Tiveram entre outros:  

  10. Joaquim António de Araújo, que segue.  

10. Joaquim António de Araújo, nasceu em Tavira a 15.2.1813 e seguiu a carreira de 

armas atingindo o posto de general. Casou em Lisboa com D. Dionísia Rosa Estrela de 

Seabra, tendo:  

  11. Joaquim de Seabra Pessoa, que segue. 

11. Joaquim de Seabra Pessoa, nasceu e faleceu em Lisboa (1850-1893), tendo casado 

com D. Maria Madalena Pinheiro Nogueira, filha do Conselheiro Dr. António Nogueira. 

Tiveram: 

12. FERNANDO ANTÓNIO NOGUEIRA PESSOA, nascido em Lisboa a 13.6.1888, na 

freguesia dos Mártires, e falecido na mesma cidade a 30.11.1935, freguesia de S. Isabel. 

                                                 

Neste esquema genealógico apresentou-se, por forma muito sumária,34 a ligação de 

Fernando Pessoa com alguns ramos da sua família da Beira Baixa (oriunda do Alcaide, 

Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova, Penamacor, etc.), e tendo por início 

Pedro da Cunha, n.1. Em seguida, faremos a leitura da pedra de armas desta família 

existente em Castelo Branco, como já referimos no Cap. I, p.2. 

                                                 
34 Estou elaborando um pormenorizado trabalho sobre a ascendência de Fernando Pessoa tendo início em 
Pedro da Cunha, n.1, e com o estudo de todos os ramos que dele provieram. 
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Pedra de armas (de Pessoa e Amorim), na Rua do Pina, nº8 (proveniente da Rua de Santa Maria, 

nº94). 

 

Espécie – Pedra de armas (i.e. com um brasão de armas esculpido) 

Localização – Cidade de Castelo Branco. Actualmente e desde 1969, encimando a 

entrada da casa com o n.8 da Rua do Pina para onde foi transferido (do n.º94 da Rua de 

Santa Maria como se relatou no Cap. I, 1), p.2).  

Época – Finais do século XVIII ou começos do XIX. 

Lição Heráldica  

Classificação – Heráldica de família 

Composição do Conjunto:  

  - escudo francês, com suas correias 

  - elmo com paquife, virol e timbre   

Leitura: Escudo partido em pala (I e II) 

    I – As armas dos Pessoas, que são em campo azul seis crescentes de 

ouro, com as pontas para cima; orla ou bordadura de negro, dividida por uma cotica de 

ouro e carregada de oito estrelas de cinco raios ou pontas, de prata. 

    II – As armas dos Amorins, que são em campo vermelho cinco cabeças 

de mouros de sua cor, toucadas de prata, cortadas em sangue e com barbas de ouro, 

postas em sautor.  
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   Elmo de prata aberto, gradeado, voltado à direita, a três quartos e 

guarnecido de ouro. 

   Paquife dos metais e cores das armas  

   Timbre dos Pessoas, que é um cometa de prata com cinco raios, sendo 

o que cai sobre o elmo o maior de todos  

   Diferença (no canto superior direito do escudo) uma brica ilegível.35  

 

 

Conclusão  

Como já referi no capítulo I, publiquei em 1963, na revista Estudos de Castelo Branco o 

artigo “Notas e Documentos para a História dos Judeus e Cristãos Novos de Castelo 

Branco” no qual se acha a transcrição completa de alguns documentos aqui nomeados. 

Desta vez, pretendi ordenar e fornecer as mais diversas notícias sobre a evolução (e em 

especial a localização) da comuna judaica albicastrense. E, embora o problema não 

tenha ficado inteiramente esclarecido, o acervo documental revelado constituirá, 

certamente, uma base segura para futuras investigações.  

 

A propósito, recordo o seguinte. Até 1496, os judeus viviam nas judiarias onde podiam 

exercer a respectiva administração por forma semelhante à dos municípios em que se 

achavam inseridos, bem como seguir e praticar a sua religião sem qualquer entrave. 

Antes de serem obrigados a usar sinais nas roupas que os identificavam como judeus, 

alguns deles (em particular os físicos, cirurgiões e os grandes mercadores e negociantes) 

podiam viver fora das judiarias e até obtinham cartas de privilégio para isenção de 

aposentadoria, permissão para andar em mula, etc. Ora, em 1492 foram expulsos de 

Espanha os judeus que não se convertessem à religião católica e, como consequência 

disso, a maioria veio para Portugal fixando-se na zona raiana e nos centros da costa 

marítima. Em Castelo Branco, bem como nas terras da fronteira, fixou-se então um 

grande número desta legião. Do seu neobaptismo surgiram as famílias de cristãos novos 

com os apelidos de Luna, Lucena, Mercado, Santilhana, Morão, Montalto, etc 

(provenientes de Castela e Extremadura espanhola) e com imensos patronímicos: 

Nunes, Rodrigues, Mendes, Fernandes, Lopes, etc. Só nessa altura e, principalmente, 

depois do estabelecimento da Inquisição, começaram a ser perseguidos e a praticar os 

                                                 
35 As mesmas já foram descritas para cada um dos irmãos em n.8, §1, n.8, §2 e n.8, §3. 



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 26 

ritos religiosos às escondidas e, em particular, nas suas casas ou nas de seus 

correligionários. É preciso não esquecer que com a extinção das comunas judaicas e dos 

seus locais de reunião (as sinagogas, as escolas, etc), muitas de suas casas foram 

destruídas ou passaram a ser habitadas e utilizadas não apenas por cristãos novos. Estes 

para comprovar o seu novo estatuto religioso eram obrigados a gravar uma cruz nas 

ombreiras da porta das suas residências.36 Os cristãos novos passaram então a preferir as 

zonas mais propícias para a prática comercial e os locais onde pudessem estabelecer 

tendas. Em épocas tardias, já depois de 1773, ano em que o Marquês de Pombal 

decretou que se anulasse a distinção entre cristãos velhos e novos, muitos deles, 

gozando de um grande desafogo financeiro e, em muitos casos, munidos de formação 

universitária irão ocupar cargos e posições de destaque na sociedade civil.  

 

Mas, em todas as épocas, os judeus e os seus descendentes deixaram por todo o lado a 

memória da sua grande actividade e iniciativa, destacando-se em diversas profissões. 

Em Castelo Branco tiveram grande importância na assistência, antes e depois da sua 

conversão; muitos deles naturais desta vila celebrizaram-se ao serviço de Portugal e no 

estrangeiro. Recordo, entre outros, João Rodrigues de Castelo Branco (também 

designado por Amato Lusitano), Leonardo Nunes, Filipe de Luna Montalto e os 

Henriques de Paiva.37 

 

ADENDA DOCUMENTAL 

DOCUMENTO 138 

[Instrumento de escambo lavrado em Castelo Branco a 5.6.1480 onde se acha 

localizada a judiaria nas traseiras da Rua dos Peleteiros] 

Saibham os que este estormento e carta descaybo pera senpre firme e valledoyro 

virem como aos çinco dias/ do mes de Junho da era do nacimento do nosso Senhor 

Jhesû39 Christo de mjll e quatroçentos e oytenta años em a/ vjlla de Castello Branco 

                                                 
36 Borges, Júlio António, Castelo Rodrigo – Passado e Presente, Ed. da Câmara Municipal, 2001, p.85. 

37 Castelo Branco, Manuel da Silva, “Assistência aos Doentes na Vila de Castelo Branco e seu Termo 
entre Finais do Séc. XV e Começos do Séc. XVII”, Medicina na Beira Interior, Cadernos de Cultura, 
n.º2, 1990, pp. 7-20.   

38 ANTT, Corporações Religiosas, Ordem de Cristo, Cx.135, Mç.7, Doc.12 (em pergaminho). 

39 Por ser impossível utilizar o til na vogal u, colocámos na mesma letra um acento circunflexo. 
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dentro nas cassas da morada do senhor Dom Diogo de Sousa, comendador de Segura, 

etc./ estando elle presente e estando hi outrosi Duarte de Sousa seu filho/ E estando hi 

outrosy Miçia Afonso/ molher que foy de Lopo Galego que Deos aja e estando Lopo 

Galego seu filho escudeiro del Rey nosso Senhor os sobre/ditos, a saber, o dito Diogo 

de Sousa primeiramente em nome do dito Duarte de Sousa menor de hidade como/ seu 

padre e curador e ysso mesmo o dito Duarte de Sousa presente diserom que sentindo 

elle Diogo de Sousa/ ser proveito do dito seu filho a elle e ao dito seu filho prazia como 

fecto aprouve de escaybar e como de facto escaybava com a dita Miçia Afonso e seus 

filhos huûas casas que elle Duarte de Sousa havja na dita villa/ na Rua dos Piliteiros 

que elle ouvera per titollo de compra de huû Gonçalo Vaaz de Castello Branco 

morador/ em a vjlla de Estremoz as quaes casas com seu quintaall e asentamento 

partiam de huûa parte com cavalarjça / da dita Miçia Afonso e quintall e asentamento 

partiam de huûa parte com cavalarjça/ da dita Miçia Afonso e de seus filhos e da outra 

com casas que foram de Gill Eanes dos porcos e detras com quintall de/ Diogo de 

Sequeira e com a judaria da dita vjlla e com quaesquer outros com que de direito devja 

partir E que/ as ditas casas e asentamento escaybavam e davam aa dita Miçia Afonso e 

seus filhos por todo o quinham e direito/ que a dita Miçia Afonso e seus filhos havjam e 

em que tjnham nas casas em que ora morava Alvaro Martins escudeiro e asi/ pollo 

quinham do quintall que esta detras as casas de Garçia Mendez o quall quinham de 

casas e quintal foram/ do padre e madre da dita Miçia Afonso as quais casas e quintall 

partiam com casas della Miçia Afonso e com/ o dito Alvaro Martjns e asi com o dito 

Garcia Mendez e Rua pubrica dosleiros [deve ser dos Oleiros] e com quaaesquer outros 

com que de direito devja/ partir, o qual escaybo o dito Diogo de Sousa e Duarte de 

Sousa seu filho e a dita Miçia Afonso em nome seu/ e de Ana sua filha que sob seu 

poder estava e o dito Lopo Galego diseram que lhes prazia como de fecto aprouve/ 

fazer como de fecto fizeram e huûs a outros outorgaram a posse e senhorio das ditas 

casas e quintaes/ deste dia pera todo o sempre com todas as suas entradas saídas 

direitos e pertenças como as cada huû havja e/ de direito podia aver e que cada huû 

podesse fazer e fizesse do que asi escaybavam como de sua propria/ cousa e verdadeira 

posessam e prometeram e afirmaram a fazer a dita troca e escaymbo bõõ/ e de paz de 

quem quer que a contradizer quisesse asi em juizo como fora delle e lho compoer com 

quanto em ello te/vessem fecto e melhorado. E ao senhor da terra outro tanto 

obrigando o dito Diogo de Sousa todos os seus bens profanos/ e os do dito Duarte de 

Sousa seu filho e a dita Miçia Afonso todos seus beens e dos ditos Lopo Galego e Ana/ 
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seus filhos asi moveis como Raiz. E em testemunho de verdade outorgaram ser fecta 

escriptura d’escaymbo que foy/ fecta dia mês e era ut supra. E cada huû pedio sua 

ambas de huû theor e esta he pêra aa dicta/ Miçia Afonso que primeiro saio da nota. 

Testemunhas que fforam presentes o senhor Pedro de Sousa comendador da Ydanha a 

Nova/ e Cristóvão de Sousa seu irmãão e Joham Gonçalvez e Joham Fer/nandez Corigo 

clérigos de missa moradores em a dita/ villa e outros e eu Affonso do Amarall/ 

escudeiro e notairo pubrico geerall em o Meestrado de Christus pollo/ duque Dom 

Diogo meu senhor que este estormento e carta escprevy e em elle meu pubrico sinall fiz 

que tal he.          

 

DOCUMENTO 240 

[Caderno das cartas de contratos, passadas em Lisboa no ano de 1455, a judeus 

moradores na vila de Castelo Branco] 

Nome                           Profissão                  Data  

Samuel Cidicairo          Alfaiate                    Évora, 5.12.1455 

Abraão Cofem              Ferreiro                    Évora 4.12.1455 

Jacob Tovy                   Ferreiro                    Évora 5.12.1455 

Isaque Tovy                 Ferreiro                    Évora 3.12.1455 

Jacob Franco              Tecelão                     Évora 1.12.1455 

Abraão Touro              Mercador                  Évora 4.12.1455 

Samuel Cidicairo         Alfaiate                    Évora 1.12.1455 

Salomão Amado          Ferreiro                    Évora 1.12.1455 

Juça Maçoude             Alfaiate                     Évora 1.12.1455 

Davy Touro                 Sapateiro                  Évora 4.12.1455 

Juça Çoleima               Mercador                 Évora 4.12.1455 

Isaque Molfo                Alfaiate                    Évora 4.12.1455 

                                                 
 

40 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv.15, fl.158v.º. Listas deste género e abarcando outras 
profissões – tais como médicos, cirurgiões; cartas de privilégios, criminalidade, conversos, oficiais das 
comunas, etc. – podem encontrar-se em diversos estudos elaborados por especialistas entre os quais 
menciono Maria José Pimenta Ferro, Iria Gonçalves e Aida Gisela das Neves Faria (para esta última veja-
se Análise Sócio-económica das Comunas Judaicas de Portugal, Biblioteca da Faculdade de Letras de 
Lisboa, TL – H – 209). Vários outros livros da Chancelaria de D. Afonso V fornecem-nos listas idênticas 
àquela que aqui apresentamos. Assim, entre elas veja-se: ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 2, 
fls.59v.º e 60 (1441); Liv.23, fls. 108f. e v.º (1442); Liv.31, fls. 25f. e v.º (1469).       
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Proveniência das Imagens 

Arquivo homo sapiens – 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 

ANTT – 9 

IPPAR, Delegação de C. B. – 2    

CMCB – 3  

 

Sinais Convencionais   

ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

ASCB – Arquivo da Sé de Castelo Branco  

A. F. – Auto de Fé  

O. C. – Ordem de Cristo 

S.O. – Santo Ofício  

x.v. – cristão velho 

x.n. – cristão novo    

 

 

 

Jacob Cidicairo           Alfaiate                    Évora 5.12.1455 

Salomão Açir               Alfaiate                    Évora 4.12.1455 

Juça Amado                 Ferreiro                   Évora 3.12.1455 

Abraão Amado             Especieiro               Évora 3.12.1455 

Salomão Cofem            Ferreiro                  Évora 4.12.1455 

Mose Tovy                    Alfaiate                   Évora 3.12.1455 

Santo Abaiuf                 Sapateiro                 Évora 5.12.1455 

Abraão Tovy                 Sapateiro               Évora 1.12.1455 

Abraão Navarro           Alfaiate                  Évora 1.12.1455 

Samuel Açir                  Alfaiate                  Évora 1.12.1455 

Davy Cofem                 Alfaiate                  Évora 6.12.1455 
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EL  PROYECTO MUSEOGRÁFICO DEL MUSEO SEFARDÍ DE 
TOLEDO. 

 

Prof. Doutor. Santiago Palomero Plaza 

 

Mi incorporación al Museo coincidió con un período de cambio en los museos 

españoles, que arrastraban una larga desatención administrativa, y  una situación 

preocupante en comparación con los museos de Europa. Estos habían iniciado sus 

reformas en los años 60, pero aquí la situación empezaba a cambiar con la llegada de 

los socialistas al poder en la decada de los 80. 

 

Recuerdo oir defender con pasión a la entonces Subdirectora de Museos,  Paloma 

Acuña, en la propia Administración la necesidad de “recuperar el retraso de casi un 

siglo” en materia de museos en España; la suerte de que fuese el añorado M. 

Fernández-Miranda el Director General de Bellas Artes ayudó mucho a este proceso 

de “normalización”, tal como le gustaba llamarlo a Paloma Acuña de los museos 

españoles. En esa década además de  avances en el campo museológico y 

museográfico, con la inauguración de nuevos museos en la periferia como el de Cádiz 

y el de Mérida, ambos de la mano de prestigiosos arquitectos españoles, se logró “dar 

a la luz” la Ley de Patrimonio Histórico Español, todavía hoy en vigor, que debemos 

a la constancia e inteligencia de Fernández Miranda. 

 

Sirva el Preámbulo de la ley 16/85 escrita “con el puño y letra” del propio Fernández 

Miranda, como un sentido homenaje a su herencia: 

“En consecuencia, y como objetivo último, La Ley no busca sino el acceso a los 

bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de 

protección y fomento que la Ley establece, sólo cobran sentido si, al final, conducen a 

que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras 

que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un estado 

democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la  
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colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilitara el acceso a la 

cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos”.41 

 

 Así pues, desde el día de mi incorporación al Sefardí en el año 1985 tuve que 

participar directamente en todo el proceso administrativo que justificase la necesidad 

de una amplia intervención. 

 

Recuerdo en la primera visita la emoción, que nunca me ha abandonado, al pasar a la 

Sinagoga y la sorpresa de las pequeñas salas del Museo, montadas con gran sobriedad 

museográfica por falta de medios, pero con una museología inteligente, que explicaba 

una cultura para mí entonces desconocida, incluso con carteles a mano de una 

caligrafía exquisita, en base a las principales fiestas judías, por las que se agrupaban 

las piezas en las vitrinas. Una serie de lápidas hebreas, en el centro de las tres salas, 

imposibilitaban un recorrido normal; la galería de mujeres estaba cerrada, porque el 

forjado estaba en ruinas, y andando con cuidado, a través del techo de la galería y por 

las rajas y huecos de la cubierta, se acertaba a contemplar el limpio cielo de Toledo. 

 

Los despachos y Biblioteca ocupaban el lugar en el que hoy está el vestíbulo de 

entrada y el actual centro administrativo era una casa abandonada en la que nunca se 

llegó a instalar el Centro de Estudios Judeo-españoles. El patio Norte estaba 

totalmente degradado y sucio, abierto a la ciudad y de espaldas al Museo; el patio Este 

tampoco era visitable, pues el recorrido era de entrada y salida por la misma puerta 

principal de la sinagoga y por la misma puerta de entrada al Gran Salón. 

 

Una vez puesto en marcha el Proyecto Museológico, del que ya hemos hablado en el 

apartado anterior, teníamos que centrarnos en el Plan de Obras, bastante complejo, 

porque incluía no sólo la remodelación del edificio y anejos, sino la restauración de 

yeserías, artesonado y piezas del Museo, además de la arqueología y la museografía 

propiamente dicha. Entre 1985 y 1994 el Museo estuvo de algún modo en obras, y en 

todo ese lapso sólo se cerró unos tres meses, pudiendo el público seguir el desarrollo  

                                                 
41) Ley del Patrimonio Histórico Español. Ministerio de Cultura. (Madrid, 1986).  



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 32 

del proceso, del que se informaba permanentemente en un panel, situado en la 

sacristía, e incluso se pudo en jornadas anunciadas, subir a ver en directo, por un 

andamio seguro y en visitas restringidas, la labor de restauración de yeserías y 

artesonado. 

 

Frente al “secreto” tradicional con que se acogían este tipo de obras, optamos por la 

más incómoda, pero más apropiada labor didáctica desde el comienzo de todo el 

proceso, incluyendo a vecinos y comerciantes en las visitas. 

 

En lo que a Arquitectura se refiere, cabe decir que el Proyecto fue dirigido por Jaime 

Martínez y Carmen Bravo en la remodelación de 1985-1994, con la ayuda y tutela del 

equipo formado por Paloma Acuña en la Subdirección de Museos Estatales, a cuyo 

frente estaban Carlos Baztán, memoria viva de la renovación de los museos 

españoles42y Mª Dolores Muñoz. 

 

En el ámbito funcional se recupera el monumento enteramente para la visita pública. 

Se concentran los servicios internos- parte de los cuales se ubicaban  en el vestíbulo 

actual- en el edificio anejo y se construye un pequeño cuerpo que lo conecta la 

sinagoga. En el inmueble anejo, que se construyó para ser Centro de Estudios del 

CSIS en Toledo, nunca puesto en funcionamiento, se ubican salón de actos, 

dependencias administrativas, de investigación, de conservación, biblioteca, taller de 

fotografía y restauración, junto con los almacenes en el sótano. 

 

Se recupera también la galería de mujeres, antes inaccesible, y se preparan para la 

visita pública el jardín y el patio. 

 

En la crujía de acceso -actual vestíbulo- se organiza un pequeño espacio de acogida 

con la venta de entradas, tienda, y espacio de audiovisuales. 

 

                                                 
42) Baztán, C: La renovación arquitectónica de los museos españoles. Ministerio de Educación y 

Cultura. (Madrid, 1997). 
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La actuación arquitectónica trabaja a todas las escalas y comprende desde labores de 

restauración pura a la media intervención de nueva construcción. Se restauran las 

fábricas exteriores de ladrillo, se eliminan huecos degradantes para el monumento y se 

suprime también un cuerpo añadido (antigua vivienda del sacristán) tras la espadaña 

que cegaba los ventanales originales de la sala de oración, recuperándose así la 

luminosidad con que fue concebida la sala central. 

 

Se sustituye el forjado de la Galería de Mujeres- de los años 20 y en ruinas-por otro de 

madera de gran capacidad portante, se eliminan las divisiones que compartimentaban 

espacios amplios en origen, se consolidan muros y se protege la madera de la cubierta; 

se eliminan humedades y se protege su perímetro de las aguas superficiales. 

 

Complementando la labor de restuaración y conservación arquitectónica se realizan 

actuaciones necesarias de nueva construcción, con criterios de reversibilidad y 

contemporaneidad. Se diseñan los elementos del espacio de acogida: el cortavientos, 

el mostrador, tienda y espacio de ordenadores. 

 

Se construye también un falso techo de maderas nobles en la galería de mujeres sobre 

el que discurren las instalaciones y una puerta de conexión entre la sala III y la 

sinagoga, aprovechando un  hueco preexistente, cerrado en el XVII por los caballeros 

de la Orden de Calatrava. 

 

Se diseña y construye el cuerpo de conexión entre el conjunto de la sinagoga y el 

edificio anejo y se reorganizan los patios Norte y Este. En el primero se procede a 

cerrarlo a la calle, para que sea sólo accesible desde el Museo; después de realizadas 

algunas catas arqueológicas, se diseña y construye un área de descanso que además 

acoja las grandes lápidas sepulcrales que impedían un tránsito fluido por las salas del 

Museo, se ajardina y se cierra a la visión y ruido de la calle Reyes Católicos, mediante 

un muro con una inscripción hebrea de M. Ibn Ezra, poeta judío granadino, que hace 

alusión a la fragilidad de la vida. En el patio Norte, la excavación descubre  
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importantes restos desconocidos hasta el momento que se interpretan como parte de 

una antiguo Hammán de la judería de Toledo, amortizados en el s. XIV, junto con una  

serie de casas, para levantar la sinagoga. Se decide preservarlos por su importancia 

histórica y hacerlos visibles, que no visitables, mediante una verja de hierro, a la vez, 

que mediante un forjado, se permite hacer de las excavaciones cubiertas, un área de 

descanso. 

 

La escalera de acceso a la Galería de mujeres se cambia por una de madera de nuevo 

diseño y construcción. 

 

Se procede también a repasar y limpiar el tejado, pero la falta de presupuesto no 

permite una labor en profundidad, una de las causas por las que luego habrá que 

acometer la segunda reforma en los años 2002 al 2004. 

 

A la vez que se llevaba a cabo el proceso de obras, tuvo lugar un gran tratamiento de 

restauración integral no sólo de la propia sinagoga, sino de todas la piezas que 

formarían parte del Museo. 

 

La Conservación-Restauración conllevó un complejo programa de documentación e 

investigación que fue realizado por los equipos técnicos del ICRBC del Ministerio de 

Cultura, bajo la dirección de Carmen Rallo (yeserías) Ana Carrasón (artesonado), 

laudas sepulcrales (Concha Cirujano) y fotogrametría (A. Almagro). 

 

Para ello se montó un andamio perimetral que ocupó 2/3 de la Sala, con sendas 

plataformas de trabajo para yesería y artesonado, con  luz, agua y desagües. 

 

Se restauraron un total de 325 metros cuadrados de yeserías, que en su estado previo 

el soporte  presentaba  diversos problemas, desde grietas, zonas huecas,  sales, 

humedades, ataques biológicos, suciedad generalizada y algunas desafortunadas 

restauraciones anteriores de los siglos XIX y XX a las que hemos hecho referencia en 

al apartado de historiografía. 
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La capa pictórica propiamente dicha presentaba una capa de polvo, escamaciones, 

suciedad y repintes. 

El principio general ha sido el de la intervención mínima, primando la consolidación y 

la limpieza. Se comenzó primero por la Galería de Mujeres,  lo que aportó una 

información muy valiosa que luego se aplicó al resto de la Gran Sala. 

 

El tratamiento del soporte consistió en rellenar las grietas con escayola a nivel más 

bajo que el soporte original, conservando una pequeña junta de dilatación, se 

consolidaban los bordes con resina acrílica en emulsión, y por fin se completaba y 

entonaba con una capa de “acqua sporca” para que el blanco no distorsionase el 

conjunto. Las zonas huecas se consolidaron con inyecciones de resina acrílica en 

emulsión, con o sin carga de escayola (el consolidante utilizado fue Primal AC-33, en 

distintas proporciones de emulsión con agua). 

 

Las sales presentaron poco problema y sólo se trataron. Se limpió la suciedad de 

ataques biológicos y polvo y en las zonas rehechas de alguna restauración anterior que 

distorsionaban el conjunto, se procedió a eliminar esa coloración para aplicarles el 

tono general de “acqua sporca”. 

 

El tratamiento de la capa pictórica consistió en consolidar el color de los pigmentos 

mediante resina acrílica, pero en disolución, lo que facilitaba su reversibilidad (el 

producto utilizado fue Paraloid B-72 en disolvente Nitrocelulis al 5%, mediante pincel 

obre el color). Del mismo modo con ayuda de papel japonés y algún instrumento de 

asentamiento se eliminaron y limpiaron el resto de las materias extrañas que aparecían 

superpuestas a la capa pictórica. No se han eliminado repintes, lo mismo que no se 

han sustituido pérdidas fragmentarias de decoración como rosetones o piñas. En 

general, tras discusión sobre el proceso en plena polémica por la restauración de 

Colallucci en la Capilla Sixtina, donde estaba claramente justificada la limpieza, en 

este caso se optó por no reintegrar la falta de policromía, excepto en algunas zonas 

muy concretas, con el fin de que se pudiese  “leer”la historia de deterioro del propio  
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edificio y porque además los repintes de las restauraciones del XIX y XX hacían casi 

imposible la tarea, ya que no respetaron, ni diferenciaron originales de adicciones.  

 

En consecuencia se ha preferido conservarlo todo, eliminando sólo lo que se 

superponía sobre el verdadero original y ésta premisa sólo se podía comprobar con 

seguridad en lo tocante al soporte yeso, nunca a la policromía. 

 

En suma con esta intervención se corrigieron los problemas de estabilidad y 

presentación estética de las yeserías ralentizando el proceso de deterioro al que 

estaban sometidas y que podrían acelerarse por humedades capilares, humedades de 

filtración, suciedad de polvo y ataques biológicos.43 

 

En cuanto al artesonado la intervención fue paralela a la de las yeserías y se trató en 

todo momento de realizar un tratamiento uniforme, tanto desde el punto de vista del 

criterio a adoptar como de los productos a emplear, salvando las lógicas distancias que 

suponen un material inorgánico (yeserías) y un material orgánico (madera). 

 

Se trata de una armadura de par y nudillo con tirantes dobles y ochavada en sus 

extremos, de 23 por 9 metros, de conífera muy resinosa (Pinus Pinaster), totalmente 

policromada y emplea en su decoración láminas de estaño y corlas, magníficamente 

estudiado por E. Nuere44. 

 

El estado en cuanto a su estructura y capacidad portante era bueno, presentando sólo 

pequeños desperfectos como alabeo de tablas en el arrocabe, ataque de xilófagos en 

algunos puntos, manchas de humedad y algunas piezas desprendidas o movidas. La 

policromía en verde, azul, rojo, blanco y negro estaba, sin embargo, muy alterada, 

ennegrecida y con pérdidas  abundantes de color, además de una gran cantidad de 

polvo acumulado. 

                                                 
43) Rallo Gruss, C: “Restauración de las yeserías de la Galería de Mujeres de la Sinagoga del 

Tránsito(Toledo)” , Rev. Sefarad. XLIX. (Madrid, 1998). Págs 397-408. 

44) Nuere, E: Op. Cit. Nota Nº 143. Edit. ICRBC. Ministerio de Cultura. (Madrid, 1990). 
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La intervención se basó principalmente en la consolidación tanto de piezas sueltas o 

movidas como en la fijación de la policromía y limpieza uniforma de toda la 

techumbre, siendo las zonas atacadas por xilófagos desinfectadas y consolidadas. En 

cuanto a la policromía se eliminó el polvo y la suciedad superficial, fijándose el color 

y sentándolo con cola animal. Se procedió a una media limpieza y la reintegración se 

limitó a entonar las zonas en blanco de la preparación por medio de aguadas de 

acuarela, restringiéndose sólo por el sistema de “Regatino” un fragmento del texto del 

arrocabe, aplicando una protección final tanto a la madera visible como a la 

policromía. 

 

Respecto a las laudas sepulcrales decidimos trasladarlas desde las salas del Museo al 

patio Norte a modo de Jardín de la Memoria, tal como explicábamos en el proyecto 

museológico. Resolvíamos así el problema de tránsito en unas salas pequeñas y las 

piezas recuperaban su sentido de “cementerio al aire libre”. Para ello no sólo 

necesitaban una restauración convencional, sino un tratamiento especial que les 

permitiera permanecer al aire libre. 

 

La mayoría de las laudas son de granito, aunque hay una de mármol. Las alteraciones 

más frecuentes eran: suciedad superficial, concrecciones diversas, fisuras, grietas, 

roturas, exfoliaciones, manchas de cal, biodeterioro y reintegraciones anteriores con 

morteros de cemento y vástagos de hierro que debían ser eliminados. 

 

En general el tratamiento ha seguido los siguientes pasos: Fijación previa de las zonas 

desprendidas mediante gasa y resina acrílica, Paraloid B-72 al 10% de acetona; 

limpieza superficial con agua desionizada y sal de amonio ternario (Desogén al 1%); 

secado de la humedad de la superficie con alcohol etílico; limpieza mecánica con 

cepillos de cera suave, bisturí, cinceles, torno de dentista con fresas de carborundo y 

corindón de distintas granulometrías en función de la concrección a limpiar y  

microabrasímetro; las manchas de origen orgánico o desconocido se eliminaron con 

disolventes; desalación con sepiolita impregnada en agua desionizada y para finalizar 

se sometieron a un proceso de hidrofugación, para protegerlas de las inclemencias del  
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tiempo, repitiéndose este último proceso cada 5 años. Para ello se optó por la 

aplicación de un metil-etoxi-siloxano (Tegosivin HL-100-Goldsschmidt) en una 

concentración que osciló entre el 8 y 10 %. 

 

Por fin el resto de piezas arqueológicas de la colección permanente del Museo fue 

restaurado por Carlos Álvaro y el añorado Raúl Amitrano, bajo la supervisión del 

equipo técnico de Museos Estatales, dirigido por María Sanz. 

 

La museografía propiamente dicha fue realizada por el arquitecto Juan Pablo 

Rodríguez Frade, que se encargó de coordinar todos los aspectos referentes a 

iluminación, seguridad, información gráfica, montaje de vitrinas y paneles e incluso 

del desarrollo del Programa Gráfico Institucional del Museo Sefardí. 

 

El objetivo prioritario de esta nueva instalación museográfica era el marcado por el 

proyecto museológico: la divulgación de la historia de los judíos, mediante un 

conocimiento completo y razonable, ofrecido a través de un itinerario de piezas, y 

paneles explicativos situados en un contexto histórico secuencial. Se ha considerado 

en todo momento que la pieza más importante  del Museo es la sinagoga en sí misma, 

por lo que se ha pretendido que la intervención fuese lo más respetuosa posible con la 

Gran Sala, dentro de los límites mínimos de iluminación, seguridad e información que 

las condiciones museológicas exigían. 

 

El Proyecto de Identidad Gráfica Institucional,  en el que trabajamos activamente 

los conservadores con el diseñador, tenía como objetivo ingresar de un modo visual, 

como cualquier empresa que se precie, en el contexto de la comunicación social e 

institucional, para que el nuevo perfil de identidad del Museo coincidiese con el 

cambio producido en su interior y sirviese de apoyo a su futura gestión. 

 

La aceleración del consumo y la alta densidad de mensajes que recibimos hacía 

necesaria una identidad que estableciese vínculos de confianza en el emisor en 

función de los valores atribuidos a esa identidad. 

 



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 39 

La institución, a través de su actividad diaria y de su permanente diálogo con sus 

usuarios va generando formas de autorrepresentación, pone en marcha una serie de 

mensajes y mecanismos de producción que pueden comunicar su identidad y así 

conseguir la imagen deseada. 

Para ello se concibió un Manual Corporativo45 en el que se configuró el nombre de 

Museo Sefardí como el exclusivo a utilizar y se diseñó un logotipo, con sus 

correspondientes imagotipos. 

 

El imagotipo elegido se extrae de una simplificación de una de las piezas más antiguas 

del Museo, la pileta trilingüe de Tarraco, del s. V d.C. En la pileta se encuentran 

inscritos una serie de símbolos judaicos como el candelabro de siete brazos, el cuerno 

ritual, la rama de palmera más los pavos o animales simbólicos que flanquean la 

escena o motivo principal, que no sería otro, según Rachel Haclili46, que los objetos 

rituales que recuerdan el “rito de las cuatro especies” que se celebra en la Fiesta de 

los tabernáculos (Sukkot), una de las tres grandes festividades judías de 

“peregrinación” al templo de Jerusalén en la época del segundo Templo. 

La mayoría de los Museos e Instituciones judías utilizan casi en exclusiva el 

candelabro de siete brazos, la popular menorá para la identificación con el judaísmo, 

pero precisamente por eso, para diferenciarnos y singularizar al Museo Sefardí, 

utilizábamos una pieza hallada en la Hispania romana, Tarraco, con el candelabro más 

otras piezas de judaica, que conseguían singularizar nuestro esfuerzo institucional, 

pero no lo separaban radicalmente del resto, ya que la menorá también figuraba en el 

centro, en este caso, como una representación institucional del Templo perdido, como 

recuerdo y símbolo del Gran Templo de Jerusalén. 

 

 

 

                                                 
45) Rodriguez Frade, J.P: Sistemas Gráficos de Identidad Institucional. Museo Sefardí. Ministerio 

de Cultura. (Madrid, 1989). 

46)Hachlili, R:Anciente Jewish Art and Archaelogy in the Diaspora.Edit. Brill. (Boston. 1998). Ver 
Cap. 7 Jewishs Simbols. 
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Como color corporativo se elige el “Pantoné 179 U”, con una clara connotación 

evocadora; si no se utilizase en color, se designa el “Pantone 431 U” de color gris, 

ambos tanto en positivo como en negativo. 

 

A partir de ese momento todas nuestras actividades, incluida la Revista Noticias, han 

paseado por el mundo el logotipo institucional, que se ha consolidado como una 

imagen atractiva y significativa del Museo. 

 

La elección de los logotipos debe hacerse con mucho cuidado, pues un “error” o una 

mala interpretación pueden traer graves consecuencias para una entidad; por ejemplo 

nosotros desechamos por excesivamente obvio el candelabro con el que trabajamos en 

los primeros diseños o la “Estrella de David”, por cuanto después de un estudio 

iconográfico nos percatamos de que sólo es utilizada en el judaísmo a partir de época 

moderna y en la bandera del Estado de Israel en época contemporánea, pero ese 

logotipo no se podía retrotraer a la historia, por cuanto en la Edad Media española era 

un símbolo claramente mudéjar como demostramos al estudiar algunas piezas de la 

reciente exposición de Sefarad47 y como destaca, con razón Díez Jorge refiriéndose a 

la techumbre de la catedral de Teruel en la que se representa la lucha entre un 

caballero cristiano y uno musulmán, pareciendo este último con la piel más oscura, la 

espada curva  y con una estrella de cinco puntas en el casco, en el escudo y en la 

gualdrapa que lo identifica como tal, frente a los cristianos48. 

 

Repasaremos brevemente los principales aportes museográficos por salas del 

magnífico trabajo de González Frade, que consiguió dar unicidad al Museo. 

 

Vestíbulo y Área de acogida. 

 

 

 

                                                 
47) Bango Torviso, I: Memorias de Sefarad. (Toledo, 2002). Págs. 128 y 129. 

48) Díez Jorge, Mª E:. (Granada, 2001). Págs.140 y 141. 
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Además de las sustituciones del equipamiento de la zona de acogida, carteleria, 

entradas, el arquitecto diseñó un muro estucado para apoyar el fragmento original de 

viga, completándolo con una reinterpretación en escayola con el texto restante en  

 

bajorrelieve, ideando en el panel explicativo un ingenioso sistema de colores sobre la 

reproducción del dibujo original de la fachada en el s. XVIII para entender el origen 

de la viga y sus significado. 

 

Ya aparece en la entrada y carteles, así como en cristales y difuminadores de luz, la 

nueva imagen gráfica institucional. 

 

 

Sala de oración. 

 

Al ser el centro de interés de la mayoría de los visitantes el objetivo de la instalación 

museográfica es pasar lo más desapercibida posible para poder observar la sala sin 

elementos distorsionantes. Sólo en la pared oeste, la trasera, se realiza una pequeña 

intervención para explicar la historia del edificio con cuatro paneles y una maqueta, 

así como un banco corrido que da unidad al conjunto y permite una zona de descanso. 

 

Así mismo se musealiza con otro panel, en este caso horizontal, la zona del suelo 

primitivo y se aprovecha para explicar allí las inscripciones hebreas de la sinagoga. 

 

Aprovechando las obras se ilumina el artesonado para poder contemplar la policromía 

recién restaurada, y se esconden las luminarias en los tirantes del propio artesonado. 

Se hace lo propio para iluminar la pared este y se permite con esta mínima 

intervención que la sala pueda tener usos polivalentes, desde conferencias a 

conciertos, teatro etc. 

 

Salas del Museo. 
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Se pretende una acción unitaria en las tres salas para que puedan entenderse como un 

único espacio. Para ello se adopta una solución que enlaza las tres salas a modo de 

zócalo continuo y dada la gran variedad de piezas, tanto en tamaño como en 

materiales, la gran cantidad de paneles informativos y las condiciones marcados por el 

poco espacio, se decide instalar vitrinas pared. 

 

Dichas vitrinas-pared se plantean mediante una serie de machones en madera de haya 

que además de servir como elemento estructural sirven de elemento diferenciador 

entre los distintos temas; uniendo estos machones se crea una cornisa que sirve de 

soporte al nombre de cada sala, que además oculta la maquinaria y el engranaje de 

apertura y cierre, iluminación, seguridad y climatización; bajo esta cornisa se organiza 

un panel en el que aparecerán los textos e imágenes del discurso museológico. 

Al interior las piezas se exponen en baldas de vidrio, sujetas a la pared por un 

ingenioso sistema de vástagos cromados atornillados en las calizas que forman la 

pared de la vitrina. 

 

Patios. 

 

La museografía del “Jardín de la Memoria” debía reflejar en el patio Norte un gran 

respeto por las laudas sepulcrales, pues más allá de un resto arqueológico son un canto 

funerario en honor de los difuntos con cuantas virtudes pueden ensalzar su 

personalidad; se trata de documentos humanos y literarios de profundo lirismo que 

nos acercan al acendrado espíritu religioso de los judíos. 

 

El jardín se organizó como una exposición de lápidas sepulcrales distribuidas 

regularmente y orientadas al este, y cada una va acompañada de una reseña serigráfica 

en una placa de latón, situada en el extremo de dos pletinas de hierro. Las lápidas 

reposan sobre una base de acero, con gomas en su parte superior para no dañar las 

lápidas al colocarlas. 

 

En el área de descanso entre la sala III y el patio Este se diseñó una maqueta de 

Toledo en madera que reproduce la ciudad y sobre todo la judería en el s.XIV para 
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que los visitantes tengan una sensación visual del espacio-tiempo en el que se insertan 

la mayoría de las piezas de la sala III. Esta maqueta además se puede ver desde el  

 

exterior del Museo bajo un gran paño de mármol blanco con la inscripción y logotipo 

institucional, con el fin de servir de punto de atención en la calle posterior al Museo 

donde ese detalle sirve como anuncio y reclamo de su proximidad. 

 

El Patio Este no pudo ser convenientemente dotado de mobiliario exterior, y 

simplemente quedó como un área de paso, más que como una zona de descanso 

propiamente dicha, por falta de presupuesto. Sólo un pequeño panel explicaba junto a 

la excavación los resultados de nuestras investigaciones. 

 

Capilla Gótica y Galería de Mujeres. 

 

Una museografía tenue, tanto en iluminación como en información, se imponía en esta 

zona de paso entre la Galería de Mujeres y la tienda. Por ello decidimos realizar una 

escenografía visual mediante una vitrina maclada con dos trajes de novios sefardíes 

del Norte de África y un breve, pero meditado texto explicativo sobre los sefardíes. 

 

En la subida a la Galería de Mujeres aparecen fotografías relacionadas con mujeres 

sefardíes. 

 

En la Galería propiamente dicha se realizaron dos tipos de implantación museográfica, 

unos paneles horizontales para explicar la diáspora sefardí y los Judíos en la España 

Moderna y Contemporánea y cuatro vitrinas paralepipédicas (doble cubo) en el centro 

de la sala, para permitir un tránsito fluido y tenuemente iluminadas por razones de 

conservación y para garantizar cierto recogimiento, a modo de sala oscura con cuatro 

vitrinas iluminadas especialmente con fibra óptica. 

 

Los laterales y techos de las vitrinas eran de vidrio laminado para aligerar al máximo 

el efecto visual y en el interior unos paneles de chapa por ambas caras, que abrazan un 
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alma de tablero, ocupan distintas posiciones sobre una retícula trazada en el suelo de 

la vitrina. Una serie de orificios practicados en los paneles permitan asociar a los  

 

 

mismos, por medio de unas piezas de engarce cromadas, las baldas de vidrio para 

soportar los diferentes objetos. 

 

Entre los años 1994 y 2002, casi diez años, el tiempo razonable, según K. Hudson 

para revisar montajes49 pasaron por nuestro Museo alrededor de dos millones de 

visitantes que provocaron un deterioro en algunos de los elementos museográficos. 

Unido este hecho a una serie de problemas graves como la aparición de goteras en la 

propia sinagoga o la falta de estanqueidad de las vitrinas de las salas del Museo, lo 

que ocasionaba problemas de mantenimiento y de climatización, así como el total 

desgaste de la escalera de madera de subida a la Galería de Mujeres, nos llevó a 

plantear un Proyecto puntual  de Renovación Museográfica y Museológica. 

 

Para acometer las obras se decidió cerrar el Museo al público el día 1 de Octubre del 

2002, ya que la complejidad de las obras y el hecho de tener que levantar por 

completo el tejado de la propia sinagoga hacían imposible su visita. Aprovechando 

este momento se incorporaron nuevas instalaciones audiovisuales y de fibra óptica, 

que requerían canalizaciones especiales y se reorganizaron espacios, teniendo en 

cuenta la experiencia de las visitas recibidas para corregir algunos planteamientos 

museográficos y por ejemplo eliminar algunas barreras arquitectónicas para 

discapacitados. Este proyecto fue dirigido por el arquitecto D. Jorge Ruiz Ampuero, 

que respetó las líneas generales del anterior proyecto museográfico, destacando su 

intervención en la Galería de Mujeres. 

                                                 
49)Hudson, K: Museums of Influence. University Press. (Cambrige, 1987). 
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Naturalmente el proyecto museológico se volvió a renovar con el mismo esquema del 

Consejo Científico Asesor como consecuencia de la adquisición de nuevas piezas y de 

nuevas investigaciones50que hacían necesario renovar algunos de los paneles 

informativos del Museo, por ejemplo en el caso de la Sinagoga de Elche, se habían 

producido nuevas excavaciones y reinterpretaciones, que hacían necesaria una puesta 

al día51. 

 

Realizamos una breve desripción de las modificaciones realizadas en el  

proyecto 2002-2004. 

 

Vestibulo y Area de acogida. 

 

Se realiza en la entrada una rampa de acceso para minusválidos estable, pero ligera y 

se coloca nueva cartelería exterior. 

 

Entre las puertas de acceso originales del edificio y el área de acogida se realiza un 

vestíbulo previo con las correspondientes puertas de entrada y salida, incluyendo un 

panel informativo, instalando además en el techo para resolver los problemas de 

estanqueidad una cortina de aire tipo “Air Flow”. 

 

Se coloca un felpudo doble de vinilo con el logotipo del Museo serigrafiado a modo 

de bienvenida. 

                                                 
50) Villaverde Vega, N: Tingitana en la Antigüedad Tardía (siglos III-VII). Edit. R. A. de la 

Historia. (Madrid, 2001).Págs. 85 a 91. 

51) Poveda Navarro, A: “El Obispado de Ilici”, Los orígenes del cristianismo. Edit. Univ. Alicante. 
Págs. 80 a 95. 

     Márquez Víllora, J y Póveda Navarro, A: “Espacio religioso y cultura material en   Ilici (ss. IV- VII 
d.C)” , V Reunió d, Arqueología cristiana Hispánica. Institut  d’Estudis Catalans.(Barcelona, 2000). Págs. 
185-198. 

      Ramos Fernández, R: “Notas sobre la basílica paleocristiana de Elche” , Actas  del XXI 
Congreso Nacional de Arqueología. Edit. Gobierno de Aragón. Tomo  III. (Zaragoza, 1995). Págs. 1231-1233. 

      Noy, D: Jewish Inscriptions of Western Europa, 1.Italy, Spain and Gaul.               Edit. 
Cambridge Univ. Press. (Cambridge, 1993). 

       Rutgers, L: The Hilden Heritage of Diáspora Judaism. (Leuven, 1998). Págs.        97-123. 
      Hachlili, R:Ancient Synagogues in Israel (III-VII d.C). BAR International                            

Series. (Haifa, 1989). 
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En el vestíbulo se practicaron excavaciones arqueológicas que permitieron delimitar 

un nuevo espacio con restos arqueológicos, al que pueden acceder los investigadores, 

y que sirve de almacén de entradas y folletos explicativos para la taquilla, habilitado 

mediante una nueva escalera y un cierre practicable de madera. 

 

Una nueva adquisición, un cuadro de Jerusalén, acompaña al panel de la fachada de la 

sinagoga y de la viga con inscripción hebrea. 

 

Sala de Oración. 

 

El grueso de la actuación se centró en la cubierta de la Gran Sala donde se 

construyeron unos nuevos faldones que incorporan una capa impermeabilizante y un 

aislante térmico que optimiza para siempre la climatización del edificio. 

 

Esta actuación, que obligó a levantar y reconstruir todo el tejado para evitar las 

filtraciones de agua provocó una nueva intervención sobre las yeserías y el 

artesonado. 

 

Se procedió a una limpieza exhaustiva y generalizada de las yeserías y se revisó el 

estado de conservación de lo restaurado en el proyecto del 1985-1994. En cuanto al 

artesonado, que había sufrido directamente las filtraciones de agua, provocando 

manchas puntuales, con el desplazamiento de algunas tablas originales, hubo que 

efectuar pequeñas intervenciones, además de la limpieza y se volvió a dar los 

tratamientos antixilófagos así como a dar un barniz de protección. 

 

Se aprovecharon los andamios para sustituir la iluminación de los tirantes y 

proporcionar una luz más cálida y menos fría que la utilizada en el primer montaje. 

 

Se instalaron así mismo disuasores de vidrio practicables y anclados en el suelo para 

proteger las yeserías en los pasos de la Gran Sala a la Capilla Gótica. Asimismo, 

después de la excavación de la Gran Sala se procedió a sustituir el antiguo pavimento  
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por uno nuevo, ya implantado en las obras de remodelación de la mezquita de 

Córdoba. Se protegió la zona de pavimento original con una barandilla ligera y se 

iluminó con cinco proyectores especiales con filtros de recorte y pantallas para evitar 

el deslumbramiento. 

 

Salas del Museo. 

 

Las reparaciones afectaron fundamentalmente al conjunto de las vitrinas para eliminar 

los problemas de estanqueidad, las dificultades para su apertura y el acceso a las 

mismas, la deficiente iluminación y la actualización de los elementos gráficos 

explicativos. 

 

Una gran novedad desde el punto de vista museográfico, consistió en convertir las 

puertas del panel delantero de cristal en hojas abatibles (a pesar de su gran tamaño) 

sobre un eje con bisagra especial, importado de la museografía neozelandesa 

(Manfred Frank de “Interium”). 

 

Anteriormente a este proceso y a la retirada de las antiguas vitrinas se acometió el 

empotramiento del  cableado de seguridad, iluminación, multimedia y megafonía. Se 

conservaron, sin embargo, los paneles de madera y las solapas originales del proyecto 

de Frade para seguir garantizando la unicidad del conjunto. En resumen, el “vestido” 

era el mismo, pero por dentro se renovaron por completo y se resolvieron así los 

problemas de estanqueidad y apertura, que tantos quebraderos de cabeza dieron para 

la conservacion-restuaración. 

 

Patios y Áreas de Descanso. 

 

Las puertas de los patios se habían degradado completamente por el uso y se ha 

procedido a su sustitución. Por otro lado una rampa de nueva construcción permite a 

los discapacitados el acceso al patio Norte o “Jardín de la Memoria”.  
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Se ha instalado nuevo mobiliario de descanso de exteriores y se ha construido una 

pérgola en el patio Este, muy necesaria en época estival, para tamizar la luz. 

 

 

Capilla Gótica y Galería de Mujeres. 

 

Se trata del espacio más afectado por la reforma ya que prácticamente se dota de una 

nueva escalera, en la que se sustituyen los escalones de madera por losas de granito 

abujardadas para evitar el desgaste. 

 

En la Galería desaparecen las anteriores vitrinas centrales en forma de doble cubo y se 

sustituyen por otras vitrinas-pared, similares a las del resto del Museo, laterales, con el 

mismo y novedoso sistema de apertura. En este espacio se han incorporado numerosas 

piezas nuevas y se aprovecha para sustituir el falso techo por uno de tono más neutro, 

se repasa la tarima flotante y se instalan sistemas de multimedia en las propias vitrinas 

mediante pantallas planas, perfectamente integradas en el conjunto, que ahora permite 

un recorrido sin obstáculos y una contemplación meridiana de la sinagoga desde la 

propia Galería. Unos pequeños bancos y una serie de pequeñas vitrinas, aprovechando 

los machones de las columnas nos acercan al mundo de la lengua y la literatura o la 

prensa sefardí. 

Tienda. 

 

Se trata de uno de los espacios con más afluencia del Museo, un punto de información 

importante sobre el mundo sefardí, con una gran demanda de música, historia y todo 

lo relacionado con la antropología del judaísmo, desde las costumbres alimentarías y 

la cocina a la vida cotidiana. Un nuevo diseño y una sugerente arquitectura interior 

han ampliado considerablemente el espacio de venta. 

 

Frente a ella se instalan dos puntos de información de multimedia de libre acceso para 

el público con consultas abiertas sobre los fondos del museo o la cultura judía en 

general, onomástica, cocina, museos judíos etc. 
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En suma con este nuevo Proyecto el Museo ha pretendido mejorar sus prestaciones al 

Público y desde su apertura el 17 de Noviembre del 2004, hemos aumentado la 

cantidad y calidad de nuestra visita abriendo hasta las 9 de la noche desde Marzo a 

Noviembre, con novedades como Las Noches de los Museos de la Judería de Toledo, 

con aperturas extraordinarias de 10 a 12 de la noche en los meses estivales.  

 

El Museo está ahora en condiciones de ofrecer una oferta de calidad a sus visitantes y 

el futuro en el que ya estamos trabajando pasa por la ampliación de nuestros servicios 

y actividades, para lo que ya el Ministerio ha adquirido  una tienda y unas casas, 

colindantes con el centro para construir una sala multiusos para exposiciones 

temporales, multimedia, talleres didácticos y nuevas zonas administrativas con el fin 

único de seguir atendiendo a nuestro cada vez más variado y exigente publico. 

 
Detalle Yesería decorativa 
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Excavacion arqueológica Patio Este 

 

 
Sinagoga en 1911 
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Exterior de la Sinagoga del Transito 

 

 
Frontal de la sinagoga 
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Galería de mujeres, ciclo vital y festivo 

 

 
Los sefardíes 
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Patio Norte, Jardín de la memoria 

 

 
Pileta trilingüe, logotipo institucional 
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Restauración del artesanado de la gran Sala de Oración 

 

 

 

 
Sala 2, montaje actual 
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JUDAÍSMO E ARQUITECTURA VERNÁCULA CIVIL NA BEIRA 
INTERIOR QUINHENTISTA 

 

Arq. José da Conceição Afonso 

 

Introdução 

 

A Beira Interior de Portugal é indiscutivelmente uma região com tradições 

multiculturais, com reflexos diferenciados nas formas do habitat. Apesar de se poder 

considerar que a presença judaica nesta região se verificava com algum significado já 

no séc. XII, foi essencialmente a partir de 1492, com a entrada massiva em Portugal de 

cerca de 120.000 refugiados sefarditas expulsos pelos réis católicos de Espanha, que o 

panorama da Beira Interior em termos urbanos, culturais, económicos e sociais se 

alterou radicalmente. O património legado pelos muitos judeus que se refugiaram e 

fixaram nas zonas de fronteira é por isso vastíssimo em todos os campos da actividade 

humana na Beira Interior, apesar de incrivelmente tapado, escondido, inconsciente, com 

ele tantas vezes na frente dos olhos sem que tenhamos consciência disso. Alguns 

historiadores consideram que os judeus chegaram a constituir ¼ da nossa população; 

Portugal era então conhecido no mundo pelo País dos judeus. 

    

Referenciam-se um conjunto de princípios da cultura judaica no urbanismo e 

arquitectura do ocidente, sintetizados por Bruno Zevi, judeu italiano, um dos maiores 

arquitectos do séc. XX, historiador e teórico da arquitectura. Foi a partir desses 

princípios, enquanto instrumentos metodológicos e de análise, que se caracterizaram as 

linguagens do urbanismo e da arquitectura judaica na Beira Interior de Portugal, dos 

começos do século XVI a meados do século XVII, mostrando-se a sua provável 

evolução tipológica e apresentando-se casos exemplificativos. 

 

Diga-se ainda que a publicação “Arquitectura Popular em Portugal”, do antigo Sindicato 

dos Arquitectos, resume a influência do judaísmo na arquitectura portuguesa a uma 

simples página, sendo provável que a inquisição salazarista diabolisando esta cultura 

não permitisse que se fosse mais longe. A presente comunicação, ainda que confinando 

a sua incidência à área geográfica da Beira Interior, rompe de vez com tal visão restrita 

e vem mostrar que o judaísmo no nosso País produziu uma autêntica revolução urbana, 
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quer quanto a tipologias de habitação, quer quanto ao aumento populacional verificado 

durante os sécs. XVI e XVII. 

 

 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO A PARTIR DE BRUNO ZEVI 

 

• Pode existir uma casa, uma rua, um bairro, nunca habitados por judeus, 

produzidos ou não por judeus, reflectir a mensagem do judaísmo no urbanismo e 

ou na arquitectura? 

            R: pode! 

Negá-lo, seria negar no ocidente, o papel influente, motor e activo da cultura 

judaica sobre outras culturas e economias, mesmo as opostas, ao longo do devir 

histórico. Seria considerar o judaísmo como uma cultura passiva, quando na sua 

essência é uma cultura voltada para a acção. 

Negá-lo, seria negar que no devir da história do urbanismo e arquitectura do 

ocidente, a mensagem da cultura judaica, através daquilo que mais a caracteriza, 

a temporalização do espaço, está presente no vernáculo, no gótico, no 

maneirismo, no barroco, no expressionismo, no organicismo e no 

desconstrutivismo; 

• Podem arquitectos não judeus, elaborar projectos de urbanismo e arquitectura, 

de acordo com a mensagem judaica? 

      R: pode! 

Negá-lo, significaria por exemplo, que toda a obra do arquitecto não judeu, 

Frank Loyd Wright, em especial a famosa Casa da Cascata e o Gugenheim de 

Nova Iorque, não são disso reflexo. Seria negar que Le Corbusier, não judeu, em 

Le Ronchamp, seguiu a mensagem judaica da temporalização do espaço, do 

organicismo, do anti-plano, e da irregularidade geométrica. 

• Pode existir uma casa, uma rua, um quarteirão, bairro, cujo projecto de 

arquitecto judeu, ou mandado construir por judeus, não reflicta a mensagem do 

judaísmo no urbanismo e ou na arquitectura? 

      R: pode! 

      Existem, como afirma Bruno Zevi, exemplos disso em Israel. 

 

• Um historiador pode provar através de documentação escrita que determinado 

edifício foi habitado ou projectado por judeus; contudo, tal facto não prova que 
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esse mesmo edifício seja expressão arquitectónica de judaísmo enquanto cultura 

e arte.  

• Para um “historiador arquitecto”, para além da documentação escrita ou 

desenhada que haja, interessa-lhe sobretudo, saber se o edifício em análise se 

situa dentro deste ou daquele fio condutor de cultura, clássica ou judaica, qual a 

sua datação, e se no todo ou em parte é ou não reflexo dessa mesma cultura. 

Saber ver a arquitectura é tão importante como saber ler e interpretar um 

documento escrito. 

• O que essencialmente nos interessa, é saber se determinada casa habitada ou não 

por judeus, produzida ou não por judeus, obedece ou não aos princípios que 

segundo Bruno Zevi, norteiam a cultura judaica na arquitectura de uma dada 

época. 

• A abordagem ao tema “Judaísmo e Arquitectura Vernácula Civil na Beira 

Interior Quinhentista”, perante a extensão geográfica da investigação, seria de 

todo impossível a partir de simples fontes escritas sobre as casas ainda existentes 

que terão sido propriedade ou habitadas por judeus. No máximo, as fontes 

escritas, sendo importantes, poderão provar ou não que determinada casa foi 

habitada por judeus mas isso nada nos diz sobre se essa mesma casa segue as 

linguagens e as influências da mensagem judaica na arquitectura. Acresce o 

facto de ser previsível que relativamente ao conjunto vastíssimo de arquitectura 

civil quinhentista na Beira Interior de Portugal, as fontes escritas da época só 

possam cobrir uma ínfima parte desse todo existente. Recorreu-se por isso a um 

outro tipo de abordagem e uma outra metodologia, próprias da história da 

arquitectura, que consiste no caso presente em especificar os princípios 

caracterizadores da cultura judaica que se reflectem no urbanismo e na 

arquitectura ao longo das várias épocas. 

• O método de investigação e a caracterização dos princípios em que assenta a 

cultura judaica, enquanto instrumentos que possibilitem a análise a aplicar na 

arquitectura vernácula da Beira Interior de Portugal, seguem o pensamento de 

Bruno Zevi, judeu italiano, um dos maiores arquitectos historiador e crítico do 

século XX, autor de “Arquitectura e Judaísmo: Mendelsohn”(1) 

(1) “Bruno Zevi - Arquitectura e Judaísmo: Mendelsohn, Editora Perspectiva, 

São Paulo, 2002, 253 pp., ilustrado www.editoraperspectiva.com.br .” 
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• Refira-se contudo que é da maior relevância para o aprofundamento desta 

temática que se faça sempre que possível o confronto entre os dados da história 

da arquitectura com os dados conhecidos, caso a caso, da história escrita e da 

arqueologia. 

• Os estudos que dentro da temática específica do “Judaísmo: Urbanismo e 

Arquitectura” vêm sendo desenvolvidos na Beira Interior, dividem-se em dois 

tipos quanto à extensão da área geográfica abrangida: 

1) Investigação à escala de toda a Beira Interior (Distritos de Castelo Branco e 

Guarda). Estes estudos, de que estou na origem dentro da temática da 

arquitectura vernácula, foram de algum modo incentivados, directa ou 

indirectamente pelos trabalhos quer do âmbito da pesquisa histórica quer da 

arqueologia, desenvolvidos respectivamente pela Prof. Dr.ª Antonieta 

Garcia, e pelas Dr.ª Carmen Ballesteros e Dr.ª Carla Santos, quer pelos 

contributos sobre cultura judaica dados pelo Arqt.º Caria Mendes, quer ainda 

pelos resultados das pesquisas do Arqt.º Vasco Morais Soares sobre a Rua da 

Judiaria, no âmbito do Plano de Pormenor de Medelim / Idanha-a-Nova de 

que é autor.  

 

As constatações a que cheguei dentro duma pesquisa em extensão geográfica 

nesta temática, em toda a Beira Interior, careciam ser aprofundadas e 

confrontadas com investigações de igual modo nas áreas do urbanismo e da 

arquitectura, num conjunto de sítios pontualisados e de pequena escala 

geográfica e, sempre que possível, cruzadas com dados provenientes da 

história e da arqueologia desses locais; 

2) Incentivadas para o efeito, algumas equipas técnicas como a do Director 

Executivo do POLIS da Guarda, Arq.º António Manuel. M. Saraiva, do 

G.T.L. de Belmonte na área da Arqueologia, Dr.ª Elisabete Martins Robalo, 

do G.T.L. do Sabugal, Arqª. Cláudia Quelhas, do G.T.L. da Covilhã, Arq.º 

Pedro Flávio Lopes Martins, do G.T.L. do Fundão, Arq.ª Ana Isabel Aranda 

e Cunha e Dr. Pedro Salvado, foram extraordinariamente receptivas ao 

estudo da arquitectura e judaísmo dentro das suas áreas de intervenção 

urbana. O estudo de casos específicos como a Judiaria e o Centro Histórico 

da Guarda, as Judiarias da Covilhã, as Judiaria de Trancoso, Belmonte, 

Medelim, vêm chegando às mesmas interrogações e conclusões que as da 
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investigação que tem sido levada a efeito por mim em toda a extensão da 

Beira Interior e mesmo em observações à arquitectura quinhentista na Raia 

de Espanha. Hoje, do séc. XVI a meados do séc. XVII, pode falar-se 

indiscutivelmente, da existência de uma arquitectura judaica e de influência 

judaica em toda esta região.  

 

REFERÊNCIAS À ORIGEM DA PRESENÇA JUDAICA NA PENÍNSULA 

IBÉRICA  

• “Os judeus penetraram em muitas sociedades e em todas elas deixaram a sua 

marca.” (2)  

(2) «In Paul Johnson, História dos Judeus – edit. Imago, p. 14» 

• Para se compreender o urbanismo e a arquitectura da época quinhentista na 

Beira Interior de Portugal, teremos de recuar ao período do Al-Andalus, cuja 

época de ouro foi do séc. VIII ao séc. X, e ao conceito das Três Culturas. 

Al-Andalus é a designação de Península Ibérica relativa à delimitação geográfica 

do domínio muçulmano. De 711 a 1492, teve avanços e recuos consoante as 

diferentes invasões árabes e a linha de frente da reconquista cristã. 

• É razoável supor que os primeiros assentamentos de judeus na Península Ibérica 

tenham ocorrido com a diáspora depois da destruição de Jerusalém e do 2.º 

Templo, no ano 70 por ordem de Tito e mais tarde em 135 por Adriano, 

imperador romano.  

• Algumas teses apontam para o facto de que terão sido os judeus a incentivar os 

omíadas a invadir a Península Ibérica, por forma, a libertarem-se da perseguição 

dos visigodos, depois de Recaredo I se haver convertido ao cristianismo, em 587 

da E.C., no Concílio de Toledo. 

 

      OS JUDEUS SOB O DOMÍNIO DOS MOUROS 

• «No ano 711 da E.C. deu-se a Invasão muçulmana da Península Ibérica, a 

mando de Muza ben Nossair (muçulmano), e de Tarik, berbere que se 

reconhecia como judeu da tribo de Simão.» (3) 

(3) « In Los Judios en Al-Andalus, Cronología Judeo Española -  Trad. Livre - 
http://redraven.garcia-cuervo.com/delco.htm» 
 

• Os judeus foram libertos da opressão visigótica e em certos casos terão passado 

a colaborar com os muçulmanos na guarda de castelos e cidades. Como estes 
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eram poucos e em cada cidade que conquistaram necessitaram de ajuda para 

manter o controle militar, terão sido ajudados pelos judeus que tiveram uma 

oportunidade de se libertar do jugo dos visigodos.  

• As origens próximas entre árabes e judeus, ambos se consideram descendentes 

de Abraão, ajudaram em muito a mescla de culturas. Durante cerca de cinco 

séculos, desenvolveu-se uma sociedade aberta e forte. Os judeus foram incluídos 

na sociedade moura do Al-Andalus e tiveram a oportunidade de melhorar muitos 

aspectos da sua cultura.  

• O conceito de “Três Culturas” nasce no Al-Andalus, expressão que designa a 

coexistência e inter-influência entre árabes, judeus e cristãos, na Península 

Ibérica durante a época muçulmana. 

• “Três Culturas” designa no campo religioso o que na Idade Média se entendia 

como as três religiões do Livro: a cristã com a Bíblia, a muçulmana com o 

Corão, e a judaica com a Tora.  

• Na sociedade andaluza, cristãos e judeus foram considerados dimmies, os 

“protegidos”, que pertenciam à religião do Livro e possuíam um estatuto 

jurídico e social próprio. Foi uma sociedade urbana, na qual a cidade era 

dividida em três bairros fundamentais, com uma fisionomia particular segundo 

os seus moradores.  

• Foram designados como moçárabes, termo árabe que significa “arabizado”, os 

cristãos de origem pré-islâmica e os descendentes que permaneceram dentro da 

sociedade Andaluz, tendo sido a minoria religiosa mais numerosa.  

• Os mudéjares foram os muçulmanos que viveram nos reinos cristãos, depois da 

reconquista. 

• Os judeus da Península Ibérica chamavam-se sefarditas. Sefarad, que significa 

“Terra Prometida”, foi o nome com que denominaram a Península Ibérica. 

Tiveram a sua própria língua, o ladino.  

• É de todo impensável que os judeus, sendo um povo voltado essencialmente 

para a acção, cujos vestígios no território que é hoje Portugal já remontam há 

cerca de mil e novecentos anos, que segundo alguns historiadores chegaram a 

ser um quarto da população portuguesa, mesmo nas condições mais adversas, 

não tenham deixado marcas e influências da sua matriz cultural e religiosa, no 

nosso urbanismo e na nossa arquitectura. 
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• Ainda que os judeus não sejam conhecidos como ligados tradicionalmente às 

actividades da construção, como é possível ser-lhes roubada a parcela 

importante da sua responsabilidade, na caracterização das cidades, vilas e aldeias 

do nosso país, na edificação do seu próprio habitat?  

• Porque se continua a ignorar, no relativo ao património edificado, que os judeus 

deixaram em Portugal as marcas físicas no espaço da sua própria existência, ou 

fazer crer que o seu legado nesse capítulo é de cariz residual? 

• Porque continua a duvidar-se que no nosso País, a história do urbanismo e da 

arquitectura, tal como em todo o ocidente, é a história da dialéctica entre uma 

visão helénica, clássica e estática do mundo, e uma visão dinâmica e libertadora 

da forma, orgânica, expressionista e desconstrutivista, de origem hebraica? 

• Na Península Ibérica, no campo da história do urbanismo e da arquitectura, a 

cultura islâmica não pode ser tida como única responsável pela caracterização da 

cultura do Al-Andalus (sécs. VIII ao séc. X, podendo contudo ser prolongada à 

primeira metade do séc. XIII).  

• Os muçulmanos não impuseram o urbanismo organicista aos judeus e aos 

cristãos; este tipo de assentamento urbano era intrínseco à cultura judaica. 

• O que os árabes fizeram foi criar uma estrutura administrativa num tecido 

urbano orgânico, cujo arquétipo, o labirinto, era culturalmente intrínseco a 

muçulmanos, judeus e cristãos não romanos, ficando a cidade organizada nas 

seguintes zonas: 

            O Alcazar – zona reduto fortificada e lugar do governador;  

      A Medina, com a mesquita, o mercado (zoco), e os bairros de cada uma das três 

etnias; 

O Albacar - zona muralhada de armazenamento da cidade, e de protecção a 

camponeses e gados em caso de perigo; 

      O Arrabal - subúrbios, geralmente fora de muralhas. 
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 F1 

F1. Reconstrução zonal de cidade árabe do Al-Andalus e norte de África 

In, Jose María M. Hernandez, Historia da las Formas Urbanas Medievales, p.33, 

Universidad de Sevilla  

 

• Algumas das nossas cidades medievais, apresentam ainda no seu traçado urbano, 

marcas dos bairros cristãos, judeus e muçulmanos. Saberemos destrinçar as suas 

características arquitectónicas, dentro duma base urbanística com muitas 

semelhanças? 

• « Na Espanha ¹ muçulmana, os judeus encontraram uma relação simbiótica com 

o mundo não judaico que os envolvia. Em larga medida, os muçulmanos 

exerceram o seu impacto sobre os judeus. Alguns dos grandes eruditos judeus 

escreveram em árabe. Mas a influência foi muito mais importante no sentido 

contrário. Pode afirmar-se, a propósito disto, que se o mundo muçulmano, 

sobretudo em Espanha¹, se desenvolveu tanto, foi devido ao grande número de 

judeus que aí puderam viver livremente.» (4) 

(4) «Rabin Ken SPIRO, Os Judeus de Espanha, in   

http://www.lamed.fr/judaisme/Histoire/1402.asp 

 ¹ Entenda-se Península Ibérica dado que a Espanha ainda não era existente. 

 

• A forma do tecido urbano pode permanecer inalterável durante séculos ou 

milénios enquanto que a arquitectura se altera com rapidez. 

• Os omíadas que invadiram a Península não foram propriamente urbanistas nem 

construtores mas sim guerreiros; o tecido urbano orgânico e labiríntico já era 
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intrínseco de alguns dos povos pré-existentes, nomeadamente judeus, e cristãos 

não-romanizados.  

• Se durante muitos séculos, a base organicista do assentamento urbano foi 

comum às três culturas, não poderemos afirmar o mesmo quanto à arquitectura; 

esta, não obstante as influências mútuas, seguiu mais rapidamente tendências e 

percursos específicos a cada uma destas culturas. 

• Cláudio Torres, nas comemorações dos 800 anos de Idanha-a-Nova, afirmou que 

durante o Al-Andalus, na Beira Interior, viviam judeus, cristãos não romanos e 

muçulmanos. Tinham em comum, o carácter uno de Deus e o não 

reconhecimento da Santíssima Trindade do cristianismo de Roma. 

• Na Beira Interior existiu uma base cultural do Al-Andalus. Porém, do séc. XVI à 

primeira metade do séc. XVII, em termos muito gerais, pode dizer-se que o 

urbanismo e a arquitectura desta região, foi predominantemente de origem ou 

influência judaica, pelas seguintes razões:  

      1. Dos árabes, na Beira Interior, salvo alguma influência berbere nas zonas 

rurais, não são grandes as marcas da sua arquitectura do barro, predominante a 

sul do rio Tejo como considera Orlando Ribeiro. 

      2. O cristianismo romano da fase da Reconquista da Península, tende a 

introduzir geometria, simetria, axialidade e regularidade na arquitectura religiosa 

e civil; em Portugal, isso verifica-se essencialmente a partir de D. Dinis. 

      3. O judaísmo, pelo contrário, na arquitectura civil tende a expressar-se pela 

acentuação das irregularidades existentes na natureza, desalinhamentos, recusa 

de axialidades e de simetrias. 

• As tipologias e a linguagem arquitectónica do séc. XVI a meados do séc. XVII, 

têm características mais urbanas que as do século anterior; apercebemo-nos 

disso através de comparação com as do Livro das Fortalezas de Duarte 

D´Armas, ainda que os seus desenhos sejam bastante esquematizados. A título 

de exemplo, vemos naquela obra que no séc. XV são raríssimas as casas com 

escadaria exterior e balcão coberto ou descoberto, surgindo este elemento 

construtivo de forma generalizada essencialmente a partir dos começos do séc. 

XVI pela necessidade de se aumentarem o número de pisos das casas, fruto 

provável dum extraordinário aumento demográfico e de grandes necessidades 

habitacionais, resultante da vinda massiva de judeus para Portugal; 
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• Se tais tipologias arquitectónicas entram mesmo em ruptura com as do séc. XV 

na Beira Interior, e se não manifestam ter origem ou influência islâmica, também 

é certo que pelo seu grande número de exemplares, não foram trazidas por 

cristãos mas sim por judeus sefarditas refugiados de Espanha em 1492. 

• Com tão grande número de judeus vindos para Portugal, reforçou-se em todo o 

país e muito em especial na Beira Interior, a cultura urbanística e arquitectónica 

do Al-Andalus que nos era tradicional, agora com as especificidades dominantes 

de uma das suas componentes, a do judaísmo. 

 

      APONTAMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DO URBANISMO E 

ARQUITECTURA QUINHENTISTAS NA BEIRA INTERIOR DE 

PORTUGAL 

• Em Portugal, durante a Idade-Média, a tendência para o urbanismo cartesiano, 

romano, por via do cristianismo da fase pós reconquista, em oposição ao 

urbanismo organicista medieval do Al-Andalus, ganhou expressão a partir do rei 

D. Dinis (1279-1325). 

• Em finais do séc. XV por forte influência resultante da vinda massiva de judeus 

fugidos e expulsos de Espanha pelos réis católicos (1492), a tendência para a 

regularidade dos traçados urbanos foi retardada ou minimizada em favor dos 

traçados irregulares, labirínticos e organicistas; Quando persistem os traçados 

ortogonais, eles tendem a modelar-se e adossar-se à topografia. 

• Ao contrário de Portugal, no país vizinho, afirmaram-se os traçados urbanos 

cartesianos rígidos suporte de uma rígida política centralizadora de controlo e 

gestão territorial. 

• A chamada arquitectura popular da Beira Interior, hoje ainda existente, 

reconhecida pelos portados biselados quando em granito, vãos desalinhados e de 

diferentes dimensionamentos, situa-se essencialmente entre começos do séc. 

XVI a meados do séc.XVII.  

• Essa arquitectura coincide com a vinda para Portugal de cerca de 120.000 (5) 

refugiados judeus; 

(5) Tal estimativa resulta do cruzamento de informações e dados dos judeus 

Abraão Zacuto, Damião de Góis, e do cura da povoação espanhola de Los 

Palacios, André Bernaldez. 

http://www.ensinandodesiao.org.br/Abradjin/1201.htm 
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• Segundo estimativas de alguns historiadores (6), a população judaica chegou 

então a atingir quase 1/4 da população portuguesa da época; 

(6) in http://www.ensinandodesiao.org.br/Abradjin/1201.htm 

• Entre 1496 e 1527, “crescem mais de 60% os principais núcleos habitacionais, 

com destaque para a Guarda, Castelo Branco e Covilhã” (Dias, 1987, pp. 50-51) 

• O elevado aumento demográfico que então se verificou nesta zona do País, 

andou concerteza associado a uma enorme procura de habitação.  

• Essa pressão na procura de alojamento terá sido tal, que para além da 

densificação das antigas judiarias, passou a verificar-se presença judaica quer 

nas muitas “ruas novas” então construídas, quer em conjuntos dispersos de casas 

doutros arruamentos, quer ainda em conjuntos de casas térreas de extrema 

precariedade, mesmo em lugares ainda hoje quase ermos. 

• Com a extinção das judiarias em 1496, por D. Manuel I, decorreu uma dispersão 

da implantação judaica, agora de cristãos-novos, essencialmente pelas áreas 

envolventes ou confinantes dos seus bairros.  

 

      NOTAS PARA UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A PROVÁVEL 

INFLUÊNCIA DA CULTURA JUDAICA NO URBANISMO E 

ARQUITECTURA DAS DESCOBERTAS 

• Dado que só agora se dão os primeiros passos em Portugal na investigação da 

nossa arquitectura com influências da cultura judaica, que por razões religiosas e 

políticas foi completamente ignorada e lançada no esquecimento, nada se sabe 

do impacto desta mesma cultura na arquitectura e urbanismo da fase das 

descobertas portuguesas. 

• Contudo, a cultura urbanística e arquitectónica do Al-Andalus, na sua vertente 

judaica, ter-se-á difundido durante o séc. XVI até meados do séc. XVII, não só 

em Portugal como pelo mundo das nossas descobertas, projecto a que os judeus 

estiveram directamente associados quer cientificamente e financeiramente, quer 

ainda pela sua fixação nessas paragens em fuga á inquisição. Colocam-se por 

isso as seguintes hipóteses para investigação e que não cabem no âmbito deste 

trabalho: 

      1. É essencialmente na cultura judaica ligada ás descobertas portuguesas que 

reside a grande diferença na urbanística de Portugal (orgânica / judaica) e de 

Espanha (hipodâmica / cristã romana) até finais do séc.XVII. 
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      2. Nos séculos XVI a meados de XVII, a linguagem arquitectónica das cidades 

das descobertas, reflecte em parte as influências das formas de expressão da 

cultura judaica no edificado. 

 

           AS DUAS VISÕES DO MUNDO: JUDAÍSMO E CLASSICISMO 

           Segundo Bruno Zevi: 

 

 - O judaísmo é a cultura do tempo;  

- O classicismo é a cultura do espaço;  

 

• Para os judeus a casa significa o objecto fruído, o morar ou o lugar de reuniões. 

Um espaço não utilizado pela comunidade, como encontramos nos templos 

egípcios e na cela do templo grego, é inconcebível para os judeus.  

• Uma arquitectura baseada no pensamento judaico é uma arquitectura orgânica, 

viva, modelada segundo as necessidades dos utilizadores;  

• Uma arquitectura judaica é capaz de crescer e de se desenvolver, livre das leis da 

simetria, dos alinhamentos, das relações entre cheios e vazios, das regras da 

perspectiva, enfim, uma arquitectura cuja única lei, cuja única ordem é a da 

transformação.  

 

 F2   F3 

 

F2. Espanha / La Alberca – Bairro Novo (judeu) – Séc. XVI 

Exemplo de arquitectura orgânica, judaica, pensada de dentro para fora, resultante 

do jogo aditivo de volumes, desalinhamento de vãos e recusa de simetrias. 

F3. Parténon em Atenas: nenhum elemento compositivo se pode adicionar ou retirar. 

Origem da imagem in Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

• Para os gregos, a casa ou o templo, significam o objecto casa ou o objecto 

templo, o edifício; Como consequência, a arquitectura inspirada no pensamento 
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helénico baseia-se nas ordens das colunas, nas proporções, nos entablamentos 

numa visão compositiva definitiva segundo a qual nada se pode acrescentar ou 

subtrair.  

• O conflito entre tempo e espaço é o conflito entre liberdade e contrição, entre 

inventividade e academia; Decorre dessa contradição entre a cultura do tempo 

no judaísmo e a cultura do espaço no classicismo, o seguinte problema no 

âmbito do desenho urbano e arquitectura:  

            Se como na tradição do classicismo a arquitectura for entendida como a arte 

que tenta amarrar o tempo, então, ressalta desde logo a contradição entre 

judaísmo (a cultura do tempo, do devir dos eventos e da História) e a profissão 

de arquitecto (enquanto tentativa de amarrar esse devir a um espaço imutável e 

eterno). Talvez por isso, só a partir do séc. XX, e essencialmente a partir dos 

anos 80, os arquitectos judeus, imbuídos da sua própria cultura, ganharam 

projecção mundial; ultrapassaram tal conflitualidade, levando a dimensão 

tempo do espaço arquitectónico, ao cume das formas de expressão. Apesar 

dessa contradição, o judaísmo marcou de forma relevante toda a História 

Ocidental do Urbanismo e da Arquitectura. 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DA CULTURA JUDAICA, SEGUNDO BRUNO ZEVI 

 

1. Não à mitificação da cultura. 

 

1. a - Decorre do apelo Divino à Liberdade, a refutação de todo o tipo de mitos, 

inclusive o de cultura e arte. Ninguém como os judeus sabe que no mundo, já houve 

quem amante da cultura, atirasse seres humanos para as câmaras de gás e fornos 

crematórios.  
«Não sou tão ingénuo a ponto de esquecer que o saber não traz automaticamente 

paz e piedade, porque já ocorreu na história que homens que amavam Brahms e 

Goethe tenham sido capazes de organizar campos de extermínio». 

in Umberto Eco, Discurso pronunciado em Jerusalém por ocasião da cerimónia de 

agraciamento com o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Hebreia. 

 

     1.b - Não Ao Mito Da Arte Catártica 
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Para o judaísmo a arte não é catártica, no sentido mítico ou evasivo. Ao contrário, 

como a ciência, é avessa aos mitos de qualquer natureza, transcendentes ou 

imanentes. O judaísmo na arte aposta no anticlássico, na desestruturação 

expressionista da forma, rejeita os fetiches ideológicos da proporção áurea e celebra 

a relatividade; desmente as leis autoritárias do belo e opta pela ilegalidade e pela 

falta de regras existente na realidade. 

 

2. Celebração dos seguintes princípios do judaísmo no urbanismo e arquitectura 

civil:  

 

      2.a - Do relativismo;  

É do apelo Divino à Liberdade e consequência da própria diáspora que no 

judaísmo enquanto cultura, a história do pensamento, pode ser perfeitamente 

reconstituída apenas na dialéctica com o pensamento de várias épocas e de 

povos diversos. Consequência directa da diáspora, o judaísmo sempre dialogou e 

teve em conta as diferentes atitudes intelectuais e correntes ideológicas e 

filosóficas no mundo, mesmo as opostas. Avaliou simultaneidades e 

compatibilidades, bem como elaborou versões actualizadas da filosofia bíblica, 

tornou-se por isso a Cultura do Relativismo. Einstein, inventor da física 

relativista, era judeu. 

 

2.b - Da dissonância;  

Não é necessário uma interpretação simbolista para se compreender que a 

emancipação da dissonância coincide com a emancipação do povo judeu, o 

elemento dissonante mais hostilizado, odiado, escarnecido e lesado da cultura 

humana. A dissonância é um dos aspectos fundamentais que caracterizam o 

judaísmo enquanto cultura. Emancipar a dissonância significa eliminar as 

últimas escórias do iluminismo e do neoclassicismo O princípio da dissonância 

está também presente na arquitectura que reflecte a mensagem do judaísmo 

enquanto cultura; É graças a este princípio que os judeus, sempre que em 

contexto de liberdade e em consonância com a sua própria matriz cultural, 

assumem este princípio como indispensável e indissociável dos processos de 

mudança e transformação. Sem dissonância, por pequena que seja, não há 

evolução e transformação na arquitectura ou desenho urbano. 
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2.c - Da diversidade, diferença e irregularidade 

“…não podemos renunciar ao princípio da “diversidade”, diz Bruno Zevi, “não 

apenas porque é ele que  nos qualifica ao longo de milénios em relação aos 

povos escravos de religiões idólatras, a concepções absolutistas e totalitárias ou 

postulados científicos e artísticos pretensiosos e falsos, mas também porque 

oferece uma chave insubstituível para entender as articulações, as inúmeras 

posturas e os múltiplos modos de ser judeu.” A luta judaica pela emancipação do 

“diferente”, também é prosseguida pela arquitectura. 

 

2.d - Da anti-simetria 

A simetria na arquitectura anda associada às formas estáticas, rígidas, e por isso 

a sua rejeição na cultura arquitectónica judaica ou de influência judaica civil do 

ocidente. Na Beira Interior quinhentista, em Portugal, dentro desta cultura, 

jamais surge uma fachada de edifício baseada na composição simétrica dos seus 

elementos. 

 

3. Influência Judaica na História do Urbanismo e da Arquitectura do   Ocidente 

Graças à cultura judaica, a história do urbanismo e da arquitectura do ocidente é 

a história da luta em torno da libertação do espaço estático, introduzindo-lhe a 

dimensão tempo e o movimento. 

 

4. O judaísmo na Arte é oposição ao:  

• Clássico; 

• Renascença;  

• Iluminismo;  

• Neo-clássico; 

• Cubismo 

• Racionalismo; 

• Pós-Moderno. 

 

5. O judaísmo na Arte é celebração do: 

• Espaço labiríntico, viático, da fase catacumbária; 

• Organicismo vernacular e erudito; 
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• Contraste direccional da catedral Gótica; 

• Maneirismo; 

• Barroco; 

• Expressionismo; 

• Desconstrutivismo. 

 

  F4     F5  F6 

 

F4 – Em Roma, as catacumbas cristãs de Domitila, reflectem a concepção labiríntica 

das catacumbas judaicas de Torlonia que as antecederam em cerca de um século. 

F5 – Planta de Toledo / Espanha - In BEAJEAU, Garnier. CHABOT. Georges: (1970), 

in Tratado de Geografía urbana. Barcelona. España. Vicens Vivens. 

F6 – Planta antiga de Trancoso / Portugal52. 

 

O princípio, viático labiríntico e catacumbário, tem prosseguido ao longo da História do 

urbanismo e arquitectura judaica. É percebido no traçado irregular e labiríntico dos 

aglomerados orgânicos medievais, nos percursos decorrentes das ligações interiores 

entre as casas nos bairros judeus quinhentistas da Beira Interior de Portugal, e na 

arquitectura de grandes criadores como Daniel Libeskind e outros. 

 

6. Arquitectos contemporâneos que no todo ou em parte da sua obra expressam a 

influência da cultura judaica: 

            1. Erich Mendelson (J) - Torre de Einstein em Potsdam (1918) 

            2. Le Corbusier – (n/j) - A Capela de Ronchamp, 1950 

            3. Frank Loyd Wright – (n/j) - Guggenheim Museum, NYC, 1959  

            e a Casa da Cascata, Bear Run, PA , 1934-37  

            4. Richard Meier (J) – O Ateneu da Nova Harmonia, Indiana 1975 a 1979  

                                                 
52 Planta publicada na obra: Trancoso – notas para uma monografia, 1989. 
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5. Peter Eisenman (J) – Memorial em Berlim às Vítimas do Holocausto, 

2005, e o Centro Universitário das Artes em Atlanta, 1991 

            6. Daniel Libesnkind (J) – Museu Judaico de Berlim, 2004 

            7. Zvi Hecher (J) -  Apartamentos em Espiral, Ramat Gan / Israel, 1963 

8. Frank Gerhy (J) – A Casa Dançante, Praga, 1994 

 

           (J) – judeu 

           (N/J) – não judeu 

 

7 . Reflexos dos princípios do judaísmo no urbanismo e  arquitectura quinhentistas na 

Beira Interior de Portugal 

   Análise conjunta de casos: Belmonte, Meda, Penamacor, Castelo Branco, 

Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Gouveia, 

Guarda, Idanha-a-Nova, Trancoso; 

      7.a - Símbolos mágico-religiosos associados à arquitectura na Beira Interior 

quinhentista, expressão de presença judaica :  

      Hanukiahs; Menoraths; Mezuzhats; Hexagramas (Estrela de David); 

Pentagramas (Selo de Salomão); Cruciformes. 

      Estes símbolos surgem com maior frequência nas ombreiras biseladas e nas 

tosas das portas das casas quinhentistas, com vãos desalinhados de portas e 

janelas. 

 

      7.a1 – Considerações gerais sobre a questão dos cruciformes. 

• Existe em toda a Beira Interior, uma fortíssima tradição oral de que casa 

com cruciforme/s foi habitada por judeus. 

• Segundo a tradição oral, os judeus, tentando evitar ou minimizar 

perseguições, ver-se-iam obrigados a colocar cruciformes nas ombreiras das 

portas das casas que habitavam, de forma a manifestar a sua conversão ao 

cristianismo. 

• Considero, ao contrário da posição actual da Prof.ª Dr.ª Maria José Ferro 

Tavares, que os cruciformes quanto à sua origem e significado, perante a 
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fortíssima tradição oral, podem e devem ser analisados como indiciadores 

potenciais de “casa habitada por judeus”, ainda que nem todos o sejam. 

• Os cruciformes, com alguma frequência são dificilmente perceptíveis 

mesmo por quem já esteja treinado na sua visão, o que se consegue por vezes 

só com luz rasante. Pude constatar que existem pessoas que convivem com 

os cruciformes das ombreiras das suas portas há décadas, sem que nunca se 

tenham apercebido da sua existência.  

• Os cruciformes não têm propriamente interesse como elemento 

decorativo numa linguagem arquitectónica, mas sim como elemento de 

grande valor simbólico que pode potenciar a compreensão dessa mesma 

linguagem do edifício. 

• O cruciforme, pode ainda ter grande importância do ponto de vista 

arqueológico, histórico e etnológico, se for confirmado que a tradição oral 

tem razão quanto à sua origem e significado. 

• Refira-se também, que se o cruciforme é indicativo de casa habitada por 

judeus, tal não é garante de que essa mesma casa seja expressão de 

linguagem arquitectónica mensagem de cultura judaica. 

• Os cruciformes, como qualquer símbolo, em contextos e épocas 

diferentes, podem ter interpretações e significados diferentes. Há que 

tipificá-los, contextualizá-los, interligá-los e articulá-los com outro tipo de 

informação e elementos da arquitectura para que possamos chegar 

progressivamente a alguma luz sobre o assunto. 

 

7.a2. – Considerações Sobre os Cruciformes na Beira Interior 

• Existem com maior frequência nas casas das judiarias e zonas 

directamente envolventes, em fachadas com ombreiras e tosas cortadas a 45 º 

em bisel e com os vãos desalinhados; Porquê esta coincidência? 

• Existem cruciformes de forma muito dispersa, em muito menor 

quantidade, noutras áreas dos tecidos históricos, em casas já com tendência 

para a regularidade e alinhamento dos vãos, e com as ombreiras e tosas 

cortadas a ângulo recto. 

• Na Beira Interior, há uma grande coincidência (presumo cerca de 75%) * 

de marcas cruciformes, em ombreiras ou vergas biselados de portados ou 

janelas quinhentistas. Porquê tal coincidência? 



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 73 

* Sobre esta estimativa há que proceder a um cálculo rigoroso com base  

num cadastro sistemático dos casos existentes. 

• A grande quantidade de casas quinhentistas com (portados biselados, 

vãos desalinhados e ligações interiores entre si), com cruciformes ou outras 

marcas mágico-religiosas, só se pode explicar pela vinda massiva em 1492 

de cerca de 120.000 sefarditas de Espanha para Portugal e o presumível 

enorme surto de construção decorrente dum aumento de mais de 60% na 

população da Beira Interior. Sendo os cruciformes coincidentes na sua maior 

percentagem com o surto de construção de novas tipologias e linguagens 

arquitectónicas predominantes no séc. XVI, pode concluir-se que andem em 

regra associados a casas habitadas ou mandadas construir por judeus 

conversos.  

 

7.b - Características Que Sugerem A Presença Ou Influência Do Judaísmo 

Na Arquitectura E Urbanismo Da Beira Interior Quinhentista  

 

7.b1 – Características do Urbanismo 

1. Grande compactação urbana e traçados orgânicos de arruamentos em 

labirinto; 

2. Recusa da malha ortogonal, mesmo em zonas planas; quando aquela 

existe como pré existência, é forçada a adoçar-se à topografia do terreno e a 

ganhar sinuosidades; 

3. Existem alguns traçados de arruamentos em espinha ondulada de peixe, 

em que o eixo principal ganha ondulação de percurso; 

4. Total recusa de simetrias na arquitectura civil e no urbanismo; 

5. Recusa de formas repetitivas, mesmo que dentro da mesma tipologia; 

6. Polígonos base de implantação das casas em forma trapezoidal; 

7. Ondulação do plano das fachadas nos arruamentos; 

8. Recusa das leis perspécticas. 

 

7.b2 – Características da Arquitectura 

            a) Tal como Bruno Zevi refere quanto ao judaísmo na arquitectura, também 

aqui se verificam os princípios da diversidade, diferença, irregularidade, não 

repetividade e anti-simetria; 
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b) Acentuado desalinhamento de vãos de portas e janelas; (F7) 

c) Portados biselados, em regra com símbolos mágico-religiosos nas 

ombreiras ou vergas; 

            d) Ligação entre as casas, em labirinto, pelo seu interior; 

            e) A existência por vezes da chamada Pedra do Espírito Santo numa das 

divisões da casa; 

f) Existência por vezes de armários de altar (judaicos) ou de pedras de altar 

(de influência judaica, ligados ao culto do Espírito Santo); 

            h) Formas de composição aditiva, geradoras da transformação contínua da 

arquitectura; 

 

 

 

(F7 - conjunto) - Na arquitectura quinhentista de influência judaica é 

constante o princípio do desalinhamento dos vãos. 

 

7.b3 – Cripto-judaísmo na Arquitectura:  
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                  O termo marrano, depreciativo, era referido aos judeus sefarditas da 

Península Ibérica, obrigados a adoptar identidade cristã, pela força, como 

consequência das cruéis perseguições levadas a cabo pela inquisição. Muitos 

mantiveram as suas antigas tradições como cripto-judeus, professando o 

cristianismo em público, e o judaísmo em segredo. 

O cripto-judaísmo, também é visível na arquitectura da Beira Interior a que 

chamamos ARQUITECTURA CRIPTO-JUDAICA, apresentando esta nos 

alçados, principal e tardoz, duas linguagens diferentes, a clássica (estática, 

obedecendo às leis da simetria e pensada de fora para dentro) e a orgânica 

(irregular, dinâmica e pensada de dentro para fora). 

 

7.b3.a - Exemplos de Arquitectura Cripto-Judaica 

• Solar da Barroca Grande / Fundão (antes da intervenção arquitectónica 

recente); (F8) 

Verifica-se a confluência de linguagens judaica e clássica:  

a) Na tradição do Judaísmo, o alçado tardoz do solar da Barroca Grande foi 

pensado de dentro para fora, apresentando os vãos daquela fachada 

desalinhados; 

b) O alçado frontal no mesmo edifício, segundo o classicismo, foi pensado 

de fora para dentro, com forte alinhamento de vãos e obediência ao princípio 

da simetria e axialidade na composição da fachada. 

 

  F8 

F8 – Linguagens arquitectónicas clássica e orgânica, respectivamente nos 

alçados principal e tardoz do solar da Barroca Grande / Fundão (séc. XVIII); no 

todo resulta um edifício característico do marranismo em Portugal 

 

• Solar de Casal Vasco, concelho Fornos de Algodres.  
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Na fachada principal, verifica-se o princípio da diferenciação do desenho de 

cada moldura de vão de janela, contrariando o princípio da repetividade e 

igualdade dos mesmos. A característica decorativa das molduras 

diferenciadas das janelas, associada ao alinhamento dos vãos (portas e 

janelas) na fachada principal do edifício expressa uma tendência para o 

marranismo na arquitectura, isto é, conjugação de influências clássica e 

judaica.  

 

            7.c - Breve Síntese da Evolução Tipológica da Habitação Quinhentista com  

influências judaicas na Beira Interior  (F9) 

 

 

 

 

 

F9 (conjunto) – Provável evolução tipológica das casas quinhentistas quanto ao número 

de pisos 

 

As linguagens e os princípios, os símbolos mágico-religiosos e os índices 

que potenciam a identificação da arquitectura judaica quinhentista na Beira 

Interior de Portugal, reflectem-se nas seguintes tipologias arquitectónicas: 

1. Casas de piso térreo; 

2. Casas de dois pisos:  
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                  2.a - Com balcão lateral direito ou esquerdo, com ou sem alpendre; 

2.b - Com balcão de gaveto, com ou sem alpendre e com ou sem  janelas de 

gaveto;  

A janela de gaveto, elemento de cavidade para entrada de luz no edifício, dá 

dinâmica e movimento ao espaço interior, afunila-o, orienta o olhar de 

dentro para fora no sentido do ângulo e não do plano, anula a percepção de 

regularidade e estaticidade geométrica desse mesmo espaço, de acordo com 

a mensagem judaica na arquitectura do séc. XVI. 

            2.c - Sem balcão: 

            2ca – Com porta estreita; 

            2cb – Com uma porta estreita e outra larga. 

                  3. Casas de três pisos, com ou sem varanda. 

 

8. Semelhanças de linguagens na arquitectura das raias de Portugal e de Espanha 

durante o séc. XVI 

 

• Na Beira Interior de Portugal, a partir dos começos do séc. XVI, as linguagens 

arquitectónicas apresentam muitos aspectos semelhantes aos das judiarias ou 

outros locais de implantação judaica, na Raia de Espanha.  

• É compreensível que face às perseguições de que eram alvo, os judeus 

encontrassem nas raias de Portugal e de Espanha, um espaço de relativa 

segurança, chegando mesmo a fixar-se em lugares muito recônditos e pouco 

acessíveis. Perseguidos, colocar-se-iam mais facilmente em fuga e a salvo para 

um ou outro lado da fronteira. 

Por tudo isto se considera natural que num e no noutro lado da fronteira, existam 

tipologias e linguagens de arquitectura, e outros aspectos de cultura, muito 

semelhantes.  

 

9. Conclusões 

 

• É muito limitada a tese de que a “casa de judeu” na Beira Interior, se resume à 

tipologia de r/chão e 1.º andar, com porta larga e porta estreita e janela, sem 

balcão, na fachada principal, tal como descrito no levantamento da Arquitectura 

Popular, elaborado pelo antigo Sindicato dos Arquitectos Portugueses; 
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• Constata-se na Beira Interior, a existência de uma grande diversidade de 

tipologias e variantes de casa vernácula, quinhentistas, em banda, com 1 piso 

térreo, piso ao nível da rua e meio piso em cave, 2 pisos e nalguns casos 3 pisos;  

• Cada casa de r/chão e 1.º andar pode ter ou não escadaria exterior saliente do 

plano da fachada e com balcão. 

• O balcão tem ou não guarda e poderá ser coberto ou descoberto. 

• Abarcando toda a complexidade de tipologias referidas, as casas que expressam 

a cultura judaica na Beira Interior Norte e Sul são no seu conjunto construções 

muito compactadas, geralmente em rede, porquanto ligadas entre si por portas 

interiores em paredes meeiras ou confinantes, facilitando a fuga em percursos 

labirínticos e práticas colectivas de culto em segredo; 

• Porém, em cada uma das tipologias referida, podemos encontrar nas 

ombreiras ou tosas das portas:  

Marcas ou sinais que expressam a presença da cultura judaica (Mezuzzas,    

Hanukias, Menoraths, Hexagramas, Pentagramas, Cruciformes.) 

• Coloca-se a questão: 

Foi a cultura judaica que influenciou a arquitectura vernácula, popular, da Beira 

Interior, ou o inverso? 

Parece evidente, que o judaísmo influenciou e marcou profundamente a 

arquitectura civil na Beira Interior, durante o séc. XVI. 

• O organicismo é uma das linguagens arquitectónicas da mensagem cultural 

judaica na arquitectura, sucedendo o mesmo com grande parte da arquitectura 

vernácula na Beira Interior.  

• Segundo Bruno Zevi, a arquitectura civil que reflecte a mensagem cultural 

judaica é evolutiva, anti-estática, espontânea, aditiva e irregular, tal como grande 

parte da arquitectura vernácula quinhentista na Beira Interior, o é. 

• A arquitectura civil que reflecte a mensagem cultural judaica recusa as leis da 

simetria, tal como grande parte da arquitectura vernácula quinhentista na Beira 

Interior as contesta. 

Nota: em Monsanto da Beira diz-se que a porta principal a eixo da fachada, dá 

azar! 

• De acordo com os princípios da irregularidade e da diversidade, segundo Bruno 

Zevi, características essenciais da cultura judaica, as tipologias referidas da 
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Beira Interior quinhentista apresentam em regra polígonos base de implantação 

com forma irregular, trapezoidal; 

• A distribuição dos vãos nas fachadas refuta alinhamentos horizontais com 

verticais, ou simplesmente quaisquer alinhamentos, introduz movimento 

gerador de desconstrutivismo, e o seu dimensionamento ou aspecto decorativo 

é diversificado e diferenciado;  

• Ao contrário da arquitectura orgânica e desconstrutivista descrita como sendo 

expressão da cultura judaica, pode observar-se uma outra arquitectura vernácula 

civil na Beira Interior, seguida pelos cristãos, com tendência para a regularidade 

da forma dos polígonos base de implantação, repetitividade e alinhamento dos 

vãos na composição das fachadas, alinhamento dos planos das fachadas, 

existência de simetrias e eixos perspécticos nas casas e arruamentos.  

• Ao contrário do postulado determinista quanto à relação casa região ou local, a 

arquitectura popular séc. XVI na Beira Interior não foi criada de um só golpe 

para um só lugar, é evolutiva e dinâmica no tempo, é fortemente expressiva da 

dimensão tempo na arquitectura, característica essencial da cultura judaica. 

• Na arquitectura vernácula da Beira Interior, todos os edifícios têm identidade 

própria mesmo que sigam a mesma tipologia e se encontrem ligados 

interiormente entre si; tal não sucederia se obedecessem a modelos. 

• O “desconstrutivismo natural”, se assim se pode chamar quando relativo à 

arquitectura vernácula de influência judaica na Beira Interior, é potenciado por 

uma postura cultural que associa organicismo, liberdade formal, 

desalinhamentos e economia. 

• A cultura arquitectónica judaica civil, segundo Bruno Zevi, é na sua essência, 

orgânica, expressionista ou desconstrutivista. 

• Na Beira Interior, as tipologias de arquitectura vernacular aqui referidas, 

quinhentistas, têm que ter origens culturais; estas são demasiado evidentes e 

coincidentes com a mensagem cultural do judaísmo. 

• Na Beira Interior, o urbanismo e a arquitectura do judaísmo foram um 

urbanismo e arquitectura de resistência, de coexistência e contextualização; 

• Na cultura da Beira Interior de Portugal, uma das suas componentes mais ricas, 

o judaísmo, encontra-se tapado, escondido, em regra inconsciente, quer pelo 

medo, quer pela morte da memória e falsificação da história. 
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JUDIARIA DE BELMONTE – AVALIAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE 
PROCESSOS DE REABILITAÇÃO. 53    

 

Dr.ª Elisabete Martins Robalo 

Introdução 

Apesar dos escassos conhecimentos acerca da primitiva presença judaica em Belmonte, 

o contributo desta comunidade para a história da Vila é indiscutível, pela sua presença 

ainda na actualidade e pelos vestígios deixados por comunidades anteriores.  

 

Depois de tempos de ocultação religiosa, a actual comunidade judaica de Belmonte une 

esforços no seu Resgate, na sua reconversão de cristãos-novos ou marranos ao judaísmo 

puro, visto que anos de convivência com os cristãos corromperam algumas das suas 

práticas judaicas54. Conhecendo os vestígios da sua persistência ao longo dos séculos, 

sempre poderemos contribuir para o conhecimento da história passada dos judeus em 

Belmonte e também para a sua história futura.  

 

Com este trabalho, pretendeu-se fazer um inventário dos possíveis vestígios materiais 

ainda visíveis em Belmonte, legados pelas primitivas populações judaicas. Analisando 

as várias etapas da evolução urbana da Vila, tendo em conta os inúmeros vestígios 

conhecidos, pretendeu-se também lançar hipóteses acerca da localização dos diversos 

espaços de estabelecimento de judeus.  

De referir que, o levantamento dos motivos cruciformes foi efectuado no âmbito do 

Gabinete Técnico Local de Belmonte, que efectuou o Plano de Salvaguarda da Vila, no 

qual foram referenciados os vários vestígios patrimoniais presentes em Belmonte, 

nomeadamente os judaicos.   

 

A Presença Judaica em Belmonte 

                                                 
53 Na comunicação apresentada nas I Jornadas de Património Judaico, em parceria com o Arqt.º Carlos 

Figueiredo, focaram-se também as estratégias de reabilitação da judiaria de Belmonte. No entanto, essa 

parte não será referida neste artigo, visto o comunicante considerar que a sua comunicação se baseou no 

que foi dito durante o dia das Jornadas, perdendo-se o essencial na passagem para o escrito. Apesar disso, 

decidiu-se manter o título.  

54 Cristina Nogueira, Monografia Histórica do Concelho de Belmonte – Novos Contributos, Belmonte, 

Câmara Municipal de Belmonte, 2006, p. 122.  
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Em plena Cova da Beira, a vila de Belmonte destaca-se pela sua excepcional posição 

estratégica, não só pela sua altitude, mas também como ponto de convergência de 

importantes vias antigas, bem como pela sua boa aptidão dos solos, a sua riqueza 

mineral e a sua proximidade a recursos hídricos que terão contribuído para que, desde 

os tempos mais remotos, populações se tenham estabelecido em Belmonte.   

 

Por todo o Concelho registam-se vestígios pré e proto-históricos, romanos e medievais, 

que provam a preferência das comunidades primitivas em se estabelecerem neste 

espaço. Os judeus também não devem ter ficado indiferentes a estas condições, pelo que 

a sua presença em Belmonte deve recuar bastante no tempo.  

 

Devido à escassez de referências documentais e de vestígios, não se conhece a data 

exacta do estabelecimento de judeus em Belmonte, no entanto, eles são citados no foral 

de D. Sancho I (1199), o que poderá ser já um sinal da sua presença. É de referir que a 

passagem onde se menciona a palavra “judeus”, repete-se em outros forais atribuídos na 

época, em vários locais da Beira Baixa, adaptados do foral de Ávila;“ testemunhamos e 

para sempre confirmamos que todo o que penhorar mercadores ou viajantes cristãos, 

judeus ou mouros, a não ser que seja fiador ou devedor, todo o que isto fizer, pague ao 

Bispo 60 soldos e dará em dobro o gado que tomar ao seu dono”55.  

 

Não se sabe se este trecho comprova a existência, já no final do século XII, de judeus 

em Belmonte, no entanto, por essa altura, sabe-se da existência de populações judaicas 

na Covilhã, Guarda, Gouveia, Trancoso e outras terras da Beira. Por isso, é provável 

que Belmonte tivesse já a sua comunidade de judeus.  

Em 1910, aquando da demolição da Igreja de S. Francisco (antiga Igreja do Espírito 

Santo e Misericórdia), no actual Largo António José de Almeida, Francisco Tavares 

Proença Júnior identificou uma lápide com caracteres hebraicos inscritos, com a 

seguinte legenda; “ E Adonai está no seu templo sagrado, emudece perante Ele toda a 

sua terra”56 (Livro de Hababuc, 2.20), que possivelmente pertenceria à torça da porta 

principal da primitiva sinagoga e cuja datação remonta a 1297 (5057 da Era hebraica).  

                                                 
55 David Augusto Canelo, Os últimos criptojudeus em Portugal, 2ª ed., Belmonte, Edição do Autor com 

patrocínio da Câmara Municipal de Belmonte, 2001, p. 73.  

56 Idem, ibidem, p. 74.  
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O facto de haver já uma sinagoga nessa altura, reflecte a permanência na povoação de 

uma comunidade judaica numerosa, bem estabelecida e organizada.  

 

É ponto assente que não teriam sido os judeus expulsos de Espanha (em 1492, pelo 

édito de 31 de Março) que fundaram a comunidade judaica de Belmonte, embora, pela 

proximidade da fronteira, a tivessem reforçado57.   

 

A 5 de Dezembro de 1496 é assinado o decreto de expulsão dos judeus em Portugal, por 

D. Manuel, que irá mudar radicalmente a situação da comunidade judaica. Interessado 

no casamento com a filha dos Reis Católicos de Espanha, D. Manuel aceita a condição 

proposta - a de expulsar os judeus do País. Assim, todos os judeus são obrigados a 

abandonar o Reino num prazo de 10 meses, no entanto, D. Manuel não estava 

interessado na partida dos judeus, por isso, o prazo alargado de expulsão e as 

conversões à força. Os judeus exerciam bastante influência em diversos campos: 

económico, político, social e cultural, destacando-se pelas actividades mercantis, 

artesanais, usurárias e, por isso, a inconveniência na sua expulsão.  

 

Em Belmonte, o pagamento da judenga, em 1496, confirma que os judeus continuavam 

a viver na localidade, mas com o decreto de expulsão de D. Manuel e o estabelecimento 

da Inquisição, em 1536, muitos judeus devem ter abandonado a Vila. Os que ficaram, 

praticavam a sua religião em segredo. Assim, Belmonte nunca terá sofrido um 

abandono total dos judeus.  

Foi Samuel Schwarz que, nos anos 20 do século XX, detectou a existência de judeus em 

Belmonte; “uma comunidade bastante demarcada da comunidade católica, 

conservando práticas, usos e costumes muito característicos que teimam em manter-

se”58. 

Judiaria de Belmonte 

 

Após a concessão do foral sanchino (1199) e o reconhecimento da entrega do senhorio 

da Vila ao Bispado de Coimbra, fomentou-se o crescimento do primitivo núcleo urbano 

                                                 
57 Idem, ibidem, p.73.  

58 Idem, ibidem, p.17. 
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de Belmonte, procedendo-se também à construção do castelo. A Vila, aproveitando a 

disposição topográfica do espaço, expande-se para poente, em torno da actual Rua 

Direita, e para nascente, em torno da Igreja de S. Tiago e de Sta. Maria (já 

desaparecida).  

 

Quanto à localização da judiaria, apesar de não haver certezas, devido à escassez de 

fontes histórico-arqueológicas, é a toponímia, com nomes como Rua da Judiaria, Bairro 

de Marrocos, que nos poderá auxiliar a localizar espacialmente a primitiva Judiaria de 

Belmonte. Esta poderia situar-se em torno das actuais Rua Direita e Rua Fonte da Rosa 

(antes Rua da Judiaria), no interior do espaço urbano amuralhado59.  

 

No entanto, se a Sinagoga fundada em 1297 se situava no actual Largo António José de 

Almeida, estava demasiado longe da primitiva judiaria, além de que o local seria um 

sítio ermo, começando a ser ocupado somente a partir do século XV. Será que existia 

uma sinagoga mais antiga? Será que se construiu uma segunda sinagoga, depois 

transformada em templo cristão, no Largo António José de Almeida, talvez maior, 

reutilizando-se pedras de uma primitiva sinagoga? Ou haveria apenas uma sinagoga, no 

núcleo mais antigo, que foi desmantelada aproveitando-se a pedra para a construção da 

Igreja do Espírito Santo? A localização dessa possível sinagoga é ainda desconhecida.  

 

A sinagoga, com o Édito de Expulsão de D. Manuel (1496), foi transformada em templo 

religioso – na Igreja do Espírito Santo, culto bastante frequente na época. Alguns 

elementos arquitectónicos manuelinos provenientes da Igreja, como uma pia baptismal, 

reforçam a ideia da transformação da sinagoga em templo religioso por essa altura.  

                                                 
59 Da antiga muralha urbana medieval de Belmonte não há quaisquer vestígios, nem certezas acerca do 

seu traçado. No entanto, existem documentos que referem a sua existência (MARQUES, 2001, p. 96), 

dizendo que a igreja de S. Tiago se situava intramuros e que a de Sta. Maria ficava já extramuros.  

Segundo Manuel Marques (MARQUES, 2001, p.196), que tenta reconstruir o traçado da possível cerca 

urbana, esta aproveitaria o desnível natural do lado sul e leste. Entre a Rua da Fonte da Rosa e o castelo, 

associada à estrada medieval que está enterrada junto aos Chafarizes do Areal, poderia estar uma porta. 

Depois passaria cerca do cemitério velho, acima da Rua da Corredoura, incluía a igreja de S. Tiago e iria 

à torre que foi centro dos Paços do Concelho. Estaria aqui a porta da vila, perto ou encostada ao torreão 

da velha muralha.  
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A sinagoga era o centro da comunidade judaica, funcionando como templo, tribunal e 

escola. Os açougues, fornos, lagares, entre outros equipamentos, eram também 

indispensáveis numa judiaria. Quanto ao cemitério, desconhece-se a sua localização, 

mas seria, com certeza, fora do limite amuralhado.  

 

Como já foi referido, é nos séculos XIV e XV, devido ao crescimento económico, 

demográfico e urbano, que Belmonte começa a ampliar o seu espaço urbano para 

poente, estruturando-se em torno do Largo Afonso Costa, Praça da República, Rua 1º de 

Maio, Rua do Inverno, Rua Nossa Senhora de Esperança, Rua Pedro Álvares Cabral, e 

Largo António José de Almeida, local conhecido como Devesa, onde se realizariam as 

feiras e mercados.  

 

De facto, o espaço situado entre o Largo Afonso Costa e o Largo António José de 

Almeida era um espaço de grande actividade comercial e artesanal, a que os judeus não 

teriam sido alheios, estabelecendo aqui um segundo núcleo habitacional. Além disso, a 

comunidade local de Belmonte, por esta altura, deve ter sido engrossada por judeus 

vindos de Espanha, após o Édito de Expulsão espanhol de 1492. 

 

Nesta altura, teria mais lógica, a fundação de uma sinagoga no Largo António José de 

Almeida, pois estava mais perto de um novo centro de presença judaica.  

 

Devemos lembrar, no entanto, que estes locais não estariam totalmente demarcados, 

havendo seguramente uma espécie de coabitação dos habitantes de Belmonte, posta em 

causa após 1496. Apesar de poder haver arruamentos estabelecidos e pré-definidos, os 

judeus poderiam, provavelmente, fixar-se de forma espontânea e livre entre a população 

cristã.  

 

Já que as fontes documentais e os vestígios são escassos, são os motivos cruciformes 

ainda visíveis, que nos poderão fornecer algumas informações acerca da ocupação 

espacial judaica em Belmonte. No decurso do levantamento dos elementos patrimoniais 

efectuado pelo G.T.L., foi dada especial atenção às cruzes presentes nalgumas 

ombreiras de casas, pelo que foi feito o seu inventário, assim como o seu decalque e 

registo fotográfico.  
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Os motivos cruciformes identificados, numa primeira análise, poderemos referir que não 

são muito abundantes, porque alguns foram destruídos e outros poderão encontrar-se 

cobertos com os revestimentos modernos das casas.  

 

Além dos motivos cruciformes, registam-se ainda algumas datas e observa-se também a 

presença de casas com portas duplas e outros vestígios que reflectem o secretismo dos 

cultos.  

 

Começando pelo núcleo mais antigo, discriminamos no quadro seguinte os motivos 

cruciformes que são ainda visíveis:  

 

Nome da Rua N.º de casa Descrição/ Localização Dimensões 
(cm) 

Largo da Rua Direita 96 
Segundo 

Manuel 

Marques, seria 

aqui o primitivo 

hospital da Vila 

(MARQUES, 

2001, p. 135) 

Motivo cruciforme simples na 

ombreira esquerda. 

 

Motivo cruciforme ‘com abas’, na 

torça da porta. 

15,5X8 

 

 

16X15,5 

Largo da Rua Direita 108 No interior do edifício, observa-se um 

espaço com dois orifícios, que 

serviria para colocar velas e queimar 

azeite, o qual estaria tapado por um 

caixote, de forma a ocultar a chama. 

 

Rua Fonte da Rosa 468 Cruz simples na ombreira direita. 

Cruz simples na ombreira direita. 

Um rectângulo escavado na ombreira 

esquerda. 

18,5X12,5 

14,5X10 

Rua Fonte da Rosa 470 Cruz simples, quase imperceptível, na 

ombreira direita.  

17X12 

Rua Fonte da Rosa 484 Cruz simples, numa pedra da fachada 

principal. 

12X9,5 

Rua Fonte da Rosa 455 Cruz com base em meio círculo e 

hastes com terminação triangular, 

associada à data 1764 (11,5X7,5 cm), 

na ombreira esquerda.  

20X14,5 

Travessa da Fonte da 

Rosa 

137 Data na ombreira esquerda, onde se 

reconhecem apenas os números 

“764”, inseridos numa moldura 

15X11,5 
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No segundo núcleo observam-se os seguintes motivos cruciformes, descritos no 

seguinte quadro:  

Nome da Rua N.º de casa Descrição/ Localização Dimensões 
(cm) 

Largo de Santarém 31 Cruz simples na ombreira direita. 14,3X8,5 

Rua do Inverno 
(Muitas vezes chamada, 

depreciativamente, como 

Rua do Inferno, quando 

nela habitavam membros 

da comunidade judaica 

(Aldeias Históricas de 

Portugal, 2000, p.101) 

51 Cruz simples na ombreira esquerda 

de porta biselada. 

Cruz com hastes nas pontas, na 

ombreira esquerda da porta. 

Cruz com “terminação afunilada” 

na ombreira esquerda da porta. 

Cruz simples na ombreira direita da 

porta biselada. 

12,5X3 

 

14,5X6,5 

 

11,5X8 

 

6X6 

Rua 1º de Maio 56 Cruz com pontas de terminação 

triangular e no topo um traço 

oblíquo, formando outra cruz, 

situada na ombreira direita. 

25,5X22,5 

  

Travessa do Correio 90 Cruz simples na ombreira direita 17X12 

Rua 25 de Abril 240 Data de “1704” (?), na ombreira 

direita, sob uma base. 

6 de altura  

0,4 de espessura 

 

As cruzes são geralmente simples, apresentando algumas hastes nas pontas. O seu 

tamanho varia entre os 6 e os 25,5 cm. O traço de gravação é geralmente muito irregular 

e tosco, variando dos 0,4 aos 2,5 cm. De referir também que muitas destas cruzes 

aparecem associadas a portas biseladas, assim como a casas com características 

comerciais.  

 

Existem também referências à existência de outros motivos cruciformes nas casas n.º 97 

e n.º 107 (Rua Direita), assim como na n.º 483 e 486 (Rua Fonte da Rosa). O conjunto 

de casas formado pelos n.os 106, 107, 108, 109 e 110 teriam ligação interna entre si, de 

modo a poderem servir de escapatória, caso fossem detectados nas suas práticas. As 

casas n.º 102 e 103 e o n.º 138 também teriam ligação interna entre si. Nas traseiras do 

edifício n.º 138 é possível observar uma porta entaipada que daria com outro edifício, 

hoje em ruínas. Na Rua Pedro Álvares Cabral são também referidas cruzes em alguns 

edifícios. 

 

Em Belmonte registaram-se também cruzes em afloramentos rochosos, talvez com a 

intenção de demarcar espaços e no Lagar da Fontinha, aí em razoável quantidade.  
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De referir, no entanto, que a existência de estes motivos cruciformes, que podem estar 

associados a datas e outros anagramas, gravados nas ombreiras de habitações e outros 

espaços públicos (fontes, moinhos, etc), deve ser compreendida como um elemento de 

cristianização do local60. Nem sempre a gravação de um elemento cruciforme deve ser 

entendida como a marcação de um espaço de ocupação judaica. Assim como não 

devemos entender todas as portas biseladas e habitações com portas destinadas a local 

de comércio como locais de judeus.  

 

De referir que o inventário destes motivos cruciformes está a ser realizado em outras 

freguesias, tendo sido até agora identificados mais exemplos no Colmeal da Torre e em 

Caria. Em Caria surpreendeu não só pela sua abundância como também pela variedade 

de formas. Abundam no centro histórico da Vila, nas ruas do Forno, Rua do Poço, Rua 

Direita, entre outras.  

 

Todos estes elementos constituem vestígios de vivências, pelo que a sua protecção é 

indispensável para a preservação da memória colectiva. Ameaçados pela erosão, 

abandono, reconstruções do edificado e por acções humanas, os vestígios da judiaria de 

Belmonte são já escassos. É de toda a importância que se arranjem soluções que 

permitam a salvaguarda dos vestígios das comunidades primitivas, nomeadamente a 

judaica. Acções de inventário e registo são, com certeza, um primeiro passo, para que 

estes indícios não caiam no esquecimento.  
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A presente exposição tem, como base, os trabalhos de investigação histórica e 

arqueológica realizados pelos técnicos do Gabinete Técnico Local de Penaverde, entre 

os anos de 2002 e 2004. Durante a tarefa de inventariação do património histórico-

arqueológico abrangido pela área de intervenção do GTL, deu-se conta da existência de 

inúmeras marcas cruciformes presentes nas ombreiras, bem como em outras secções de 

estruturas habitacionais. Inicialmente associadas a um hipotético sentido de protecção 

do espaço habitacional ou exorcismo contra o mal, o contacto com outras teorias, 

relativas a este tipo de gravações, levantou a hipótese de uma associação entre estas 

marcas e a presença de cristãos-novos/cripto-judeus na região. O grande número de 

marcas existentes, bem como a constatação da sua presença em inúmeros aglomerados 

urbanos de toda a Beira Interior, aguçou a nossa curiosidade, tendo-se dado início à 

tarefa de inventariação arqueológica deste património no município de Aguiar da Beira. 

 

CRUCIFORMES: LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIAS 

 

Não dispomos de dados concretos que nos permitam uma associação directa entre a 

existência de marcas cruciformes e a presença de comunidades ou famílias cristãs -

novas. Sabemos, pelos arquivos da Inquisição, que indivíduos oriundos de Aguiar da 

Beira foram acusados de práticas judaizantes. Contudo, tirando esse pormenor, não 

dispomos de quaisquer outros dados ou bases documentais que confirmem a presença 

de tais minorias religiosas na região. Por isso, há que ter muita cautela relativamente às 

associações que se possam fazer, tanto mais que, como abaixo se pode ver, a gravação 

de cruzes pode estar meramente associada a funções de invocação divina para protecção 

dos espaços e das estruturas. 
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A maioria das marcas encontradas segue o modelo da cruz latina simples, desprovidas 

de ornamentação. Contudo, muitos dos exemplares possuem determinado tipo de 

decoração, possuindo bases ou até vários braços. Em alguns dos casos os cruciformes 

parecem remeter-nos para a forma de um candelabro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Ameada da Vila de Aguiar da Beira. Estrutura 

possivelmente do século XIV. Ladeando o arco que dá acesso à 

fonte de chafurdo encontram-se duas marcas cruciformes, talvez do 

século XIV ou XV, que estarão ligadas a funções de “protecção 

contra o mal”. 

Edifício em ruínas na aldeia de Pinheiro, com marcas 

cruciformes em ambas as ombreiras. Como se pode ver as 

tipologias divergem, podendo-se encontrar numa mesma 

casa uma cruz latina simples ou uma cruz de seis braços com 

base em forma de círculo/tripé. 
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De um modo geral as gravações encontram-se em edifícios que aparentam alguma 

antiguidade, remontando possivelmente aos séculos XVI, XVII ou até XVIII. Por 

vezes, perto das marcas cruciformes podem encontrar-se datas, aludindo 

possivelmente ao ano de construção dos edifícios. Estas estruturas inserem-se 

geralmente naqueles que poderão ser definidos como os “núcleos históricos” dos 

aglomerados urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitação em ruínas na aldeia de Cortiçada. Podem 

distinguir-se várias gravações de cruciformes em ambas 

as ombreiras 

Residência em avançado estado de degradação na aldeia de 

Cortiçada. Desta vez, juntamente com os cruciformes pode 

distinguir-se uma data: 1729 

 
1729 

1729 
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Marca cruciforme na  ombreira direita de uma entrada de 

habitação em Dornelas. A ligação entre os vários braços da 

cruz parece remeter para uma forma de cálice ou de candelabro 

Habitação em Forninhos, com marcas 

cruciformes em ambas as ombreiras 

Muro de delimitação de propriedade na aldeia de 

Forninhos. No entanto, é possível que a pedra que serve de 

suporte às cruzes tenha sido retirada da sua implantação 

original, que poderia ser uma habitação. 
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Marcas encontradas nas ombreiras de um 

solar em ruínas, na aldeia de Valverde. As 

gravações de cruciformes podem encontrar-

se nos mais diversos tipos de habitações, 

desde as mais humildes, às mais abastadas. 

Marca cruciforme encontrada no jardim de um 

particular, na aldeia de Penaverde. A pedra foi retirada 

da sua localização original. Representa uma cruz rodeada 

por dois “postes” de cada lado, sendo o conjunto envolto 

por uma moldura rectangular. Uma leitura mais atenta 

parece apontar para uma estilização de um candelabro de 

sete braços, onde a cruz seria o braço central. 
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Acima: marcas cruciformes encontradas em várias habitações na aldeia de Penaverde 

 

Abaixo: marcas cruciformes numa habitação que, supostamente, terá sido o antigo edifício da Câmara e 

prisão de Penaverde. Uma das cruzes é ladeada por dígitos, possivelmente relativos a uma data: 1811. 

Marca no interior de ombreira direita, na 
aldeia de Mosteiro. 
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Marca cruciforme na fachada principal da capela de S. Domingos, 

na aldeia de Moreira. Existem vários destes exemplares, não só na 

capela em questão, como em vários outros templos cristãos. Estes 

símbolos estão associados às Estações da Via Sacra. 

Marca de delimitação territorial entre as freguesias de Dornelas e 

Urgueira. Mais um exemplo de utilização de marcas cruciformes, 

desta vez enquanto sinal de demarcação de território, para fins 

administrativos. 

Pedra da Cruz da Fortuna, na freguesia de Carapito. Neste 

monólito foram gravadas diversas cruzes, associadas à superstição 

popular. 
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LOCALIZAÇÃO DE MARCAS: 
 

Em baixo são apresentadas as plantas dos núcleos históricos dos aglomerados urbanos, com a 

indicação das estruturas onde, até agora, foram descobertas marcas cruciformes, sendo estas 

identificadas pelos edifícios preenchidos a cor. A nosso ver este tipo de localização topográfica 

feita por meios digitais parece-nos essencial para um melhor desenvolvimento da investigação 

arqueológica. Seria mesmo ideal que todos os esforços convergissem no sentido da elaboração de 

uma base de dados nacional, envolvendo este, bem como outros tipos de património. 

 

 



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 99 

TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO: 
 

Achámos por bem referir, muito brevemente, as técnicas por nós empregues aquando do 

levantamento das marcas cruciformes que podem ser apreciadas nesta apresentação. 

Para a obtenção dos desenhos, recorreu-se à técnica de decalque directo sobre a superfície pétrea, 

usando grafite e papel vegetal. Os decalques daí resultantes foram posteriormente transpostos para 

uma folha de desenho, preservando-se a escala original. Os desenhos obtidos foram, 

posteriormente, convertidos em formato digital e incluídos numa base de dados. Nos casos em que 

surgiram dúvidas relativamente ao decalque feito com grafite, foram executados moldes, 

recorrendo-se ao barro ou a pasta de moldar. As superfícies gravadas foram cobertas por película 

aderente (de maneira a preservar a integridade da pedra), sobre a qual foi posteriormente aplicada a 

pasta de moldagem, tendo-se assim obtido um “negativo” da marca. Sobre o molde resultante 

efectuou-se, posteriormente, a transposição para papel vegetal por meio de grafite. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Apresentámos aqui alguns exemplos dos diversos tipos de marcas cruciformes que podem ser 

encontrados no município de Aguiar da Beira. Como se pode observar, existem as mais distintas 

tipologias sobre as quais se podem empregar as mais diversas teorias e explicações: protecção do 

espaço habitacional, demarcação territorial, identificação religiosa, entre outras hipóteses que 

poderão surgir. Não podemos afirmar que exista uma só função para este tipo de marcas, da 

mesma forma que não existe um tipo universal de estruturas que lhes sirva de suporte. 

 

Relativamente à questão da associação entre comunidades cripto-judaicas e marcas cruciformes 

esta é uma questão que continuará em aberto. Os dados que temos não nos permitem tirar 

conclusões precisas. Apenas o prosseguimento das investigações e a descoberta de novos dados 

nos permitirão fornecer respostas e colocar novas perguntas. Mas fica pelo menos a satisfação de 

saber que os primeiros passos têm sido dados no âmbito da arqueologia dos “espaços domésticos” 

e da história cultural e das vivências sociais. Resta agora prosseguir a caminhada.  
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MEDELIM - A RUA DA JUDIARIA 
 

Arqt. Vasco Morais Soares 

BREVE RESUMO HISTÓRICO 

 

Medelim emerge nas Terras de Idanha como povoado importante na segunda metade do 

século I, com a localização de um acantonamento militar romano fundado por Cecilio 

Metelo Pio (Cecillium Mettelum Pium) na proximidade de um oppidum pré-romano em 

Monsanto.  

 

Considerada uma das mais importantes cidades da Lusitânia, era-o - como ainda hoje o 

é - passagem e cruzamento para outras terras à ilharga da estrada romana, de longo 

curso, que ligava Emerita Augusta (Mérida) a Viseu. O topónimo Medelim, em 

território da Lusitânia, como Medellin na Bética (a Sudeste de Cáceres), deriva de 

Metellinus - o citado Quintim Cecillium Mettelum Pium, sendo por ordem deste que foi 

construída a referida estrada, com várias pontes dentro as quais avulta a de Alcântara. 

Vice-cônsul de cinco colónias, estas abarcavam um vasto território, compreendendo as 

actuais, Andaluzia, Estremadura, e vastas áreas do Alentejo e da Beira Baixa. 

 

Fixou a sua sede em Medellin - Castrum Metellinensis, cidade amuralhada, guardiã 

centrada no vasto território que governava. Os povos de Idanha - Igaeditane, mantinham 

relações privilegiadas com o Sul, nas suas ligações até à foz do Guadalquivir, sendo que 

este rio navegável até Sevilha viu construir nas suas margens um importante porto de 

mercadorias por mando e orientação do Imperador Trajano, o qual para o efeito desviou 

o seu curso, na área aonde hoje se formaliza de novo a ilha da Cartuxa. 

 

Até ao séc. XVI, existiu em Medelim uma importante colónia judaica com o seu lugar 

de culto - a Sinagoga, da qual não restam vestígios por desastrada intervenção urbana 

havida nos anos 70 do séc. XX, convivendo com a população autóctone, que desde o 

séc. VI se havia misturado com os visigodos cristianizados, mais tarde com os árabes. 

Consta que convivendo com esta, por encosto de empenas tardozes existiu uma 

mouraria. 
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TRAÇADOS URBANOS E TIPOLOGIAS ARQUITECTÓNICAS 

DA RUA DA JUDIARIA 

 

A Judiaria de Medelim apresenta-se com casario contínuo, desenvolvido por ambos os 

lados da Rua, em casas de r/chão e um andar ao qual se acede por escadas exteriores 

rematadas por patamar de forma quadrática, os característicos balcões. 

 

Na análise do cadastro e da arquitectura das casas da judiaria, detectam-se algumas 

características que não querendo tornar exclusivas, permitirão contudo recolher 

elementos, alguns deles comparáveis com idênticas características de outras judiarias 

possibilitando vir a estabelecer-se elementos distintos dos outros povos, e que a seguir 

sucintamente se enumeram: 

§ A inexistência de qualquer pequeno jardim ou logradouro de subsistência, para 

criação de cultivo de horta ou criação de animais. 

§ Uma volumetria ligeiramente menor que as das outras casas de outras ruas; mas com 

os balcões de igual dimensão. Porque aparentes? 

§ A inexistência de plantas geometricamente regulares, a inexistência de eixos de 

simetria, de nivelamentos ou de alinhamentos entre portais. O que sem sombra de 

dúvida o sabiam fazer, mas não faziam! 

§ As escadas de ligação arrumadas a um canto da casa, nunca centradas ou próximas da 

porta da entrada, sendo contudo esta uma característica da maior parte das casas de 

Medelim e das terras de Idanha. 
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Algumas casas com meia folha de abrir, apenas no piso térreo, servindo ao comércio, e 

tal está comprovado historicamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Um aparelho pobre nos acabamentos dos chãos e das paredes, que realça a falta de 

regularidade dos ângulos rectos inexistentes no encontro destas. 

 

Os tectos baixos a fechar as alcovas com uma escada diminuta e esconsa, 

provavelmente sobre estes para guardar alfaias ou produtos da terra, já que o piso térreo, 

tudo leva a crer, ser para comércio, artes ou ofícios. Paredes interiores de taipa, e não de 

tijolo ou adobe, rematadas com o referido tecto baixo. 

 

A rua de desenho rectilíneo é contudo entrecortada pelos referidos balcões, com 

avanços diferentes entre eles relativamente ao plano das fachadas conferindo-lhes um 

traçado orgânico, anulando a perspectiva geométrica pura que o eixo rectilíneo definiria. 
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Dentre o conjunto das casas - a denominada Casa do Judeu - que no caso em nada se 

distingue das restantes. A população mais idosa, alguns quase centenários, só sabe dizer 

que desde crianças assim chamavam àquela casa, não sabendo explicar o porquê desta 

distinção. Uma coisa é certa! Mesmo fronteira a esta situava-se a Sinagoga, podendo 

daqui tirarem-se várias ilações. 

 

A pesquisa por nós efectuada sobre as casas ou urbanismo judaicos nesta zona raiana, 

foi morosa e infrutífera, tendo vindo a quem consultamos sempre a resposta tão simples 

quanto esta: Não sabemos da existência de qualquer característica arquitectónica 

significativa, mas tão somente a necessária e justificada integração na tipologia 

arquitectónica existente em cada região. Seriam apenas alfaias móveis, ou a separação 

num simples armário de cozinha que as distinguiram. Por outro lado o que alguns 

historiadores denominam de «iconofobia» leva também a que obviamente não haja 

vestígios identificativos, nos campos da imaginária ou da pintura. 

 

O que é perfeitamente compreensível, vista a necessidade de passarem desapercebidos, 

ou a resguardarem-se da inveja de outros povos, seguramente mais pobres, porque 

menos cultas, mais atreitas à agricultura e não ao comércio, à escrita ou às ciências. 
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Sem sombra de dúvidas, pode-se afirmar que a formação das cidades, no que tem de 

decorrente do judaísmo, face as constantes perseguições e migrações, se traduz em 

obras latentes e raramente emergentes. 

 

E também que há, nitidamente, uma distorção, um desconstrutivismo consciente, no 

alinhamento das ruas, na construção das casas, verificável mesmo a partir do exterior já 

que nos telhados o beirado horizontal em poucas delas está galgado com a linha de 

remate superior da cumeeira. Ou, o «sutamento» surge em todos os seus lados, seja 

também nas paredes de meação. 

 

MEDIDAS E PRECAUÇÕES DE SALVAGUARDA 

No Plano de Salvaguarda de Medelim, foi feito o inventário de todas as casas, com 

fichas individualizadas, e caracterizados os aspectos urbanos mais relevantes, 

nomeadamente o que respeita a calcetamentos e ao escamotear das redes infra-                    

-estruturais, bem como a manutenção dos traçados e dos locais aonde se preconiza 

deverem ser feitas escavações ou pesquisas. 

Na Rua da Judiaria, o calcetamento vetusto da calçada à antiga portuguesa assente sobre 

terra batida com barro, manter-se-á, como todos os seus balcões, soleiras e vãos de 

portais, tentando apenas repor-se aqueles que porque modificados a descaracterizam. 

 

Alguns balcões servem duas casas. 
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A intervenção sobre a Casa do Judeu será singela, mantendo as suas características 

antigas ainda detectáveis e que os documentos fotográficos e o projecto melhor 

descrevem. 

 

 
 
Como atrás mencionado, as construções da rua da Judiaria, seguem mimeticamente as 

características das outras construções, as quais representam ainda hoje um acervo que 

urge preservar pelas suas especificidades construtivas dentre as quais se destacam: 

 

     
 
 

- Portais com ombreiras e algumas torças apresentando sempre arestas «sutadas», 

distinguindo-se das dos cristãos, estas com arestas rectas, e nalguns casos de casario 

mais nobre, com as arestas arredondadas típicas da arquitectura filipina. 
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- Pisos térreos com acesso directo à rua, separados do andar, provavelmente ocupados 

para guarda de alfaias agrícolas e armazém da casa ou mesmo gado ovino para os 

cristãos e posto de comércio para a população judaica.  

 

- Exiguidade dos cadastros, com construções pequenas que venciam a cobertura com 

uma só água descarregando para a rua. 

 

-Inexistência de logradouros, o que conferia aos povoados uma intervenção 

essencialmente urbana, concentrada e não dispersa como a do Norte do País, ou a 

suportada em grandes propriedades como no Sul, no que as distingue ainda hoje da 

tradição decorrente respectivamente do direito visigótico ou do direito romano. 

 

No intuito de preservar as construções da judiaria e de toda a aldeia, para além de 

Regulamento que enquadra o Plano de Salvaguarda, seguem anexos desenhos que de 

forma simples, - o que deve e o que não se deve fazer -, pretendem esclarecer os 

proprietários e os construtores, sobre acções futuras. 
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MEMÓRIAS GRAVADAS NA PEDRA – UM PATRIMÓNIO A 
CONHECER NO CONCELHO DE TRANCOSO  

(CONTRIBUTOS PARA O ESTUDO DA PRESENÇA JUDAICA E CRISTÃ-NOVA) 
 

Dr.ª Carla Alexandra Santos 
 

A presença da comunidade judaica em Trancoso é anterior ao reinado de D. Pedro I, 

este monarca concedeu-lhe pela primeira vez, a 15 de Setembro de 1364, judiaria 

apartada, localizada na rua da metade da …”vila onde sempre tinham vivido”61. No que 

se refere à localização dessa rua, vários autores têm hipóteses diferenciadas. Uns 

defendem a Rua dos Cavaleiros, outros a Rua Conde de Tavarede, a Rua da Corredoura 

ou ainda a Rua da Alegria.  

 

No entanto lamentavelmente até hoje não existe qualquer documento escrito que 

comprove uma das hipóteses sustentadas. A parte da vila menos povoada, e com um 

maior número de terras em aberto é a zona das antigas igrejas de S. Tiago e de S. João 

intra-muros, criada com a ampliação das muralhas, fundamentalmente, entre os séculos 

XIII a XIV. A igreja de S. João intra-muros ficou apelidada, já no reinado de D. Dinis 

de S. João de Vila Nova e posteriormente no de D. João II, pois em carta régia de 5 de 

Junho de 1486, este rei legitimou Isabel, filha de Álvaro Saraiva, abade de S. João de 

Vila Nova de Trancoso e de Leonor Nunes, solteira62. Ora a Rua Direita a Rua Emídio 

Navarro, a Rua Dr. Fernando Vaz ou a Rua da Corredoura63 dos nossos dias são uma e 

mesma Rua. Lopes Correia elucida-nos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Elias Lipiner, Gonçalo Anes Bandarra e os Cristãos-Novos, A.P.E.J., Câmara Municipal de Trancoso, 
1996, p.29. 

62 Joaquim Serrão, Itinerários de El- Rei D. João II, in Academia Portuguesa de História, Lisboa, 1975, 
p.210. 

63 Lopes Correia, Trancoso (Notas para uma Monografia), Câmara Municipal de Trancoso, 1989,pp-89-
90. 



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente na chancelaria de D. Afonso V, obtemos outra informação acerca da 

presença da comunidade judaica em Trancoso. Numa carta de confirmação de “todallas 

graças e previllegios e liberdade” à comuna dos judeus outorgada a 15 de Julho de 

1439. A 27 de Novembro de 1464, Lopo Albuquerque era nomeado “…real da judiaria 

de Trancoso, com a feira…”, a fim de obter os impostos sem a intervenção de oficiais 

régios. A 18 de Janeiro de 1470, o rei substitui o tabelião dos judeus de Trancoso, 

porque João Afonso renunciou às funções e nomeou o escudeiro Fernando Álvares 

residente na vila de Trancoso64.  

 

Ao longo do século XV a população judaica cresceu substancialmente em Trancoso, 

tornou-se mais numerosa que a comunidade da Guarda65. O mesmo é confirmado pela 

necessidade que os judeus tiveram em ampliar a sinagoga, o pedido foi efectuado ao rei 

D. João II a 12 de Dezembro de 1481, que aceitou mas com a seguinte condição: 

“…contanto que a nam façam preceosa, riqua nem sumpetosa sem embargo de 

qaaesquer defesas que hy aja em contrayro…”66.  

O fim da tolerância estava próximo, D. Manuel em Dezembro de 1496, expedia uma 

provisão na qual ordenava a saída do país de todos os judeus e muçulmanos, não 

                                                 
64 José Marques, “Relações de D. Afonso V e D. João II com a Comuna Judaica de Trancoso. Algumas 
notas”, in Separata da Revista de Ciências Históricas da Universidade Portucalense Infante D. Henrique, 
Porto, 1988, pp.226-236. 

65 Adriano Vasco Rodrigues, Judeus e Inquisição na Guarda, Porto, 1980, p.18. 

66 Elias Lipiner, Ibidem, p.31. 

« (…) Esta rua era chamada Rua Emídio Navarro e por acórdão municipal de 20 de Janeiro de 

1894, passou a chamar-se Fernando Vaz, não só em homenagem ao eminente Professor de 

Direito Dr. José Joaquim Fernandes Vaz, mas também de seu irmão, pouco antes falecido, Dr. 

Francisco José Fernandes Vaz, médico e deputado pelo círculo de Trancoso (…) E cumprindo 

prestar à memória do saudoso extinto e ao nome que ele nobilitou uma consagração ainda mais 

solene e ao mesmo tempo render publicamente um preito de homenagem pelos altos méritos e 

elevada qualidades de seu ilustre irmão, o Exmo. Sr. Dr. José Joaquim Fernandes Vaz, a rua 

desta vila onde tem a sua casa de morada que ao presente se denomina Emídio Navarro e 

antigamente Rua Direita, passe a denominar-se Fernandes Vaz. (…). À Corredoura foi dado 

nome de Emídio Navarro, na sessão de 6 de Outubro de 1887, em atenção aos grandes 

melhoramentos iniciados por este digno Ministro e ser ele quem aprovou a ligação das duas 

estradas que tinham ficado às portas de EL-Rei e do Prado. (…) Esta rua sofreu substancial 

arranjo a partir, sobretudo, de 1890 (…)». 
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escravos e não convertidos à fé católica. Mas o pior, para os que optaram ficar, os 

chamados cristãos-novos, ainda havia de vir; já no reinado de D. João III, estabeleceu-se 

também em Portugal o Tribunal da Santa Inquisição. Esta intolerância iniciava-se no 

século XVI e rumaria até ao século XIX, muitos foram perseguidos e mortos nos vários 

Autos de Fé que foram acontecendo ao longo destes séculos67. Entre eles também 

contavam muitos cristãos-novos naturais e/ou moradores em Trancoso que foram 

julgados pelo mesmo Tribunal. 

  

Alguns dos indivíduos apresentados de seguida têm apelidos que ainda hoje podemos 

encontrar nesta cidade. A lista seguinte refere-se somente à Inquisição de Lisboa, 

menciona os cristãos-novos, julgados em diversos Autos de Fé, naturais e/ou moradores 

em localidades que pertencem ao actual concelho de Trancoso de 1597 a 176468.  

23/02/1597 - Miguel de Sousa69, cristão-novo, natural de Trancoso e morador Lisboa, 

cavaleiro da Ordem de Santiago, acusado de judaísmo e condenado só com advertência. 

16/01/1605 - Brites Lopes70, cristã-nova, natural de Trancoso e moradora na Guarda, 

acusada de judaísmo e condenada (?). 

18/11/1659 - Filipa Ferraz71, cristã-nova, com 69 anos, natural e moradora em 

Trancoso, filha de João Fonseca, acusada de judaísmo e condenada a cárcere para o 

Brasil. 

18/09/1662 - Luís Solha72, cristão-novo, com 35 anos, natural e morador em Trancoso, 

filho de Fernão Lopes da Costa, contratador, acusado de judaísmo e condenado a 

cárcere e arbítrio com 3 anos para o Brasil. 

23/07/1664 - Guiomar Serrana73, cristã-nova, com 35 anos, natural Trancoso e 

moradora Lisboa, acusada de judaísmo e condenada a abjuração em forma74. 

                                                 
67 Alexandre Herculano, História da origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, Tomo I, 
pp.180-212. 

68 Lista incompleta. Para um estudo mais aprofundado convém consultar as listas já publicadas nas 
seguintes obras: Judeus em Portugal no século XIV e XV da autoria da Prof.ª Dr.ª Maria José Ferro 
Tavares e Noticias de Trancoso do Dr. Lopes Correia 

69 António Joaquim Moreira, Colecção de Listas Impressas e Mannuscritos dos Autos de Fé Públicos e 
Particulares da Inquisição de Évora, Coimbra e Lisboa, Lisboa, 1863, BNL. (res) COD864.p.43v. 

70 Ibidem, p.54v. 

71Idem, p.206v.       

72Idem, p.221. 

73Idem, p.219. 
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 04/04/1666 - Diogo Mendes de Castro75, cristão-novo, com 35 anos, natural de 

Trancoso e morador em Lisboa, homem de negócio, acusado de judaísmo e condenado a 

cárcere e arbítrio com 3 anos para o Brasil.  

Bernardo Ferro76, cristão-novo, com 40 anos, natural da Quinta do Ferro, (Trancoso)77 

e morador no Azevo, Pinhel. Acusado de judaísmo e condenado a cárcere e hábito 

perpétuo78. 

Lucrécia Roiz79, cristã-nova, com 55 anos, natural da Quinta do Ferro, (Trancoso) e 

moradora em Celorico, mulher de Francisco da Costa, vive da sua fazenda, acusada da 

primeira abjuração em judaísmo e condenada a cárcere e arbítrio com 2 anos para o 

Brasil. 

11/03/1668 - Duarte Roiz Soares, cristão-novo, com 59 anos, natural de Trancoso e 

morador em Celorico, mercador, acusado de terceira abjuração em forma e condenado a 

cárcere e hábito perpétuo. 

31/03/1669 - Isabel Roiz80, cristã-nova, com 40 anos, natural da Guarda e moradora em 

Trancoso, mulher de António Gomes, vive da sua fazenda, acusada de judaísmo e 

condenada a cárcere e arbítrio com 3 anos para o Brasil. 

22/07/1670 - Maria Montova81, cristã-nova, natural de Trancoso, moradora na Faia 

termo da Guarda, mulher de João Gomes, pintor, acusada de abjuração em forma por 

judaísmo e condenada a (?). 

10/12/1673 - João Soares82, cristão-novo, natural Trancoso e morador em Lisboa, 

mercador, acusado de judaísmo e condenado a cárcere perpétuo. 

                                                                                                                                               
74 Maria Antonieta Garcia, Inquisição e Independência – Um motim no Fundão – 1580, Alma Azul, 
p.153. Traduz pelo seguinte: Abjurar em forma - o penitente confessa a heresia e jura não voltar a pecar.   

75Idem, p.229. 

76Idem, Ibidem. 

77 Ainda hoje existe esta quinta, apesar de há muito não pertencer à família Ferro, a qual deu o topónimo a 
esta propriedade agrícola que perdurou até aos nossos dias, ainda que com diversas reabilitações 
arquitectónicas efectuadas ao longo dos séculos. 

78 Maria Antonieta Garcia, ob. cit., p.155. Cárcere e hábito perpétuo: a pena duraria 3 anos.  

79Ibidem, p.230v. 

80Ibidem, p.222v. 

81Idem, p.245v. 

82Idem, p.256. 
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José Pinho83, cristão-novo, natural de Cótimos termo de Trancoso e morador de Lisboa, 

filho de George Pinho, mercador, acusado de judaísmo e condenado a cárcere para o 

Brasil. 

Leonor Roiz84, cristã-nova, natural e moradora em Trancoso, filha de Antão Pina 

rendeiro, acusada de abjuração leve e condenada com repreensão. 

Maria da Fonseca85, cristã-nova, natural e moradora em Trancoso, mulher de Nuno May (?), 

acusada de judaísmo, convicta, condenada a cárcere e relaxada em estátua86. 

Maria da Fonseca87, cristã-nova, com 54 anos, natural e moradora em Trancoso, 

mulher de Nuno Álvares Pereira, mercador em Trancoso, acusada de judaísmo, 

condenada a cárcere e relaxada em estátua. 

12/09/1706 - Isabel Mendez Furtado88, cristã-nova, com 25 anos, natural de Trancoso 

e moradora em Lisboa, filha de Pedro Furtado, homem de negócio, acusada de judaísmo 

e condenada a cárcere de hábito perpétuo sem remissão com insígnias de fogo89. 

Pedro Furtado90, cristão-novo, com 60 anos, natural Trancoso e morador em Lisboa, 

pai de Isabel Mendez Furtado, homem de negócio, acusado de judaísmo e condenado a 

cárcere de hábito perpétuo sem remissão com 5 anos para o Brasil. 

06/11/1707 - Diogo Mendez Sola91, cristão-novo, com 36 anos, natural de Trancoso e 

morador em Lamego. Assistente em Lisboa, capitão de cavalos, acusado de judaísmo e 

condenado a cárcere de hábito perpétuo. 

Isabel Mendez Furtado92, cristã-nova, com 42 anos, natural de Toledo, moradora em 

Trancoso. Assistente em Lisboa, casada com Manuel Pinheiro Ferro, acusada judaísmo 

e condenada a cárcere de hábito perpétuo. 

                                                 
83Idem. 

84Idem, p.257. 

85Idem, p.258.  

86 Maria Antonieta, ob.,cit., p.151. Relaxada em estátua: julgada e condenada à revelia, e as imagens 
queimadas na fogueira. 

87António Joaquim, Ibidem, p.259. Existem duas mulheres com o mesmo nome, mas constam na lista 
diferenciadas, como aqui descrevemos. 

88Idem, p.367. 

89 Maria Antonieta, Ibidem, p.155. Insígnias de fogo: chamas pintadas nos hábitos dos réus condenados à 
morte e que não eram queimados por efectuarem confissões após a sentença. 

90Idem, p.366. 

91 Idem, p.369v. 
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30/07/1709 - Francisco Mendez de Castro93, cristão-novo, com 54 anos, natural de 

Trancoso e morador em Lisboa. Homem de negócio, acusado de judaísmo e condenado 

a cárcere perpétuo sem remissão com insígnias de fogo e 5 anos para as galés. 

Maria Ribeiro94, cristã-nova, com 71 anos, natural e moradora nos Vilares (Trancoso). 

Acusada de fazer curas, usando de palavras supersticiosas e perpetuação de ter pacto 

com o diabo, foi condenada a 3 anos para a cidade de Évora. 

06/07/1711 - Heitor Mendez Furtado95, cristão-novo, com 25 anos, natural e morador 

em Trancoso, filho de Pedro Furtado, estanqueiro. Acusado de primeira abjuração em 

forma de judaísmo e condenado a cárcere e arbítrio com hábito perpétuo. 

 Miguel Telles da Costa96, cristão-novo, com 57 anos, natural de Trancoso, residente 

em Vila de Molas (Rio de Janeiro), e filho de Diogo Mendez Castro também acusado 

nesta lista. É capitão-mor de Parati, foi acusado pela quinta abjuração em forma de 

judaísmo e condenado a cárcere com hábito perpétuo. 

10/03/1725 - Brites Henriques97, cristã-nova, com 45 anos, natural de Trancoso e 

residente em Penamacor, mulher de Henriques Nunes, também vai na lista dois meses 

depois, ambos foram acusados de judaísmo. Condenada a (?). 

07/05/1725 - Henrique Nunes98, cristão-novo, com 50 anos, natural e residente em 

Penamacor, marido de Brites Henriques, tratante, acusado de judaísmo e condenado a 

(?). 

10/03/1727 - Duarte Rodrigues da Fonseca99, cristão-novo, com 22 anos, natural do 

Rio de Janeiro, residente em Trancoso (Portugal), sem ofício, acusado judaísmo e 

condenado a (?). 

21/07/1727 - Leonor Gomes Henriques100, cristã-nova, com 32 anos, natural e 

residente Guarda.  

                                                                                                                                               
92 Idem, p.371. 

93Idem, p.376v. 

94Idem, p.377. 

95 Idem, p.381v. 

96 Idem, p.382v. 

97Idem, p.426. 

98 Idem.  

99 Idem, p.434v. 

100 Idem. 
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25/07/1727 - Gaspar Furtado Ferro101, cristão-novo, com 34 anos, natural de 

Trancoso e residente na Guarda é administrador de tabaco, foi acusado de judaísmo e 

condenado à prisão. 

07/02/1728 - Guiomar da Costa102, cristão-novo, com 15 anos, natural e residente em 

Trancoso, filha de Fernando Lopes da Costa, que era advogado e também natural da 

mesma vila. Acusada de judaísmo e condenada a abjuração em forma. 

16/10/1729 - Matheus Gueterrez Pacheco103, cristão-novo, com 59 anos, natural e 

residente em Trancoso, mercador. Acusado de judaísmo e condenado a cárcere perpétuo 

para fora do reino. 

17/06/1731 - Duarte Navarro104, cristão-novo, natural de Guimarães e residente em 

Trancoso, vive da sua fazenda (fazendeiro), acusado novamente por judaísmo, porque 

tinha sido reconciliado por culpas de judaísmo na Inquisição de Coimbra a 25/09/1683, 

agora foi preso segunda vez pelas mesmas culpas. Foi condenado a cárcere perpétuo e 5 

anos para Castro Marim. 

Maria de Sousa105, cristã-nova, natural e residente em de Trancoso, casada com 

Caetano Tavares que era fazendeiro. Foi acusada de feitiçaria e condenada a cárcere e 

hábito perpétuo sem remissão e 5 anos para S. Tomé. 

06/07/1735 - Diogo Trancoso106, cristão-novo, com 40 anos, natural da Galiza, 

residente em Trancoso, era filho de Diogo Trancoso. Foi sargento da Ganadaria, 

acusado de judaísmo e condenado a abjuração107. 

24/07/1735 - José Tavares de Sousa108, cristão-novo, com 39 anos, natural do Terrenho 

(Moreira de Rei)109, residente em Lisboa. Filho de Manuel Gonçalves que era sapateiro. 

                                                 
101

Idem, p.435. Mulher de Gaspar Furtado Ferro também foi acusada de judaísmo e condenada à prisão. 
  
102Idem, p.435v. 

103Idem, p.441v. 

104Idem, p.444. 

105 Idem, p445. 

106Idem, p.456v. 

107 Renunciar à crença judaica. 

108Idem, p.456v. 

109 Nesta altura a povoação de Terrenho pertencia à vila de Moreira de Rei, esta última só viria a pertencer 
ao concelho de Trancoso após 1855. 
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Foi acusado da segunda abjuração em forma110 de judaísmo, era taberneiro e foi 

condenado a cárcere. 

01/09/1737 - Josefa Correia111, cristão-novo, com 57 anos, natural de Trancoso e 

residente na Guarda, solteira, filha de Manuel Borges, ferrador. Foi acusada de judaísmo 

e condenada a cárcere e hábito perpétuo. 

16/10/1746 - Pedro Furtado Ferro112, cristão-novo, com 58 anos natural de Trancoso e 

residente na Guarda era advogado. Acusado da segunda abjuração em forma de 

judaísmo e condenado a cárcere e arbítrio com hábito que se tirará no auto.  

Manuel Pinheiro Ferro113, cristão-novo, com 33anos, natural e residente na Guarda era 

filho de Pedro Furtado Ferro que vai nesta lista e era natural de Trancoso. Era homem 

de negócio, foi acusado da segunda abjuração em forma de judaísmo e condenado a 

cárcere e arbítrio com hábito que se tirará no auto.  

Maria Clara114, cristã-nova, com 30 anos, natural da Torre do Terrenho (Moreira de 

Rei)115 e residente em Monsanto. Casada com Henrique Nunes de Paiva, homem de 

negócio. Acusada pela segunda abjuração em forma de judaísmo e condenada a cárcere 

perpétuo.  

Henrique Nunes de Paiva116, cristão-novo, com 37 anos, natural e residente em 

Monsanto, casado com Maria Clara117. Era tratante foi acusado de judaísmo e 

condenado à forma de relaxado em carne. 

27/08/1758 - Gaspar Francisco Soares118, cristão-novo, natural de Trancoso e 

residente em Sintra, filho de Duarte Lopes Cabreira. Era médico tal como o pai, foi 

acusado de abjuração em forma de judaísmo e condenado a cárcere perpétuo.  

                                                 
110 Maria Antonieta, Ibidem. Confessou a heresia e jura não voltar a pecar. 

111Idem, p.460. 

112Idem, p.505. 

113Idem, p.505v. 

114Idem, p.506v. 

115 Ver nota nº35. 

116Idem, p.506v. 

117 Ler texto referente à nota nº39. 

118Idem, p.532. 
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Joana Pereira119, cristã-nova, solteira, com 51 anos, natural de Trancoso e residente em 

Sintra era filha de Gabriel Lopes Cabreira120, que foi dentista. Acusada de abjuração em 

forma de judaísmo e condenada a cárcere perpétuo.  

04/02/1764 - Rodrigo Lopes Pereira121, cristão-novo, com 68 anos, natural e residente 

em Trancoso, casado com Brites Teresa. Era homem de negócio, foi acusado de 

judaísmo e condenado a abjuração em forma. 

 

Perante esta lista de cristãos-novos residentes e/ou naturais de Trancoso, podemos reter 

alguma informação acerca das suas profissões. Os homens de negócio, os fazendeiros e 

mercadores são os mais representativos, existem em menor número, os médicos, os 

tratantes, os ferradores, os sapateiros entre outros. Assim podemos concluir perante as 

pessoas aqui referidas que a grande maioria delas viviam das suas terras, dos negócios, 

dos seus rendimentos, e dos produtos que comercializavam estes últimos, os 

mercadores, ajudaram a desenvolver em Trancoso a feira que com características 

diferentes perdura até aos nossos dias. 

 

A documentação escrita, não é apenas a única informação que podemos recolher acerca 

do património judaico português. «(…) As judiarias, as sinagogas e as lápides 

funerárias judaicas, constituem outros aspectos do património material judaico(…)», 

bem como as marcas mágico-religiosas que se identificam em muitos imóveis das 

antigas judiarias portuguesas122. «As marcas de simbologia religiosa judaica e cristã 

são identificadas por cinco grupos: as marcas nas «mezuzot», ou seja ombreiras de 

porta, as quais resultam da tradição judaica de marcar nas portas das casas ou 

sinagogas o testemunho da fé monoteísta no Deus único de Israel; as cruzes cristãs; as 

abreviaturas católicas; as marcas longitudinais123; e as gravações de «menorot», ou 

                                                 
119Idem, p.532. 

120 Provavelmente irmão de Duarte Lopes Cabreira que foi médico, também mencionado nesta lista. 

121Idem, p.546. 

122 Carmen Balesteros e Carla A. Santos, “Aspectos da Arqueologia Judaica em Trancoso”, in Actas Beira 
Interior História e Património, Guarda, 2000, p.331. 

123 Carmen Balesteros, “Marcas de simbologia Religiosa Judaica e Cristã – para um levantamento prévio 
em povoações da raia portuguesa e espanhola. Callipole”, in Revista Cultural, nº3/4, 1995-6, pp19-26. 
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seja candelabros judaicos124» (…). A inexistência de documentos escritos que 

confirmem os autores de tais marcas tem tecido alguns conflitos, no entanto, estes 

símbolos, estão presentes em cerca de 90%, do espaço geográfico correspondente às 

antigas judiarias Portuguesas, em relação ao restante equivalente a cada Centro 

Histórico das vilas ou cidades deste país. E na sua forma nada têm de idêntico às siglas 

ou marcas de canteiro existentes nos variadíssimos monumentos militares, religiosos e 

civis125. «(…)Serão estas resultantes de um puro acto de fé por parte dos cristãos – 

velhos ou novos ou reflectirão antes uma necessidade de defesa por parte dos cristãos – 

novos, gravando essencialmente cruciformes nas ombreiras das portas para afirmarem 

a sua adesão ao novo credo religioso126»(...).O Centro Histórico de Trancoso é aquele 

que em toda a Beira Interior de Portugal, contém até ao momento, o maior número de 

marcas mágico-religiosas cento e dezassete, distribuídas fundamentalmente na parte 

Este do aglomerado urbano. 

 

No que se refere à artéria da vila reservada como rua da Judiaria a nossa investigação 

inclina-se, para a Rua da Alegria. « (…) Parece-nos ser esta a rua da metade da vila, 

quer no que se refere à da localização da antiga cerca amuralhada, quer da ligação 

ainda hoje visível, entre as Portas do Prado e a Rua da Alegria» 127(…). Acrescem as 

nossas certezas, pelo facto desta ser a artéria da vila que contem o maior número (27) de 

marcas mágico-religiosas. E também porque no imóvel nº11 existem as seguintes 

gravações: 10 cruzes, 1 fragmento de candelabro e 1 peixe símbolo do cristianismo e da 

profissão dos primeiros seguidores de Cristo. Não é demais lembrar que a palavra 

”peixe”, no grego antigo se escrevia ICQUS (ikthus), da qual encontramos ainda hoje 

marcas em alguns dos nossos espaços religiosos, através das suas primeiras letras, ou 

seja o I (esus) X (risto) sobreposto.  

                                                 
124 Carmen Balesteros e Carla A. Santos, “Arqueologia Judaica no Concelho de Trancoso (novos 
elementos) ”, in Cadernos de Estudos Sefarditas, Universidade de Lisboa, n4, 2003, pp.9-40.  

 

125 Convém consultar os artigos do Dr. Moutinho Borges acerca destas siglas. 

126 Idem, Ibidem, p.334. 

127 Ibidem, p.18. 
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Ainda neste imóvel e segundo a tradição oral se praticou culto judaico, o levantamento 

topográfico dos espaços indicados para o culto, coincidem com as plantas das sinagogas 

de Évora, Tomar e Valência de Alcântara128. 

 

O património judaico material e por vezes associado ao imaterial, não existe somente 

em Trancoso mas também noutras freguesias do concelho, principalmente: Cótimos, 

Moreira de Rei, Valdujo, Torre do Terrenho, Cogula, Carnicães, Palhais, Freches, 

Venda do Cêpo, Ribeira do Freixo, Vila Franca das Naves, Tamanhos e Feital entre 

outras, segundo a nossa investigação. De seguida apresentamos alguns exemplos de 

marcas mágico-religiosas existentes nalguns imóveis do Centro Histórico de Trancoso e 

nas restantes localidades do concelho. 

 

«Merorah» (candelabro de 7 braços), representado na sua metade, localizado na Rua da Estrela129. 

 

Cruciforme decorado com as extremidades que poderá ser o primeiro carácter hebraico da palavra DEUS 

= SH´DAI, Rua da Estrela130. 

                                                 
128 Idem, Ibidem, pp.9-40. 

129 Ibidem, p.20. 
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Na Freguesia de Freches o imóvel nº10A, na Rua Chão da Calçada é um dos que também contém marcas 

cruciformes.   

 

Na localidade da Venda do Cêpo, nesta ombreira direita de um imóvel podemos observar duas marcas 

cruciformes. 

                                                                                                                                               
130 Idem, p.21. 
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Em Vila Franca das Naves, na ombreira direita deste imóvel observam-se duas marcas cruciformes. 

  

Na freguesia dos Carnicães, num lintel a inscrição IHS= Jesus, com uma marca cruciforme, um motivo 

floral e a data de 1687. 
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0 2 cm4

 
No Terrenho na Rua da Carreira encontramos aquilo que nos parece ser uma menorah, ou seja um 

candelabro131. 

 

Em Moreira de Rei, no imóvel nº68 da Rua da Praça, uma marca cruciforme acompanhada da data 1776. 

 

A planta referente ao Centro Histórico de Trancoso, e os quadros seguintes referentes ao 

inventário das marcas mágico-religiosas distribuídas nos imóveis assinalados, bem 

como datas, anagramas e outros símbolos vêm acrescentar um maior número de 

informação, no que diz respeito ao património material judaico relativamente a 

publicações anteriores132. 

                                                 
131 Ibidem, p.34. 

132 Carmen Balesteros e Carla A. Santos, “Aspectos da Arqueologia Judaica em Trancoso”, in Actas Beira 
Interior História e Património, Guarda, 2000; Carla A. Santos, Carla Sofia e Carmen Ballesteros, 
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“Terrenos da Arqueologia da Península Ibérica”, in Marcas de Simbologia Religiosa Judaica e Cristã ou 
Cristã-nova nos Núcleos Urbanos Antigos de Estremoz e de Trancoso, Porto, 2000, pp.218-225.  
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Localização Marcas Mágico-Religiosas no Centro Histórico 

Rua 

N
.º
 

d
e 

P
ol
íc
ia
 

No Imóvel 

N
.º
 M
ar
ca
s 

N
.º
 C
ru
ze
s 

N.º Abrv. 
Religiosas 

D
at
as
 

Outros: (Candelabros, 
estrelas, mezuzah, rasgos 
longitudinais, …) 

Obs. 

E
st
ad
o1

33
 

Luís Ribeiro de 
Melo 

7 A Ombreira direita da porta estreita 2 2 - - - 
Na base existe algum 
cimento 

R 

“ “ Ombreira direita da porta larga 1 1 - - - - R 
Largo de S. 
João 

1 
Ombreira esquerda da porta junto 
à esquina 

1 1 - - - 
Este imóvel é onde funciona 
a Junta de Freguesia 

R 

“ “ 
As duas na ombreira direita da 
porta junto à esquina 

2 2 - - - - R 

“ “ 
A porta a seguir tem na ombreira 
esquerda 

2 2 - - - - R 

“ “ Na esquina 1 1 - - - - R 

“ 2 Ombreira esquerda 4 4? - - 
Junto às cruzes está gravada 
uma ferradura 

?  

Das Seixas 2 

Ombreira esquerda da porta 
larga, (rua das Seixas) uma cruz, 
a outra na fachada Sul contigua à 
Rua de S. João. 

3 2 - - 

Rasgos longitudinais na 
porta larga, ombreira direita, 
Gravados na fachada Este 
contigua à Rua da Estrela. 

Este imóvel é contíguo a três 
artérias distintas: Rua das 
Seixas, Rua de João e Rua 
da Estrela. No entanto 
apresentamo-lo como imóvel 
da Rua das Seixas por ai 
existir a entrada habitual dos 
moradores. 

R 

“ 4 
Ombreira esquerda da porta 
estreita de alumínio 

2 1 - - Uma possível «mezuzah» - R 

                                                 
133 Muito Bom = MB; Bom = B; Razoável = R e Deficiente = D. 
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“ “ 
Ombreira direita da porta  
 madeira 

2 1 - Uma data de 1773 - - R 

Da Estrela 14 Ombreira esquerda 1 1 - - - Tapada por um caleiro D 

“ 5 
Ombreira esquerda externa, na 
última porta para Norte. 

4 4 - - - - D 

“ “ 
Ombreira direita externa, quase 
junto do lintel. 

3 - 3 - 
As abreviaturas são: IHS, 
AM e PNE 

 R 

“ 18 
Fachada oeste contígua à Rua da 
Estrela do imóvel com fachada 
principal para a Rua de S. João. 

3 2 - 1 
Metade de um candelabro 
gravado na esquina 

 R 

De S. João 18 Ombreira entre as duas portas. 3 2 - - Marca que parece um molde 

Nesta fachada principal 
existem uma cruz e o molde. 
Uma das cruzes está e ruínas 
dai as duas siglas na coluna 
seguinte. 

R/D 

“ 9 A 
Ombreira esquerda externa da 
porta estreita. 

2 1 - 

Uma data 
provavelmente de 
179?(4), na 
ombreira direita 
externa. 

- - D 

Do Bandarra 8 
Abaixo da ombreira direita da 
janela 

1 1 - - - - R 

“ 4 Na ombreira entre as duas portas 1 1 - - - - R 
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Largo da 
Roseira 

1 Ombreira direita 1 1 - - - 
Esta marca foi quase 
totalmente tapada com 
cimento 

D 

“ 8 Ombreira direita 2 2 - - - 

Uma cruz esta em razoável 
estado a outra em ruínas por 
isso as duas classificações na 
coluna seguinte. 

R/D 

Rua Dr. David 
Bruno 

2 

Duas na ombreira entre a porta 
estreita e a porta larga. E outra 
na ombreira direita abaixo, na 
porta estreita. 

3 3 - - - - D 

Dr. David 
Bruno 

4 Ombreira esquerda interna 2 2 - - - 
Imóvel onde morou o Dr. 
David Bruno 

D 

Poço do Mestre - 
Ombreira direita gravação de 
duas cruzes a data na ombreira 
esquerda 

3 2 - Uma data de 1779 - 
Estes imóveis estão em 
ruínas 

D 

“ 3 Ombreira direita da porta larga 1 0 - - 
1 Com as seguintes letras: 
«COSTF» 

Esta abreviatura perece-nos 
as iniciais do apelido do 
morador 

R 

“ 9 
Uma cruz na ombreira 
esquerda da porta larga e duas 
na ombreira direita. 

6 3 - 

Data de 1717 
localizada na 
ombreira esquerda 
e a de 1826 na 
ombreira direita 

- - R 

Portas de S. 
João 

M
ur
al
ha
 

Ombreira direita 3 3 - - - 
Na recuperação da muralha 
existe uma das pedras com 
marca que foi invertida 

R 

Dos cavaleiros 3 
2 na ombreira esquerda, 1 na 
ombreira esquerda inteira e 
outra na ombreira direita. 

4 4 - - - - D 

“ 7 
Na ombreira entre as duas 
portas, estreita e larga 

2 2 - - - 
Uma das cruzes está pouco 
visível 

D 
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“ 9 Ombreira direita da porta larga 2 1 - 

O símbolo parece-
nos agravação de 
uma data mas 
incompleta: 
«I__I» 

- - D 

Travessa da 
Mofina Mendes 

1 Acima do lintel da porta 1 - - - 
O símbolo parece-nos algo 
ligado a uma profissão. 

O lintel desta porta é 
trabalhado, idêntico aos 
existentes nos Cótimos. 

D 

“ 7 
Ombreira direita da porta 
estreita 

1 1 - - - - D 

Gonçalo 
Fernandes 
Trancoso 

3 Ombreira direita externa 1 1 - - 
Parece-nos a cavidade para o 
rolo na «mezuzah» 

- D 

Do Açougue 2 
Ombreira esquerda da porta 
larga 

3 - - - 
Gravação de uma truquesa, 
ferradura e espátula. 

- D 

“ 1 Na esquina que inicia a rua 1 1 - - - - R 

“ 7 Ombreira direita 1 1 - - - - D 

“ 17 Ombreira direita 1 1 - - - Quase invisível D 

Do Castelo 5 
Ombreira esquerda e Abaixo 
lado esquerdo da soleira 

2 2 - - - - R 

Dos Cavaleiros 30A Ombreira direita da porta larga 1 1 - - - - R 
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“ 30 
Ombreira esquerda e direita da 
porta estreita 

3 2 1 - - 
Na ombreira direita a marca 
cruciforme é invertida 

R 

Residência dos 
estudantes da E. 
P. 

Facha
da 
Este 

Num painel 4 1 2 «IHS + AM - 
Inclui uma estrela de cinco 
pontas num círculo 

- R 

Praça D. Dinis 5A 
Ombreira direita e esquerda. E 
na ombreira direita da outra 
porta. 

3 2 - - A gravação de um S 
O S deveria ter outras letras 
a seguir mas estão tapadas 
com cimento. 

R 

Frei João de 
Lucena 

9A 
Entre a ombreira que serve as 
duas portas. 

2 1 - - Metade de um candelabro 

A gravação do candelabro é 
deficiente e a cruz razoável, 
por isso aparecerem as duas 
letras no campo seguinte. 

R/D 

“ 9 
Ombreira esquerda e outra na 
esquina da ombreira direita. 

3 1 - - A gravação de um rosto - R 

“ 10 
Ombreira direita da janela e 
ombreira direita abaixo da 
porta. 

2 2 - - - - R 

“ 5 Fachada principal 8 - - - - 
4 Esfinges, as portas de 
Jerusalém, 1 pelicano e 1 
leão de judá 

R 

Dos cavaleiros 10 

Abaixo da ombreira direita da 
porta larga e na ombreira 
esquerda, e na ombreira 
esquerda ao cimo da porta 
estreita. 

4 4 - - - - R 

Da Alegria 13 
Ombreira direita interna e 
ombreira esquerda da outra 
porta 

3 3 - - - 
A da ombreira esquerda é 
invertida 

D 

“ 20 
Ombreira esquerda e direita da 
porta estreita 

4 4 - - - 
Na ombreira direita a cruz é 
invertida. 

D 

“ 11 Ombreira esquerda da 1ª porta 2 - - - 
A gravação de metade de um 
candelabro e um peixe 

Este imóvel tem 18 marcas e 
desta forma criamos vários 
campos para descrição 

D 
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“ “ 
Noutra porta larga na 
ombreira esquerda 

1 1 - - - - D 

“ “ 
Na ombreira esquerda da porta 
seguinte 

1 1 - - - 
A cruz parece invertida com 
4 braços 

D 

“ “ 
Na última porta antes da 
esquina nas ombreiras direita 
e esquerda internas 

8 8 - - - - D 

“ 16 
Na ombreira da porta estreita 
e porta larga antes da esquina 

3 3 - - - Duas são invertidas R 

“ 14 
Na ombreira esquerda e direita 
da porta larga 

3 2  Data de 1723 - 
A marca da ombreira direita 
é invertida 

R 

“ 10 Ombreira esquerda 1 1 - - - - R 

Dos mercadores s/nº 
Ombreira esquerda próximo 
da soleira e na ombreira 
direita 

3 3 - - - - D 

Do Pintor 12 Na fachada desta rua 1 1 - - - 
Este Imóvel fica na Rua Frei 
João de Lucena e na rua do 
pintor 

D 

Dos Cavaleiros 23 
Na ombreira direita da porta 
estreita e ombreira esquerda 
da porta larga de madeira 

3 2 1 - - 
A abreviatura tem as 
seguintes iniciais: EIC 

R 

Dos Cavaleiros 52 Ombreira direita 2 1 - 1809 - 
A data é na ombreira 
esquerda e o estado é 
deficiente 

R 

Do Pincho 1 Ombreira direita 1 1 - - - - D 

Do Pincho 5 
Ombreira esquerda da porta 
estreita 

1 1 - - - Está quase destruída D 
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Do Pincho 18 
Ombreira esquerda e direita da 
porta larga 

4 3 - 1768 - - R 

Do Pincho 
 

20 Ombreira direita 1 1 - - - - R 

7 2 2 - - - - 
R 
 

Adriano 
Moutinho 
Do Relógio 10 

Ombreira direita 
Entre ombreiras de 
portas 1 1 - - - - R 

Do Relógio 6 
Abaixo da ombreira esquerda 
da porta larga 

2 1 - - - - D 

Igreja de S. 
Pedro 

- 
Fachada Norte junto à porta 
estreita 

2 1 - 1826 - - R 

Portas D’EL 
Rei 

- 
Porta interior do lado direito à 
entrada Sul. 

2 1 - 1704 
Uma estrela de cinco pontas 
(género amuleto) 

Para além das muitíssimas 
marcas de canteiro temos 
estes símbolos diferentes das 
mesmas. 

R 
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OS JUDEUS DE TRANCOSO: ENTRE A LEI DE MOISÉS E O 
BAPTISMO 

 
                                                                Prof. ª Doutora Maria José Ferro Tavares 

 
 

1. Introdução 
 
Se procurarmos a memória dos judeus portugueses, verificamos que ela perdurou até 

aos nossos dias no interior beirão e transmontano no romanceiro popular e em tradições 

religiosas, onde o judaísmo se cruzava com o cristianismo imposto. Abade de Baçal, 

Leite de Vasconcelos134, Amílcar Paulo135, Samuel Schwarz136, e, mais recentemente, 

David Canelo137 ou Maria Antonieta Garcia138 fizeram-se eco de uma memória 

etnológica, ainda viva – embora infelizmente em vias de extinção - que procuraram 

completar com o conhecimento histórico, por vezes, presente numa ou noutra rara 

inscrição em pedra, como a que Samuel Schwarz relacionou com uma pouco provável 

sinagoga em Belmonte no século XIII, ou a mais recente inscrição de uma sinagoga em 

Gouveia, em vésperas da expulsão. 

 

Amílcar Paulo escrevia, em meados do século XX, o seguinte: “Na Beira, há ainda 

povoados que vivem em usos de sinagoga e o mesmo acontece em muitas povoações 

raianas de Trás-os-Montes. Chamam-se a si mesmos “gente de nação” e crêem-se, em 

verdade, um povo à parte, mas já não têm a noção de que povo é esse. 

Para os seus ritos, dum judaísmo oculto e tímido, usam reunir-se em casa uns dos 

outros. E, nessas reuniões, são principalmente as mulheres que recitam, por tradição 

oral, rezas e salmos de acentuada origem hebraica”139 .  

 

                                                 
134 J. Leite de Vasconcelos, Etnografia Portuguesa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, vol. IV. 

135 Amílcar Paulo, Os judeus secretos em Portugal, ed. Labirinto, 1985 

136 Samuel Schwarz, Os cristãos novos em Portugal no século XX, UNL, Lisboa, s/d. 

137 David Canelo, Os últimos judeus secretos, Jornal de Belmonte, 1985; Idem, Os últimos Criptojudeus 
em Portugal, Belmonte, 1987. 

138 Maria Antonieta Garcia, Os Judeus de Belmonte. Os caminhos da memória, UNL, s/d 

139 Amílcar Paulo, ob. cit., p. 26 
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Belmonte, Pinhel, Covilhã, Fundão foram lugares, na Beira, onde estes autores 

coligiram orações e ritos de origem judaica que, em pleno século XX, ainda se 

mantinham vivos. No entanto, se cotejarmos os espaços desta memória recente, 

verificamos que nem sempre eles coincidem com a informação documental, sendo 

forçoso que remetamos a sua sobrevivência para uma presença tardia, provavelmente, 

mais cristã nova porque próxima dos últimos tempos da presença judaica em Portugal. 

 

Não temos qualquer dúvida em afirmar que a presença dos seguidores da Lei de Moisés 

por estas paragens é antiga e remonta, pelo menos, à outorga dos foros e costumes a 

alguns destes territórios pelos reis de Portugal, embora alguns destes foros pertençam ao 

domínio leonês, como acontece em Castelo Rodrigo que, tal como os de Castelo Melhor 

e de Castelo Bom, estão datados de 1209. Neles se mencionavam as multas que 

incidiam sobre todo aquele que ferisse um judeu, as quais oscilavam entre 2 e 4 

morabitinos de ouro, sendo os testemunhos apresentados com testemunhas cristãs e 

judias. Os foros de Alfaiates e de Castelo Melhor legislavam sobre o empréstimo a juro, 

feito por judeus140. 

 
Se estes foros, pelo facto de terem uma origem leonesa, poderão não comprovar uma tão 

remota presença judaica em território português, podemos, no entanto, afirmar sem 

reservas que, pelo menos, desde D. Afonso III os encontramos na Guarda. De facto os 

foros deste concelho mencionavam a existência de judeus e transcreviam a legislação do 

Bolonhês contra a usura e o empréstimo judaicos. Das inquirições do mesmo soberano 

se extrai que nos foros dos termos de Gardão havia uma “Póvoa de judeus”, da qual se 

perdeu a memória, excepto a do topónimo141. 

 

Pertencem a D. Dinis as mais antigas minutas de cartas de confirmação de privilégios a 

comunas de judeus do reino, entre as quais as das comunidades de Castelo Rodrigo, 

Sabugal, Monforte e Guarda. Esta última residia num espaço do município que era 

propriedade do rei e, por isso, possuímos informações abundantes sobre a comuna da 
                                                 
140 Portvgaliae Monvmenta Histórica, Leges et Consvetvdines, vol. I, pp. 865, 911 e 789, 
respectivamente; Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, 2ª ed., Portucalense Editora, 
Porto, vol. I, pp. 207 e 209; Maria José Ferro Tavares, Os Judeus em Portugal no século XIV, Guimarães 
ed., Lisboa, 2ª ed., 1999 (1ª ed. IAC, Lisboa, 1970, p. 15), p. 16. 

141 “Foros da Guarda”, in Livros Inéditos de História Portugueza, Lisboa, Imprensa Nacional, 1926, tº V, 
pp. 433 e 448; Fortunato de Almeida, ob. cit., p. 206, nota 6. 
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Guarda, a sua localização e os seus habitantes142. A judiaria principiava próximo da 

porta d’el-rei e terminava junto ao adro da igreja de S. Vicente, tal como ainda hoje 

persiste na memória toponímica da cidade. De 1316, data a mais antiga referência à 

chancelaria do arrabiado da Beira, que valia para a coroa 100 libras por ano. Nele 

eram mencionadas as 80 libras anuais que os judeus de Castelo Rodrigo pagavam ao rei 

de peita real, enquanto os de Monforte eram colectados em 40143. 

 

2. A comuna de Trancoso e a sua judaria ou judiaria 

 

Com existência documentada em meados do século XIV, encontramos a comuna de 

Trancoso, que nos surge mencionada nas cartas régias de D. Pedro I com alguma 

notoriedade, o que nos faz pensar que a sua origem seja anterior, tanto mais que o rei 

afirma precisamente que a judiaria se reduz a uma rua “em que sempre viverom que he 

na metade da dicta villa”144. De facto, a sua existência e importância aparecem 

directamente associadas à feira franca da vila, a qual foi criada por D. Afonso III, pelo 

que a podemos supor contemporânea na origem das acima mencionadas. Sabemos que a 

ainda hoje conhecida feira de S. Bartolomeu durava cerca de três semanas, quinze dias 

de feira e oito dias antes para a chegada e acolhimento dos mercadores. Com D. Dinis, o 

concelho obteve a permissão para ter feiras mensais, no início da quarta semana de cada 

mês, a qual tinha a duração de três dias145. 

 

A sua importância para a região esteve bem patente na documentação desta centúria e 

da seguinte. Virgínia Rau escreveu a este respeito: “A sua influência nas relações 

económicas da região fez-se sentir numa área bastante grande. Era nela que o cabido 

da Sé de Viseu conseguia arrendar mais vantajosamente as suas propriedades, e que 

                                                 
142 Maria José Ferro, ob. cit., ed. 1970, pp. 20 e 26; Maria José Ferro Tavares, “Judeus e Cristãos- Novos: 
o ante e pós-baptismo nas terras de Riba Côa e arredores”, in O Tratado de Alcanices e a importância 
histórica das Terras de Riba Côa, Universidade Católica ed., Lisboa, 1998, pp. 271-272; Rita Costa 
Gomes, A Guarda medieval: 1200-1500, Cadernos da Revista de História Económica e Social, eds. Sá da 
Costa, Lisboa, 1987, pp. 54-58.    

143 Maria José Ferro, ob. cit., pp. 156-160. 

144 Chancelarias Portuguesas. D. Pedro I, Centro de Estudos Históricos, INIC, Lisboa, 1984, p. 457; 
Maria José Ferro, ob. cit., p. 27. 

145 Virgínia Rau, Feiras medievais portuguesas. Subsídios para o seu estudo, ed. Presença, 1983, 2ª ed. 
pp. 85-86. 
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Castelo Branco vendia os gados da sua criação, factos que demonstram a amplitude da 

esfera de acção desse centro de traficância, nos fins do século XIV e princípios do 

século XV” 146. 

 

Ora, esta actividade económica era motivo de deslocação de pessoas gradas, leigas e 

clericais, ao concelho e motor de desenvolvimento de Trancoso e do seu termo. Por 

isso, não podemos estranhar que ela estivesse directamente relacionada com a presença 

da comunidade judaica, que, na segunda metade da centúria de Trezentos147, tinha a sua 

judiaria localizada intra-muros e porventura numa das zonas mais importantes do 

espaço municipal, a da maior proximidade com o chão da feira. 

 

A 15 de Setembro de 1364, a comuna, alegando que obteve recentemente judaria 

apartada, solicitava e obtinha a isenção do direito de aposentadoria a nobres, oficiais 

régios e a outras dignidades que visitassem o concelho. No entanto, este recusava-se a 

cumprir a carta de privilégio outorgada pelo soberano e continuava a exigir-lhes o 

direito, incluindo a ocupação de suas casas. Queixavam-se os judeus de que no tempo 

da feira os corregedores e os seus oficiais se instalavam nas suas casas, fazendo-lhes 

perder o ganho com o aluguer de suas casas aos mercadores e visitantes que se 

deslocavam à feira, o qual era naquela altura igual ao que retiravam no resto do ano. 

Atento ao agravo da comuna que, obviamente, se repercutia nos impostos que recebia, 

D. Pedro I ratificava a anterior carta de privilégio, estendendo a isenção aos infantes e 

seus oficiais, aos corregedores e outros oficiais da justiça, assim como a quaisquer 

poderosos148. 

 

No entanto, a 1 de Fevereiro do ano seguinte, o monarca revogava o privilégio 

concedido à comuna dos judeus. Se abstrairmos na carta de privilégio ao concelho de 

Trancoso, datada deste dia e ano, uma certa rivalidade, podemos anotar o seguinte: 

a) Trancoso possuía uma comuna com rabi, entidade com quem os juízes do 

concelho dialogavam para o cumprimento do direito da aposentadoria; 

                                                 
146 Virgínia Rau, ob. cit., pp. 86-87. 

147 Não nos podemos esquecer que a muralha de Trancoso teria sido iniciada no século XIV, talvez no 
reinado de D. Dinis ou de D. Afonso IV. 

148 Chancelaria de D. Pedro I, pp. 433-434; Maria José Ferro, ob. cit., pp. 203-204. 
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b) A judaria era uma rua que ficava na “metade da dicta villa” e fora-lhes dada 

recentemente como judaria apartada; 

c) Os judeus eram “muitos” e “muito ricos”. 

 

Nas entrelinhas, podemos ver que os agravos do concelho contra a comuna assentavam 

no facto de esta, alegando ter judiaria apartada, ter beneficiado da isenção de 

aposentadoria, o que obviamente ia prejudicar a comunidade cristã sobre a qual passara 

a recair a totalidade da aposentadoria. Curiosamente, a irritação de D. Pedro I, ao 

revogar a carta de graça dada aos judeus da vila, residia no facto de ter havido um 

acordo prévio entre o concelho e a comuna, acordo que fora escondido, voluntariamente 

ou não, pelos representantes dos judeus, e que muito provavelmente se baseava no 

seguinte: os judeus continuavam a residir na rua onde sempre tinham habitado, rua que 

pertencia ao concelho e onde eles viveriam misturados com os cristãos, no início. Para 

não serem desalojados dessa rua, os judeus teriam aceite ficar com o encargo da 

aposentadoria, passando a rua a ser “judaria apartada agora novamente”, ou seja, havia 

pouco tempo149. 

 

É provável que toda a riqueza que a comunidade retirava do aluguer das casas aos 

mercadores e visitantes tenha diminuído com as restrições ao relacionamento entre 

cristãos e judeus, imposto pelos primeiros reis de Avis, pois o concelho queixava-se a 

D. João I, em 1407, que a nobreza procurava a aposentadoria nas aldeias dos arredores 

com prejuízo do município, que não alugava as suas casas, e dos moradores destas que 

viam as searas e as vinhas destruídas. Ainda em 1459, a feira era bastante frequentada, 

apesar de o concelho nas cortes falar de decadência. Dos sete capítulos das cortes de 

Lisboa deste ano, seis relacionavam-se com a feira, o que mostra a impacto que esta 

tinha na economia do concelho. Nos agravos, associavam a decadência da feira aos 

arrendamentos das sisas, não indicando se os rendeiros eram judeus se cristãos150, os 

quais cometiam opressões e agravos sobre os mercadores. Noutro artigo, queixavam-se 
                                                 
149 Chancelaria de D. Pedro I, p. 457. “E que ora quando eu fuy em essa comarca os dictos judeus 
vieram a mjm dizer que o concelho lhe dera judaria apartada agora nouamente pella qual razam lhes eu 
dey mjnha carta de graça per que lhes nom tomasem roupa nem galinhas nem pousasem com elles 
Calando em ello os dictos judeus a uerdade da dicta razam porque a elles foy dada por judaria a Rua em 
que sempre viuerom que he na metade da dicta villa…”. 

150 Aliás, em 1454, os rendeiros da sisa eram dois judeus, Jacob Castelão e Jacob Soleima, e um cristão, 
Álvaro Martins da Covilhã (Virgínia Rau, ob. cit, p. 89) 
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da mudança do local da feira e da exposição das mercadorias, a que atribuíam o 

desinteresse de alguns mercadores pela feira de Trancoso. De facto, a feira, que devia 

realizar-se à porta da vila e intra-muros, era prejudicada pela ausência de um bom 

regimento para a aposentadoria de todos quantos a ela se dirigiam. Talvez, por isso, ela 

fora mudada para Alverca151.  

 

Por esta altura, as comunidades judaicas de Trancoso e da Guarda apresentavam uma 

rivalidade, que residia no facto de esta última ser cabeça do almoxarifado da Beira e 

dela partir a repartição dos impostos pelas demais comunas da região. Mais antiga e 

localizada numa sede de bispado, a comuna da Guarda, decadente em meados de 

Quatrocentos, continuava a deter o poder de eleger entre os seus membros o repartidor 

dos impostos, agregando a este um representante de outra comunidade do mesmo 

almoxarifado. Os dois oficiais determinavam em conjunto quanto cabia na globalidade e 

per capita a cada agregado populacional, sem previamente o ouvirem. Contra este facto 

insurgiram-se os judeus de Trancoso, em plena pujança económica, que pediram e 

obtiveram de D. Afonso V a permissão para um seu procurador estar presente na 

referida repartição152. 

 

Aliás, consultando o Dicionário Geográfico, podemos ler o que o abade de Nossa 

Senhora da Fresta escrevia, em 1732, sobre a existência de três feiras em Trancoso: a 

feira de S. Bartolomeu, ou feira franca, no chão junto à porta d’el-rei, estendendo-se por 

toda a Corredoura e terreiro da igreja de S. João, a mais antiga e que nos interessa, neste 

momento, a de Sta. Luzia e a feira junto a Nossa Senhora da Fresta153. 

 

Para além da feira franca e da feira mensal, Trancoso tinha ainda o mercado semanal 

que vinha a perder frequentadores, devido aos mercados mensais realizados em 

concelhos próximos como em Celorico, Aguiar da Beira, Pinhel, Guarda, etc. É nesta 

relação de Trancoso com a sua feira ou feiras que devemos entender o crescimento da 

                                                 
151 Virgínia Rau, ob. cit., pp. 89-90. Os agravos mencionavam a feira mudada “per aluerca”. 

152 Maria José Ferro Tavares, Os judeus em Portugal no século XV, UNL, Lisboa, 1981, p. 195; Idem, Os 
Judeus e Cristãos Novos: ante e pós baptismo nas Terras de Riba Côa, p. 273. 

153 A.N.T.T., Dicionário Geográfico, vol. 43, p. 417. 
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comuna e dos seus bairros: o mais antigo, em Trancoso, e o mais pequeno, satélite da 

comuna, em Alverca154. 

 

Ora, onde se localizava o bairro ou a rua dos judeus de Trancoso? Em 1997, escrevi o 

seguinte a propósito da sua localização: “Documentos relativos aos processos de 

cristãos novos deste concelho na Inquisição permitem-nos localizar a judiaria perto da 

Corredoura, onde terminava uma parte. Seria chamada Vila Nova e daria o nome à 

igreja que lhe estava próxima, S. João de Vila Nova. Ao bairro dos judeus deve ter 

pertencido a Rua Direita, paralela à Corredoura e que ia desembocar na praça, 

próximo das igrejas de S. Tiago, de Sta. Maria de Guimarães e de S. Pedro, ou seja, na 

zona destruída para construção do recente edifício da câmara” 155. 

 

Tenho consciência de que esta minha afirmação vai contra o que é voz corrente em 

Trancoso, que a coloca para os lados da porta de S. João, e cuja origem documentada 

desconheço156. No entanto, procurando perceber a razão desta tradição, li com atenção o 

livro Notícias de Trancoso de Lopes Correia, autor que a transmite e que faz esta 

afirmação: “Do lado nascente não há nem nunca houve igrejas e isto, em nossa 

opinião, por ser a judiaria” 157. Ora, nada mais erróneo. As judiarias, em todo o mundo 

cristão, tiveram sempre igrejas nas proximidades, pois um dos objectivos da tolerância 

religiosa era a conversão voluntária dos judeus ao cristianismo e esta era incentivada 

pela apologética pregada no púlpito das igrejas ou no seu adro. 

 

                                                 
154 A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso V, liv. 31, fls. 25vº e 32vº; Maria José Ferro Tavares, Os judeus 
em Portugal no século XV, p. 45. 

155 Maria José Ferro Tavares, Judeus e Cristãos-Novos: o ante e pós baptismo nas Terras de Riba Côa e 
arredores, in ob. cit., p. 273. Tenho em preparação, apesar de há muito estar interrompido devido a 
cargos universitários que tenho desempenhado, um estudo sobre os cristãos novos de Trancoso. 

156 Tenho depreendido, ao longo destes anos, que uma das explicações é a existência de marcas em forma 
de cruzes nas pedras das casas. A minha contestação à tentativa de identificação destas casas marcadas, 
como sendo casas pertencentes a cristãos novos, resulta da leitura da documentação sobre esta matéria e 
porque nada há que o comprove documentalmente. De facto, desde longa data, a cruz era uma marca de 
posse de uma propriedade, por parte de um senhor ou de uma ordem religiosa. Veja-se, apenas, a título de 
exemplo: Livro das Leis e Posturas, transcrição de Maria Teresa Campos Rodrigues, Universidade de 
Lisboa, Faculdade de Direito, Lisboa, 1971, pp. 14,132-133, etc. 

157 Lopes Correia, Notícias de Trancoso, Câmara Municipal de Trancoso, 1986, p. 47. 
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No entanto, este autor esteve muito próximo da sua verdadeira localização, ao 

mencionar a Rua Nova, ou seja, a antiga rua da judiaria que, com o baptismo forçado 

dos judeus, se tornou a rua nova da cristandade. No entanto, em finais do século XV, a 

judiaria devia ter sido constituída por outras ruas ou travessas, formando um bairro, pois 

viria a ser referida por Vila Nova. A igreja de S. João, hoje destruída, e frequentada 

pelos cristãos novos da vila, deve ter sido a antiga sinagoga, tornada templo cristão 

como tantas outras e local preferencial, para alguns deles se fazerem sepultar em terra 

virgem. 

 

A corroborar a nossa hipótese de localização da judaria, junto à porta d’El-rei e entre 

esta e a porta do Prado, está a descrição que o abade de Nossa Senhora da Fresta faz 

destas duas portas, que as tornam únicas em relação às outras duas portas da vila. De 

facto, ambas têm “dois andares de portas de pau” e “junto a primeira porta de pau 

quando se entra para a villa desce encaixada em huma e outra torre huma forte grade 

de pau, de que se não uza por não ser necessário”. Acrescentava o nosso autor que a 

porta do Prado, igual à d’el-rei, tinha à direita de quem entrava um grande poço158. As 

outras duas portas, a do Carvalho e a de S. João, não aparecem assim descritas. Ora esta 

referência a portas duplas, sendo uma delas constituída por uma grade que se descia, 

leva-nos a supor que ambas definiam o espaço do bairro dos judeus, o que é 

corroborado pelo facto de as primeiras gerações de cristãos novos aparecerem 

associadas, pelo local de residência, às freguesias de S. Tiago, S. João de Vila Nova ou 

S. João de intra-muros, Nossa Senhora do Sepulcro ou Sta. Maria do Sepulcro, no 

exterior das muralhas159 e, mais raramente, a  S. Pedro. 

 

Isto significa que, tal como a documentação do século XIV nos fazia supor, a judaria de 

Trancoso situava-se na zona mais rica e importante do concelho, junto à porta d’El-rei e 

da Corredoura, rua em que, mais tarde, alguns cristãos novos iriam habitar, assim como 

do espaço ocupado pela feira franca, à porta da vila, rua onde se localizava uma das 

portas da judiaria, como veremos, a partir da documentação do século XVI. 

                                                 
158 A.N.T.T., Dicionário Geográfico, vol. 43, pp. 412-413. 

159 Segundo parece, é o antigo nome da igreja românica de Sta. Maria da Fresta (Júlio Rocha e Sousa, A 
antiga vila de Trancoso, Viseu, 2004, p. 63). 
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Infelizmente as casas não pertenciam ao monarca como acontecia na Guarda, pelo que a 

sua localização não nos está perfeitamente delimitada no espaço municipal.  

 

É provável que a evolução do seu espaço nos conduza a uma primitiva fixação no 

exterior de uma provável cerca velha, próximo do local onde se começou a realizar a 

feira, espaços da(s) rua(s) dos judeus e da feira que, mais tarde, durante o século XIV, 

ficariam integrados no interior da muralha nova, junto à porta d’el-rei. Por isso, as suas 

casas poderiam ser propriedade da comuna, dos judeus, do concelho ou das igrejas, já 

então, localizadas no exterior da cerca velha, ou de todos eles, uma vez que os judeus 

em Portugal puderam usufruir do direito de adquirir solo urbano e outros bens de raiz. 

 

3. A população judaica 

 

O prestígio crescente da comunidade, e que era visível no espaço concelhio que 

ocupava, estava relacionado com o estatuto sócio-económico da sua população. 

Infelizmente para o estudo desta só possuímos a documentação do século XV, 

nomeadamente as cartas de contrato que eram outorgadas pelos reis, inicialmente a 

título individual, pelas quais um indivíduo da minoria judaica podia exercer uma 

profissão e ser colectado por ela. Em meados da centúria, a permissão passaria a ser 

integrada nos privilégios gerais concedidos às comunas, deixando de identificar os 

indivíduos destas. 

 

Assim, podemos observar que a comunidade foi alargando o número daqueles que se 

intitulavam mercadores e que podemos associar ao comércio por grosso, geralmente de 

panos, panos que eram vendidos na feira, mas que também eram expostos, consoante o 

regimento municipal, no exterior das lojas em expositores sob as arcadas, ou não, de 

uma rua Direita ou de uma praça, praça que ainda em pleno século XVIII era descrita 

com os seus balcões cobertos de mercadorias diversas e abundantes. Directamente 

associadas ao comércio dos tecidos estão os ofícios que os transformam como alfaiates 

e gibiteiros. Outros mesteres que se prendem com o trabalho das peles, numa região 

onde a criação de gado era já mencionada, são os dos sapateiros e pergaminheiros. A 

comunidade tinha ainda um físico, mestre José Levi, que acumulou com as funções de 

rabi, um mestre Isaac Fabibe, cirurgião, e um mestre Salomão Cidecairo, físico. 
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Cartas de contrato e profissões na 1ª 

metade do século XV
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Os gráficos mostram-nos o aumento de número de mercadores, assim como o 

aparecimento de novas profissões, não existentes na primeira metade da centúria. O 

número elevado de judeus sem profissão indicada não significa que não tivessem 

rendimentos, pois podiam dedicar-se à agricultura ou à criação de gado ou 

simplesmente aos arrendamentos e empréstimo de dinheiro, ou, ainda, serem 

proprietários e viverem dos alugueres das suas habitações a judeus ou a cristãos, durante 

o tempo das feiras.  

 

Apesar da riqueza, os judeus de Trancoso não eram bafejados pelos privilégios reais, 

talvez por se encontrarem longe dos locais preferidos pela corte. No entanto, alguns 

conseguiram receber cartas de privilégio. Assim aconteceu com David Borcas ou 
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Bacoa, servidor de D. Gonçalo Coutinho, alcaide de Trancoso, o atrás mencionado 

mestre José, físico, e Salomão Canês, espingardeiro do rei160. Bacoa recebeu carta de 

privilégio que o dispensava do exercício de cargos comunais, enquanto mestre José 

obtinha a permissão para se deslocar em besta muar de sela e freio e, por fim, Salomão 

Canês, o privilégio de espingardeiro do rei161. 

 

Os judeus de Trancoso pagavam ao rei o serviço real, velho e novo, a sisa, o sisão, 

peitas e taxas várias. Em 1435, o serviço real, velho e novo, eram arrendados por 

Abraão Baruc, por 227 500 libras, e no ano seguinte o mesmo judeu arrematava os 

mesmos tributos por 251 000 libras. Para os mesmos anos, o pagamento que a comuna 

fazia distanciava-se de outras da região, como Sabugal que entregava 35 000 libras e 

Gouveia 15 750, em 1435, contra as 140 000 de Pinhel e 40 000 do Sabugal, no ano 

seguinte162. As sisas pelas transacções realizadas na feira eram anotadas e recebidas 

pelo escrivão das sisas dos judeus que frequentavam a feira de Trancoso163. 

 

Nem sempre os direitos dos judeus foram recebidos pelo soberano. Em 1464, uma parte 

deles ou a totalidade foi dada a Lopo de Albuquerque, camareiro de D. Afonso V164. No 

momento da expulsão, as rendas das judiarias de Trancoso e Marialva eram recebidas 

por D. Diogo de Castro e somavam 30 000 reais165.  

 

A comuna tinha os seus magistrados próprios. Rabis, como o físico mestre José Levi, o 

escrivão, como Haim Franco, ou o escrivão da câmara, sisão e genesim, como Moisés 

Rodriga foram alguns dos nomes que chegaram até nós166. Os oficiais judeus eram 

obrigados, desde os finais do século XIV, a dominar o português escrito, pois as 

chancelarias comunais deixaram de ser redigidas em hebraico. Como nem todos 
                                                 
160 Maria José Ferro Tavares, Os Judeus em Portugal no século XV, INIC, Lisboa, 1985, vol. II, pp. 374-
378. 

161 Ibidem, pp. 787 (1450, 31/03), 795 (1465, 18/02), 807 (1492. 29/03). 

162 Ibidem, pp. 633-634. 

163 Ibidem, p. 695 

164 Ibidem, p. 735. 

165 Ibidem, p. 756. 

166 Ibidem, pp. 376 e 378. 
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escreviam o português, havia cristãos que desempenhavam cargos na comuna como o 

tabelião João Afonso ou Fernão Álvares, escudeiro, ou Álvaro Peres, escrivão da sisa 

judenga paga na feira de S. Bartolomeu, desde 1473 a 1496, acumulando, neste último 

ano, com a escrivaninha dos direitos reais dos judeus de Trancoso167. Em meados do 

século XV, a comuna teve os seus rabis eleitos, em vez de nomeados pelo rei, a título 

perpétuo. Tal privilégio teve a intercessão junto de D. Afonso V de Lopo de 

Albuquerque, camareiro do rei, o mesmo fidalgo que, a partir de 1 de Janeiro de 1465, 

passaria a receber como rendimento o serviço real e novo dos judeus de Trancoso168. 

 

A onomástica das famílias judaicas deste concelho indica-nos pelos topónimos de 

alguns dos apelidos a sua proveniência para além das fronteiras, como os Rodrigo, 

talvez de Cidade Rodrigo, os Navarro, os Castelão, os de Cáceres, os Soriano que se 

juntavam aos Barzelai, aos Justo, aos Cohen, aos Levi, aos Favive, aos Tovi, aos Caro, 

aos Barrocas, etc.169, nomes que se repetem noutras comunidades beirãs170. Não 

podemos comprovar que a expulsão dos judeus de Espanha, em Março de 1492, pelos 

Reis Católicos tenha tido como consequência o aumento da população judaica do 

concelho, embora pensemos que tal aconteceu, à semelhança de outros locais do reino, 

nem tão pouco que os recém-vindos tenham contribuído para o renascimento económico 

do concelho. 

 

Quantas famílias habitavam na comuna? Podemos estimar pelo número de cartas de 

contrato, passadas em 1441-42, que 44 judeus adultos, pelo menos, aqui residiam e 

podiam identificar outras tantas possíveis famílias, num total de cerca de 200 pessoas, 

se não mais, se pensarmos que muitas das famílias cristãs novas eram constituídas por 

uma grande prole de filhos que atingiam a idade adulta e que, por vezes, ultrapassava a 

dezena. O número de habitantes da minoria pode ter duplicado nas vésperas da 

expulsão, com a vinda dos judeus castelhanos. Também é verdade que algumas destas 

pessoas atingiam uma elevada longevidade, chegando aos 80 anos. 

 
                                                 
167 Ibidem, pp. 695-709. 

168 A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso V, liv. 8, fl 175. 

169 Ibidem, pp. 374-378. 

170 Maria José Ferro Tavares, Judeus e Cristãos Novos…, pp. 272-274. 
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4. A expulsão e o baptismo forçado. A comunidade cristã nova 

 

Em Dezembro de 1496, D. Manuel promulgava o édito de expulsão das minorias 

judaica e muçulmana. À semelhança do que aconteceu noutros lugares, os oficiais do rei 

leram o édito nos paços do concelho, perante as autoridades municipais e da comuna, e, 

em seguida, foram-no ler na sinagoga a toda a população judaica, a qual se preparou 

para partir, cumprindo a vontade do rei. Sabemos, também, que a maioria não o fez, 

sendo forçada a receber o baptismo nas igrejas de Trancoso ou de outros concelhos do 

reino, depois de lhes terem retirado as crianças, a 19 de Março de 1497, sábado de 

Ramos, porventura o dia da Páscoa judaica. Baptizados à força, permaneceram no 

concelho devido às restrições à mobilidade para que não abandonassem o reino nem 

vendessem os bens. Uma minoria recebê-lo-ia voluntariamente pelo que obteve uma 

carta de limpeza de sangue e, por privilégio real, entrava na pequena nobreza. Tal deve 

ter sucedido com João Rodrigues Ferro, judeu castelhano, natural de San Felices que 

pediu para receber o baptismo e ascendeu a escudeiro, estatuto em que seria confirmado 

pela propriedade da quinta da Ribeira de Távora171. 

 

Outros atingiram Trancoso depois de uma peregrinação por outros lugares do reino. Tal 

aconteceu com André Gonçalves, sapateiro, também ele natural de San Felices, que foi 

baptizado de pé em Sanfins da Marinha, perto do Porto, tendo como padrinhos todos os 

fregueses da localidade que foram presentes ao seu baptismo172. No entanto, após o 

baptismo, a catequização não foi muito convincente, embora a maioria dos cristãos 

novos de Trancoso soubessem persignar-se e recitar as orações principais, como o Pai 

Nosso, a Ave Maria, o Credo, em latim ou em português, e com mais dificuldade a 

Salve Rainha. 

 

Ana Rodrigues, natural de Medina del Campo, fora baptizada em S. João de Vila Nova 

pelo abade Álvaro Saraiva e crismada na igreja de S. Pedro173. Por sua vez, Francisco do 

Vale recebera as águas do baptismo, sendo criança, na igreja de S. Pedro174. Beatriz 

                                                 
171 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 3738. 

172 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7512. 

173 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 8918. 

174 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7896. 
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Rodrigues fora  baptizada quando D. Manuel mandara tirar os meninos aos judeus. 

Tinha dez anos de idade175. 

 

Baptizados livremente ou à força, os cristãos novos mantiveram a sua residência na 

judaria, que passou a ser habitada também por cristãos velhos, quando aqueles, depois 

do levantamento contra os cristãos novos de Lisboa, em Abril de 1506, passaram a 

poder partir para fora do reino ou para outras paragens onde o seu passado de judeus 

não era conhecido. A comunidade permanecia no espaço da antiga judaria, agora Vila 

Nova176, à porta d’el-rei, a Corredoura, a Rua Direita e estendia-se pela Praça, onde 

muitos cristãos novos tinham as suas tendas abertas, pela rua da Cadeia, pela rua de 

Santiago e pelas proximidades da igreja de S. Tiago, pela rua dos Vales. Declaravam-se 

fregueses de S. João de Vila Nova, de S. Tiago, de S. Pedro e de Santa Maria do 

Sepulcro. As casas eram propriedade do concelho, de particulares cristãos, de 

estabelecimentos religiosos e até dos próprios cristãos novos os quais as sub-alugavam a 

cristãos novos. Por exemplo, Francisco Gonçalves residia na rua de Santiago em casas 

de Lopo Dias, cristão novo177. Já Jorge Henriques, mercador, era freguês de Santa Maria 

do Sepulcro e nesta igreja se faria sepultar em terra virgem, ou mestre Manuel, físico, e 

Lucrécia Nunes, sua mulher, o licenciado Luís Gomes, procurador, casado com a filha 

de Diogo Pinheiro, mercador,178. Por sua vez, o mercador João Fernandes residia na 

Praça179, Graça Fernandes, cujo marido servia o rei como cavaleiro em Arzila, morava 

na Rua da Cadeia180 enquanto Diogo Fernandes, mercador e almocreve, vivia à porta 

d’el-rei181. 

 
                                                 
175 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 2431. 

176 A própria designação de Vila Nova nos indica que a judaria de Trancoso se espalhava por várias ruas e 
travessas, entre as portas d’el-rei, a Corredoura e a muralha do século XIV, a parte mais nobre do 
concelho. A dificuldade em localizá-la com rigor resulta da propriedade das suas casas pertencer aos 
próprios judeus/cristãos novos ou aos cristãos, entendidos este por concelho, igrejas e particulares, que 
posteriormente as sub-alugavam aos indivíduos da minoria.  

177 T.T., Inquisição de Évora nº 6346, fls. 109v-113. 

178 T.T., Inquisição de Évora nº 6346, fls. 33. 

179 T.T., Inquisição de Évora nº 6346, fls. 59v-60. 

180 T.T., Inquisição de Évora nº 6346, fls. 60-60v. 

181 T.T., Inquisição de Évora nº 6346, fls. 86-86v. 
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Com a mobilidade veio também a deslocação para outras zonas do concelho, outrora 

exclusivamente habitadas por cristãos. Baptizados, podiam receber ordens religiosas, 

mandar os filhos para a Universidade ou participar na vida municipal, como 

magistrados, ou ser membros de confrarias e da Misericórdia. O nome já não os 

distinguia, excepto na comunidade onde foram conhecidos como judeus, em que o 

nome judaico permanecia agora como alcunha, como acontecia com Manuel Rodrigues 

Baruc182. Apesar de proibido o casamento entre cristãos novos, este foi mantido como 

regra, sendo o casamento misto uma excepção. E o mesmo viria a acontecer com as 

sociedades comerciais que criavam, que mais não eram senão o prolongamento das 

relações familiares, onde os cristãos velhos não entravam. 

 

5. A comunidade cristã nova e a entrada da Inquisição em Trancoso 

 

Os processos da Inquisição de Évora, iniciados pouco depois do estabelecimento do 

Tribunal do Santo Ofício, mostram-nos uma comunidade próspera, onde o cristianismo 

escondia um judaísmo clandestino no interior das casas. A visitação dos inquisidores 

provocou um despovoamento quase geral no concelho, de tal modo que no parecer que 

os representantes dos cristãos novos deram a D. João III, declaravam que o inquisidor 

“fez fogir em dous ou três dias cento e satenta moradores que os mais delles herão 

merquadores riquos”183. Aliás esta será uma das acusações feitas a alguns dos ricos 

cristãos novos do concelho, como a Francisco Carlos, mercador, acusado de vender 

bens para partir do reino. Preso enviara uma carta ao filho, ordenando-lhe que vendesse 

a “mercadoria”, o que levou os familiares, que ainda se encontravam livres e na vila, 

entender que ele confessara e indirectamente lhes estava a indicar que fugissem, o que 

acabariam por fazer Manuel Carlos, Branca Carlos e outros cristãos novos184. Alguns, 

apesar de se encontrarem fora do reino, não conseguiram escapar aos braços 

inquisitoriais, como aconteceu com o rico mercador Diogo Pinheiro que, tendo-se 

acolhido em Espanha, foi preso em Cidade Rodrigo pela inquisição de Llerena que 

                                                 
182 Pai de António Rodrigues, genro de André Gonçalves de Trancoso (A.N.T.T.,  Inquisição de Évora, nº 
7512) 

183 Gavetas da Torre do Tombo, CEHU, Lisboa, vol. I, pp. 38 w 232-234; Maria José Ferro Tavares, 
Judaísmo e Inquisição. Estudos, ed. Presença, 1987, p. 92; Idem, Los Judíos en Portugal, eds. Mapfre, 
Madrid, 1992, p. 189. 

184 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9890. 
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desconfiara do grande número de portugueses que entravam naquele reino. Viria a ser 

denunciado à inquisição de Llerena, por correspondência enviada pelo inquisidor de 

Évora185. 

 

Não há dúvida que Trancoso mereceu logo no início o interesse dos inquisidores, 

porque o concelho tinha fortes relações com a raia espanhola e, sobretudo, porque nele 

se localizou um dos mais importantes focos de irradiação do messianismo judaico, 

fortalecido pelas trovas do sapateiro de Trancoso, Gonçalo Eanes, o Bandarra186. Aliás, 

era voz e fama que os cristãos novos da vila eram maus cristãos, como pudemos ler em 

muitos depoimentos a eles relativos, dados por escravas, criadas cristãs velhas, 

religiosos e cidadãos da vila, como António Benevides, abade de S. Tiago, António 

Carvalho, arcipreste, António Saraiva, juiz dos órfãos, Fernão Lopes Saraiva, escudeiro 

fidalgo, Gonçalo Anes, sapateiro, quem sabe se o nosso Bandarra, assim como nos autos 

da inquirição realizados pelo bacharel Jorge Gonçalves Ribeiro187. Mas não só. Alguns 

cristãos novos foram os grandes denunciantes da comunidade, tais como os sapateiros 

André Gonçalves, seu filho António Gonçalves e Duarte Gonçalves que acusariam perto 

de cento e cinquenta famílias de judaízarem188. Quem eram, como viviam e a que 

actividades económicas se dedicavam estes cristãos novos, é o que tentaremos retratar, 

sumariamente, a partir do quotidiano denunciado nos processos da Inquisição de 

meados do século XVI. 

 

                                                 
185 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 8122. 

186 Sobre este assunto e sobre a influência do Bandarra na comunidade cristã nova, veja-se: “Para o estudo 
dos judeus de Trás-os-Montes, no século XVI: a 1ª geração de cristãos novos”, in Revista Cultura 
História e Filosofia, Centro de História da Cultura, UNL, 1985, vol. IV, pp. 371-417 ; Idem, Judaísmo e 
Inquisição, ed. Presença, 1987; Idem, “Características do messianismo judaico em Portugal”, in Estudos 
Orientais II – O legado cultural de Judeus e Mouros, Instituto Oriental, UNL, Lisboa, 1991, pp. 245-266; 
Idem, Los Judíos en Portugal, eds. Mapfre, Madrid, 1992, pp. 187-259. Estes trabalhos e outros 
resultaram de uma investigação, financiada pela Fundação Gulbenkian, e dirigida por mim com a 
participação de Lucília Runa e Maria do Carmo Teixeira Pinto, como bolseiras deste projecto de 
investigação. Mais recentemente e utilizando muita informação dos trabalhos então publicados, Elias 
Lipiner, Gonçalo Anes Bandarra e os cristãos-novos, Trancoso, Associação Portuguesa de Estudos 
Judaicos, 1996.   

187 A.N.T.T., Inquisição de Évora,nº 11 567 (auto da diligência feita em Trancoso);  nº 9890, fls. 79-90v. 

188 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7512, 11651  e 6436,, respectivamente. 
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Pudemos confirmar que estes descendentes de judeus em primeira, segunda e terceira 

geração de cristãos mantinham entre si uma feroz endogamia, casando com outros 

cristãos novos da mesma ou de comunidades vizinhas, onde se salientavam Guarda, 

Pinhel, Celorico, Valverde nos arredores de Aguiar da Beira, Sabugal, Melo, 

Penamacor, Fundão, ou mais distantes como Montemor-o-Novo, Bragança, Vila Real, 

por exemplo. Tais casamentos tornaram-se suspeitos pelo que houvera uma devassa 

contra os cristãos novos da região, encabeçada pelo corregedor Martim Velho189.  

 

A mobilidade era uma constante, quer no interior do reino, quer do outro lado da 

fronteira, onde alguns se fixavam quer como mercadores, quer como médicos. Francisco 

Carlos deslocava-se com frequência a Quintela de Lampaços, a Bornes, a Bragança ou a 

Lisboa, ou a Cidade Rodrigo, onde apanhara peste. Justificava as deslocações por razões 

de negócios; para os seus denunciantes, era uma maneira de divulgar a religião judaica, 

junto das comunidades cristãs novas. Tal acontecera quando era rendeiro dos votos de 

Sambade, onde pousara na casa de Álvaro de Leão de Cortiços e de sua mulher Leonor 

de Carvajal, o qual, com seu irmão Jorge de Leão, tinham as rendas do arcebispado de 

Braga, em que ele próprio, Francisco Carlos, tinha parceria, pois ia arrecadar a renda 

com os dois irmãos190. 

 

Por sua vez, mestre Manuel, cirurgião, veio para Trancoso por ter casado com Lucrécia 

Nunes que aqui vivera com sua mãe, natural de Pinhel. Conheceu-a em Évora, onde 

residiam os irmãos e de Évora fora morar para Portel e daqui para Lisboa, onde casou, 

antes de partir para Trancoso191. O bacharel em leis, Diogo de Solazar, natural da 

Guarda, fora casar a Trancoso e partira para Cidade Rodrigo, onde vivia com a 

família192 

 

Este relacionamento estreito, quer familiar, quer económico, permitiu-lhes viver, 

durante quase um quarto de século, numa atitude híbrida: exteriormente cristãos, 

frequentadores da igreja e dos sacramentos, membros de confrarias, continuadores da 
                                                 
189 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9890. 

190 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9890. 

191 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 11285. 

192 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 11285 
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tradição religiosa judaica no interior das suas famílias e casas. No entanto, nem todos 

eram assíduos à missa, alegando ter obtido dispensa papal que os isentava da ida à 

igreja, como Lucrécia Nunes. 

 

Se as mulheres mantinham o ritual que lhes pertenceu sempre, como a limpeza da casa e 

a mudança de roupa da cama à sexta-feira, a preparação da refeição do sábado, a 

limpeza da candeia e a colocação de matula nova e de azeite na candeia que ficava acesa 

num quarto ou numa arca, durante toda a noite de sexta para sábado, a limpeza da casa 

para a preparação da Páscoa do pão ázimo, o fabrico deste e a sua distribuição 

clandestina por algumas delas junto das famílias cristãs novas, aos homens cabia a 

degolação dos animais, a indicação dos dias certos em que ocorriam as Páscoas judaicas 

e os jejuns, nomeadamente o quipur e o da rainha Ester, indicação que procuravam no 

Sidur, livro que alguns ainda possuíam às escondidas. A prática do descanso sabático, 

das festas judaicas, como a Páscoa do cordeiro e a das cabanas, dias em que se 

adornavam e vestiam melhor, os jejuns à maneira judaica de dia inteiro, os thanis de 

segunda e quinta-feira, a recusa em comer carne de porco ou sangue, a cozedura dos 

pães ázimos com os bolos de azeite no forno de Francisco Lopes, forneiro, cristão novo 

de Trancoso, eram outras das denúncias feitas, quer por cristãos velhos, quer por 

cristãos novos.  

 

Alguns seriam acusados de preparar os cristãos novos falecidos à maneira judaica: aos 

homens cabia o amortalhamento com as mãos ao longo do corpo e os pés paralelos e 

não, à maneira cristã com as mãos e os pés cruzados, a lavagem do morto com água 

perfumada com rosas e rosmaninho, o corte das unhas das mãos e dos pés, assim como 

o aparamento da barba e outros pelos, de vestirem os mortos com roupa nova e mortalha 

nunca usada nem lavada em linho cru e procurarem uma sepultura em terra virgem. Às 

mulheres cabia o pranto dos mortos. A estas também pertencia despejar toda a água 

existente na casa ou nas casas próximas, pois acreditavam que o anjo da morte e a alma 

do morto lá tinham mergulhado. 

 

Entre eles estava divulgada a crença messiânica. Acreditavam que estaria para breve a 

vinda do Messias dos judeus, interpretando os acontecimentos da época como sinais 

confirmativos de que estavam a viver anos messiânicos. A vinda de David Reubeni ao 

reino e a sua presença em Almeirim, onde estava a corte, reforçou a crença dos cristãos 
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novos de que o Messias dos judeus, que os havia de conduzir a Jerusalém, estaria para 

breve. Aliás, com o objectivo de obter informações a este respeito, João Rodrigues 

Ferro, de Trancoso, deslocou-se a Lisboa para falar com o filho do rei dos judeus, o 

denominado “judeu do sapato”, que vinha a Portugal como embaixador em nome de seu 

irmão. Nas denúncias constava esta deslocação de João Rodrigues a Almeirim, segundo 

uns, para levar os presentes que os cristãos novos de Trancoso ofereceram a Reubeni. 

 

Na denúncia que fez de Francisco de Valladolid, preso em Espanha, João Rodrigues 

Ferro declarou que o Messias dos judeus era o Anticristo dos cristãos, segundo umas 

trovas que circulavam, talvez as do Bandarra, que falavam das tribos perdidas de Israel 

e do seu capitão pertencente à tribo de Dan o qual devia vir pelo ano de 1550193.  

 

Feiras, como a de Sta. Eufémia, em Setembro, eram pretexto para os jejuns, como o do 

quipur, ou para festejar a Páscoa das Cabanas que caiam por esta altura. Um passeio 

pelo campo, com saída e entrada pela porta de S. João, era uma maneira de cumprir o 

descanso sabático, alegando afazeres fora da vila, ou no caso das mulheres, a deslocação 

ao mercado, na Praça, com as suas escravas que, depois das compras mandavam para 

casa, enquanto elas ficavam a conversar o dia todo umas com as outras, passeando pela 

Praça e pela Corredoura. Nos Ramos, festejavam a Páscoa judaica, e no domingo de 

Páscoa, confraternizavam com os cristãos na Páscoa cristã. Pelo Natal, iam buscar água 

à fonte e lançavam nela um ferro em brasa e às vezes também vinho. Nas Páscoas de 

Setembro (hanuca) e na dos Ramos (a Páscoa judaica), comiam em louça nova, e alguns 

acendiam a menorah de sete braços, segundo testemunhava a escrava Antónia. 

Festejavam o Pentecostes. Jejuavam o thisabeat, os thanis de segunda e quinta-feira, 

sempre à maneira judaica, ou seja, até ao cair da noite. Rezavam cabeceando como os 

judeus e alguns faziam-no ainda em hebraico, segundo os denunciantes194.   

 

Alguns cristãos novos tinham fama de serem rabis, como Francisco Carlos, que seria 

acusado de amortalhar os cristãos novos falecidos à maneira judaica, de degolar os 

animais e cobrir o sangue com terra, de conhecer os dias dos jejuns dos judeus, como o 

quipur, indicando-os a outros e jejuando-os à maneira judaica, durante o dia todo até a 

                                                 
193 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 3738. 

194 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 8355, 7512. 
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noite cair, de saber orações judaicas e de possuir livros proibidos, além de se vangloriar 

de ser filho de rabi Iça (Joshua) Cohen195.  

 

Também o licenciado João Luís Medina seria alvo da mesma acusação e de ter 

sepultado o pai junto aos degraus da porta da igreja de S. Pedro que fora aberta 

recentemente para a travessa de S. Pedro, por ser terra virgem196. Não eram os únicos. 

Isabel de Almeida acusaria Duarte Lopes, o “nevoeiro” e Manuel Carlos de serem 

“sabidos na Lei” e de lhe indicarem os jejuns e as festas judaicas para ela as guardar197. 

 

Algumas das casas de cristãos novos funcionavam como sinagoga, pois nelas se 

reuniam grupos pequenos para rezar e ouvir os “clérigos dos judeus”, ou seja, os rabis. 

A reunião era feita numa câmara no piso superior, por vezes, numa câmara interior, para 

que olhos indiscretos não vissem e não fossem denunciar. No entanto, com pouco 

sucesso, pois as visitas de vários cristãos novos a outro ou outra cristã nova, mesmo 

com o pretexto de que estes últimos se encontravam doentes, eram objecto de suspeita 

por parte dos vizinhos cristãos velhos ou da criadagem. Uma destas “sinagogas” era a 

casa de Manuel Carlos, onde se juntavam aos sábados alguns dos seus familiares, como 

os casais Pedro Henriques e Ana Rodrigues, o mercador e siseiro Simão Garcia e Isabel 

do Vale, Jácome Rodrigues Beselga e Brites Rodrigues, Catarina Rodrigues, a dona da 

casa e irmã destas, assim como a mãe Mécia do Vale e sogra de Manuel Carlos198.  

 

Alguns membros da comunidade detinham uma cultura e um estatuto social, comum a 

uma burguesia média ou alta. Francisco Carlos possuía livros em sua casa, incluindo a 

História do Palmeirim, uma Torah, segundo alguns, que ele declarava ser uma Bíblia e 

outros livros199. No auto da sua prisão em Trancoso, o tabelião descreveu o seu 

vestuário e penteado, tanto mais que ele declarara ter tomado ordens, o que o tabelião 

duvidara porque não lhe vira sinais de coroa na cabeça. O corte do cabelo era redondo 

                                                 
195 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9890. 

196 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 5305. 

197 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 8355. 

198 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7512. 

199 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9890. 
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até às orelhas. Na cabeça usava um barretinho preto redondo e trazia vestido um pelote 

preto até aos joelhos, de mangas direitas. Trazia vestidas umas calças brancas e umas 

botas brancas com o carnaz virado.  

 

Francisco Carlos era tido por rabi ou capelão dos cristãos novos de Trancoso, como já o 

fora dos cristãos novos de Trás-os-Montes, quando aqui vivera. Preso na cadeia da vila, 

Francisco Carlos aceitava pagar a um homem de confiança, nomeado pelo juiz de 

Trancoso, que o acompanhasse até à prisão da Inquisição em Évora, depois de o ter 

recusado fazer, porque não tinha bens para tal. O meirinho André Gil foi indigitado para 

o acompanhar preso a Évora. Estávamos em 1543 e permaneceu preso até 1549, tendo 

abjurado na sé desta cidade, graças à bula do perdão concedida por Paulo III aos cristãos 

novos portugueses200. 

 

Também mestre Manuel, cirurgião, possuía em casa livros de medicina, sendo acusado 

de ter livros dos judeus que quis esconder junto do arcipreste, o qual se recusaria a 

recebê-los porque os achou suspeitos201. Por sua vez o licenciado João Luís Medina 

tinha em casa livros de quiromância, assim como o Antigo Testamento glosado por 

Nicolau de Lira202. 

 

Como dissemos acima, os grandes denunciantes da gente de Nação, residente em 

Trancoso, foram três sapateiros, bem conhecedores, pois eram os degoladores e 

distribuidores da carne degolada ao modo judaico, assim como auxiliavam no 

amortalhamento dos cristãos novos falecidos, ao mesmo tempo que eram os coveiros 

das suas sepulturas. Pelos seus depoimentos, temos o retrato da comunidade, dos que 

tinham ficado e dos que, com medo da Inquisição, conseguiram fugir para Espanha ou 

tinham partido por razões de negócio para mais longe, como o Peru. Segundo eles, não 

haveria em Trancoso três cristãos novos que fossem bons cristãos. 

 

6. As relações com os cristãos velhos e a vivência cristã 

 

                                                 
200 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9890. 

201 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 11285. 

202 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 5305. 
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Não era só a posse de livros e a convivência com a gente grada do concelho que 

indicava o estatuto social de algumas famílias da ex-minoria judaica. Alguns 

afirmavam-se honrados e particularizavam a sua posição no município pelo facto de 

poderem ser eleitos para os cargos do concelho, tal como declarava o licenciado João 

Luís Medina, físico, perante os inquisidores203. Aliás, cristãos velhos e cristãos novos 

gladiavam-se entre si pelos cargos municipais, tendo o grupo daqueles, encabeçado por 

João Gomes conseguido que os cristãos novos não ocupassem os cargos nem fossem 

corregedores, excepto se fossem eleitos, enquanto João Luís Medina alcançara na corte 

um documento que lhes permitia integrarem o número dos elegidos. Segundo alguns 

testemunhos, quer de cristãos velhos, quer de cristãos novos, pessoas gradas de 

Trancoso, havia bandos de uma e outra parte pelo domínio do poder do concelho, 

aparecendo alguns destes bandos mistos204. Pelas contraditas apresentadas contra alguns 

acusadores, depreendemos a rivalidade entre pessoas do mesmo estatuto social ou o 

ódio ao rendeiro que lhe ficara com as propriedades por dívida. 

 

Para além das ligações à comunidade cristã nova, alguns membros desta comunidade 

apresentavam como testemunhas abonatórias da sua vida cristã, membros da oligarquia 

municipal ou do clero local, alguns dos quais acabariam por ser seus acusadores através 

do “ouvir dizer a outrém”. Francisco Carlos indicou como testemunhas de defesa, entre 

outros, o arcipreste António Carvalho, abade de S. Miguel, Diogo Borges, abade de S. 

João, Diogo de Matos, cura de S. Pedro, João Frade, cura da igreja de S. João, António 

Gil, cura de S. Tiago, Jorge Carvalho, padre de Sta. Maria, António Saraiva, juiz dos 

órfãos, entre outros205.  

 

António Fonseca, cavaleiro fidalgo da casa real, morador em Trancoso, era compadre 

do tabelião João da Fonseca, de quem era amigo, e se encontrava preso na Inquisição 

por práticas e crenças judaicas. João da Fonseca Saraiva, igualmente cavaleiro da casa 

real e residente no concelho, declarava-se seu compadre e amigo206. Aliás, tal como 

João da Fonseca, Francisco Carlos era tido por homem honrado que convivia com as 
                                                 
203 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 5305. 

204 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 5305. 

205 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9890. 

206 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 5995. 
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pessoas gradas da vila, acompanhando-as na caça. João Frade, clérigo e capelão da 

igreja de S. João de Vila Nova, era também seu compadre, depondo a seu favor e 

declarando que ele era seu freguês e bom cristão 207. Também mestre Manuel 

frequentava a igreja de S. João de Vila Nova, ia à missa de Nossa Senhora do Rosário a 

S. Pedro e às missas na igreja da Misericórdia, para além de acompanhar o Santíssimo 

Sacramento quando ia ser dado aos enfermos208.  

 

Às mesmas freguesias e confrarias pertencia o licenciado João Luís Medina que 

acrescentava às confrarias de Trancoso a de Nossa Senhora de Guadalupe, talvez em 

Espanha, e a de Nossa Senhora da Graça, talvez em Lisboa209. A estas juntavam-se, 

ainda em Trancoso, a confraria da Misericórdia, a de S. Sebastião e a do Espírito Santo 

de S. João de Vila Nova, esta última criada no início do século XVI210, e tida como 

preferida pelos cristãos novos para acompanhar os seus mortos em vez da Misericórdia, 

como faziam os cristãos velhos. A seguir a S. João de Vila Nova, a outra igreja 

preferida para sepultura pelos cristãos novos era a de S. Miguel, “porque era igreja 

nova”, segundo afirmaram alguns moradores nos autos de diligência ordenados pela 

Inquisição de Évora211. Frequentavam as romarias de Nossa Senhora da Ribeira, de 

Nossa Senhora dos Açores, de Nossa Senhora de Aguiar, etc. O tabelião João da 

Fonseca era acusado de ser o mordomo da confraria do Espírito Santo, confraria onde, 

segundo os cristãos velhos, os cristãos novos se faziam sepultar em covas virgens, para 

além das confrarias de Nossa Senhora do Rosário e de S. Sebastião212  

 

Apesar da frequência das igrejas, nem todos se encontravam catequizados, sabendo 

dizer as orações ou persignar-se. Tal acontecia com Filipa Lopes, cristã nova com cerca 

de 80 anos. Interrogada pelos inquisidores sobre as suas práticas cristãs, Filipa Lopes 

não conseguiu recitar nenhuma oração cristã nem tão pouco se soube persignar, tendo 

                                                 
207 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9890. 

208 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 11 285. 

209 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 5305. 

210 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7896. 

211 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7896, 5995 

212 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 5995. 



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 154 

acabado por dizer mal o Pai Nosso. Aliás, as denúncias eram unânimes em dizer que ela 

não ia assistir à missa nem entrava numa igreja, ao contrário da tradição judaica que era 

acusada de transmitir a outras pessoas, incluindo orações ditas em hebraico, acusações 

que o próprio cura de S. João de Vila Nova não confirmava pois confessara-a e vira-a na 

igreja, embora faltasse muito a pretexto de se encontrar doente.  

 

Acreditava que o Messias dos judeus havia de vir, denominando-o por “Rabi Iça”, o 

qual havia de dar aos judeus toda a riqueza do mundo. Jejuava no tempo das vindimas, 

ou seja, o quipur que vinha em Setembro. Ao contestar a acusação de que ela própria 

degolava as galinhas de que se alimentava, declarava aos inquisidores que era rica e 

abastada, tinha muitos escravos e escravas, pelo que nunca seria ela a realizar a 

degolação dos animais que cozinhavam em casa. Tal como outros cristãos novos 

abastados, Filipa Lopes apelou para o papa, apelação que o Inquisidor Pedro Álvares de 

Paredes não aceitaria213. 

 

As famílias eram numerosas, apresentando um número elevado de filhos que atingiam a 

idade adulta e iniciavam um novo agregado familiar, independentemente do estrato 

social, embora os mais ricos aparecessem com uma prole mais pequena. Casavam entre 

si, estendendo os laços familiares a comunidades próximas, como a Guarda, Pinhel, 

Celorico, Marialva, ou um pouco mais longe, como Bragança. Para além da endogamia, 

os cristãos novos de Trancoso procuravam maridos para as suas filhas entre membros 

do mesmo ofício, ofício que, também, era mantido pelos filhos. Raras vezes nos 

aparecem casais estéreis. Vejamos alguns exemplos.  

 

Filipa Lopes tinha cerca de 80 anos, quando foi presa por praticar actos contra a religião 

cristã, apesar de ter recebido o baptismo. Casara em Bragança com Bernardo Lopes, 

escudeiro e afilhado de D. Manuel. Seu pai, Henrique Nogueira, era natural de Trancoso 

e sua mãe, Isabel Soares, de Bragança. Ambos faleceram cristãos e foram enterrados na 

igreja de S. João, templo que diz frequentar. O pai fora mercador, tal como era o irmão 

Jorge Rodrigues, que acumulava com os arrendamentos, pelo que andava a maior parte 

do tempo fora de Trancoso. Era tia de Guiomar Lopes, casada com Bernardo Lopes, 

                                                 
213 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9238. 
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residentes em Bragança. A restante família próxima já tinha falecido. Declarou não ter 

filhos, desconhecendo nós se já não os tem vivos, se partiram ou se nunca os teve214.  

 

Ana Seixas era mãe de Manuel Henriques, rico mercador que negociava em panos de 

Flandres, o qual estava casado com uma irmã do Licenciado Medina, e de Jusarte Nunes 

que casara com Ana Nunes215. O casal Francisco Rodrigues, tabelião/Ana Rodrigues 

tinha as duas filhas casadas com Fernão Lopes Ferro e Bernardo Ferro, filhos de João 

Rodrigues Ferro216, uma outra casada com Simão Peixoto, tratante e siseiro, residente na 

Covilhã, enquanto o filho, Jorge Francisco, se consorciara com uma filha de Diogo 

Pinheiro. Era tia do Licenciado Medina217. 

 

Por sua vez o sapateiro André Gonçalves tinha uma família numerosa, com 11 filhos, 

entre os 35 anos de idade, o mais velho, e os mais novos, ainda crianças. Os dois filhos 

mais velhos eram sapateiros como o pai e estavam casados. O mesmo acontecia com as 

filhas: uma casara com um almocreve e partira para Espanha, residindo em Placença, a 

outra estava casada com um sapateiro, o mesmo acontecendo com uma terceira que 

estava noiva de um jovem do mesmo ofício.  Todos os filhos residiam ou tinham 

residido em Trancoso. É curioso, que na enumeração das filhas, André Gonçalves 

utilizava os diminutivos: Isabelinha, Branquinha, Morzinha, Filipinha218. 

 

Muitos destes cristãos novos eram pessoas honradas e ricas. No entanto, quando presos, 

declaravam-se pobres. Tal aconteceu com Manuel Ferro, filho menor de Filipa 

Rodrigues e de Fernão Lopes Ferro, ambos presos, que se recusou a defender a memória 

da avó, falecida no cárcere da inquisição de Évora, declarando-se “muito pobre”, assim 

como os seus pais219, o que nos pode fazer supor que a prisão destas famílias acarretou a 

queda em pobreza dos familiares em liberdade, alguns deles deslocados para Évora, a 
                                                 
214 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9238. 

215 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7512. 

216 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7512. 

217 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 8918 (procº de Ana Rodrigues, viúva de rabi Iça, físico (1º 
casamento) e de Francisco Rodrigues, tabelião (2º casamento)) 

218 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7512. 

219 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 8918. 
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fim de sustentarem o processo dos que se encontravam presos. Sabemos que os bens de 

Ana Rodrigues, as casas próprias que tinha em Trancoso, foram vendidas para continuar 

o processo, apesar de morta. Com o mesmo fim foi utilizada a quantia de 2800 reais que 

ela levara consigo para a cadeia. Sentindo a morte aproximar-se, Ana Rodrigues fizera 

testamento onde declarava querer ser sepultada na sé de Évora, deixando dinheiro para 

que lhe rezassem 6 missas por alma e dinheiro para as confrarias do Santíssimo 

Sacramento, de S. João, Sta. Maria e da Cruz. Legava à filha Filipa Rodrigues, também 

presa, a casa com torre que era de sua terça e estava contígua à sua residência, assim 

como ao genro Fernão Lopes Ferro, também preso, a quantia de 2800 reais que trouxera 

de Trancoso220. 

 

As habitações eram constituídas por uma casa térrea ou dianteira e por um primeiro 

piso, onde se dispunham uma ou mais câmaras ou quartos de dormir, por vezes, 

também, escritório de trabalho, de que é exemplo a casa de João Luís Medina. Outras 

vezes, a casa era no primeiro piso para onde se subia por uma escada a que se acedia 

pela porta da rua. Às vezes tinham ainda um sótão ou um quarto esconso. Residiam: 

• na Corredoura, como o tendeiro Manuel Dias e sua mulher Leonor de Sousa, que 

moravam onde se fechava toda a judiaria,  o cirurgião mestre António e sua 

mulher Brites Lopes, ou perto da Corredoura (“à Corredoura”), como o 

mercador Manuel Henriques e Jusarte Nunes, à porta da Corredoura como 

Simona Lopes, viúva de um mercador cristão novo 

• na praça221, junto ao relógio, como o mercador Diogo Fernandes e sua mulher 

Ana Gomes,  

• na rua que ia para Sta. Maria de Guimarães, como os sapateiros Antão 

Gonçalves e Manuel Lopes,  

• junto de S. Tiago, a par da rua da Cadeia, como Francisco Carlos e Maria Draga, 

sua mulher, 

• na Rua de S. Tiago, como os Feijó, João Lopes Feijó e sua mulher Brites Feijó e 

filhos, o mercador Vasco Rodrigues e Lucrécia Feijó, o sapateiro João Dias 

• ou junto a esta como o mercador Henrique Lopes e a sua família, 

                                                 
220 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 8918. 

221 A praça iniciava-se junto ao adro da Misericórdia. 
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• ou na rua de S. Tiago para os álamos, como o sapateiro Jorge Dias, o 

“negrote”222, 

• ou nas traseiras da igreja de S. Tiago, como Isabel Lopes, a “terrapala”223, 

• na rua da Cadeia, como Branca Rodrigues, mulher do sapateiro João Dias224, 

• na rua Chã, de Vila Nova, como Bernardo Lopes, serralheiro225, 

• ou na rua dos Vales, como Ana do Vale. 

 

Residiam próximo uns dos outros. Isabel de Medina era vizinha de Ana Rodrigues, sua 

prima; Catarina Soares e o marido Bernardo Ferro eram vizinhos do licenciado João 

Luís Medina; Jorge Francisco morava ao lado de Clara Pinheiro, filha de Diogo 

Pinheiro; Fernão Lopes Ferro residia ao lado de Manuel Álvares; André Gonçalves 

sapateiro e denunciante de quase toda a comunidade era vizinho de Manuel Carlos, pelo 

que facilmente observava as idas e vindas ao sábado ou aos dias das festas judaicas a 

casa deste. Distribuíam-se pelas freguesias de S. João de Vila Nova a que pertencera o 

Licenciado Medina, antes de se mudar e passar a pertencer a S. Pedro, Francisco Carlos; 

pela freguesia de S. Pedro, como Ana Rodrigues, em cuja igreja foi lida a carta da 

Inquisição onde se citavam os herdeiros para vierem defender a memória de Ana, 

entretanto falecida226, ou pela de S. Tiago, como Justa Rodrigues227, ou ainda pela 

freguesia de Nossa Senhora do Sepulcro, como o sapateiro Duarte Gonçalves228. 

 

O topónimo Rua Nova aparece mencionado no século seguinte, assim como a igreja de 

S. João extra-muros, o que pode querer indiciar que não se aplicava à antiga judiaria 

mas sim a uma rua aberta recentemente no agregado municipal229. Também a 

                                                 
222 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7512, 7491. 

223 A.NT.T., Inquisição de Coimbra, nº 238. 

224 A.NT.T., Inquisição de Coimbra, nº 238. 

225 A.NT.T., Inquisição de Coimbra, nº 3312. 

226 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 5305, 8918. 

227 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 7604. 

228 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 6346. 

229 A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, nº 1437. Na generalidade dos casos, a rua Nova indicava a rua da 
judiaria, mas, no caso de Trancoso, a existência de um bairro, fez que este viesse designado por Vila 
Nova. O mesmo sucedia em Lisboa, Évora ou Porto, onde o bairro judaico era densamente povoado. A 



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 158 

Corredoura, nome que se mantinha na segunda metade de Quinhentos230 deve ter-se 

passado a chamar a rua Direita. Aqui morava o mercador Diogo Rodrigues Chaves e sua 

mulher Branca Rodrigues, freguesa da igreja e S. Pedro231. É na segunda metade do 

século XVI, que começamos a ter referências a cristãos novos que residiam à porta de S. 

João. Tal acontecia com Fernão Lopes, o baboso, e sua mulher Ana Fernandes, 

azeiteira232. 

 

Sapateiros, alfaiates, mercadores, tratantes, tendeiros, médicos, tabeliães, os cristãos 

novos desenvolviam actividades a que nem as mulheres se eximiam. Estas fiavam e 

dobavam barbilho de seda, fiavam mantas nas tendas ou à porta de casa, ou eram 

tendeiras vendendo especiarias na tenda, como a mulher de mestre António, cirurgião  

 

A praça da vila era um local de encontro entre os membros das duas comunidades que, 

neste espaço e noutras ruas, vizinhavam. Filipa Lopes era vizinha de Domingos 

Cardoso, cavaleiro fidalgo de Trancoso, residindo ambos na freguesia de S. João de 

Vila Nova233.  

 

As relações com a raia castelhana eram privilegiadas e tinham a sua origem no facto de 

alguns destes cristãos novos serem descendentes de judeus castelhanos que aqui se 

fixaram após o édito de expulsão dos judeus de Espanha pelos Reis Católicos. San 

Felices de los Gallegos foi a localidade de onde provieram André Gonçalves, sapateiro,  

João Rodrigues Ferro, escudeiro e rendeiro. Cidade Rodrigo foi o lugar para onde fugiu 

o abastado mercador Diogo Pinheiro. Outros também o fizeram, como Cristóvão 

Fernandes e sua mulher Clara Carlos, irmã de Francisco Carlos, Duarte Lopes, o 

“nevoeiro”, os filhos de Ana Rodrigues (Jorge Francisco, Catarina Soares e o marido 

Bernardo Ferro, Isabel Rodrigues e o marido Simão Peixoto) 

 

                                                                                                                                               
hipótese de esta Rua Nova ter designado uma outra possível rua da judiaria não é confirmada pela 
documentação conhecida, que sempre a localizou à porta d’el-rei e na zona mais importante do concelho. 

230 A.NT.T., Inquisição de Coimbra, nº 238. 

231 A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, nº 3363. 

232 A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, nº 238. 

233 A.N.T.T., Inquisição de Évora, nº 9238 
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7. Conclusão 

 

Os processos da Inquisição, pertencentes à primeira entrada do tribunal em Trancoso, 

mostram-nos uma comunidade populosa. Se pensarmos que só Duarte Gonçalves 

denunciou cerca de cento e quarenta famílias, directa ou indirectamente, podemos 

calcular que estamos perante uma comunidade com cerca de 700 pessoas, que, mais 

tarde ou mais cedo, acabariam por se dispersar pelo reino, por Espanha e outras partes. 

 

Os descendentes destes cristãos novos depois do perdão geral de 1547 regressaram ao 

concelho e aos familiares, e devem ter retomado as suas profissões, reocupando as suas 

casas que aqui tinham deixado desamparadas. Mas, se uns ficaram, outros sentiram 

necessidade de partir, tal era o peso da infâmia que sobre eles caíra. A Espanha foi um 

dos locais escolhidos: Cidade Rodrigo, Placência, Salamanca, Sevilha. Outros optaram 

pelas cidades italianas como alguns membros da família Pinheiro ou de Francisco 

Carlos. Esta última família também se deslocou para Lisboa, onde constituiu uma 

sociedade comercial com a família Milão que levaria um neto deste ultimo, Carlos 

Francisco, a S. Tomé, onde viria a criar a confraria do Espírito Santo, e aos negócios do 

açúcar234.  

 

Também os Fonseca ficaram e tiveram familiares seus de novo presos pela Inquisição. 

Assim aconteceu com Álvaro Fonseca Ferraz, o “narigão”, velho, casado com Beatriz 

do Mercado, neto de João Fonseca, tabelião e de sua mulher Violante Nunes, por parte 

de sua mãe, e de João Fernandes “pé de ginja” por parte de seu pai António Ferraz, que 

viria a ser entregue à justiça secular em Coimbra235. Outro Álvaro Fonseca era filho de 

um meio cristão novo, Pedro Tavares e de Ana Fonseca. No seu regresso do Brasil dera-

se a conhecer a umas primas como judeu o que faria que fosse denunciado. Declarou-se 

bom cristão, sendo confrade da confraria de Sta. Catarina em S. João intra-muros. Era 

primo dos Fonseca Henriques com os quais falara sobre a Lei de Moisés no caminho 

para a Lapa e em Gradis. O campo de S. Francisco, a Corredoura, a Praça, assim como 

lojas e tendas eram locais onde ele e outros cristãos novos se declaravam uns aos outros 

judeus. Fonseca, Cardoso, Mota, Mendes, Nunes Carvalho, Costa Teles, Pinheiro Ferro, 

                                                 
234 A.N.T.T., Inquisição de Lisboa, nº 12132. 

235 A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, nº 621. 
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Mendes da Costa, Mendes Guterres, Soares Franco, Neto, etc, mercadores, assentistas, 

médicos, advogados, tendeiros, etc encontravam-se e conversavam, declarando a sua fé 

e orgulho na sua ascendência judaica 236. 

 

Se alguns membros da família Pinheiro partiram, outros aqui permaneceram e 

ensaiaram casar com cristãs velhas, como Manuel Pinheiro que, num primeiro 

casamento, se matrimoniou com Isabel, cristã velha, e num segundo casamento, com 

Maria Fonseca, cristã nova237. Continuaram a residir na Quinta do Ferro, como os 

descendentes daquele João Rodrigues Ferro, o mercador Bernardo Ferro, Manuel 

Pinheiro Ferro que vivia de sua fazenda, João Rodrigues Ferro, soldado de infantaria 

Uns continuavam a residir nos grandes centros; outros preferiam fixar-se em Muxagata, 

Moreira, Dornelas, Cabaços, termo de Moimenta da Beira, Folgosa, Vila da Ponte, 

Armamar, etc, localidades sem passado judaico e onde os cristãos novos procuravam 

viver a sua fé sem a intromissão dos olhares daqueles que os tinham conhecido como 

judeus238. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, nº 9297. 

237 A.NT.T., Inquisição de Coimbra, nº 3761. 

238 A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, nº 3358. 
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UMA LÓGICA PERIFÉRICA PARA OS CENTROS: OS 
MENDES/BENVENISTE ENTRE A BEIRA INTERIOR E 

ISTAMBUL 

Dr. Paulo Mendes Pinto 

 
O tema aqui desenvolvido centra-se no que se pode designar por Património Imaterial. 

Falamos das pessoas, das suas relações, não dos espaços e dos produtos que elas 

produziram ou vivenciaram. 

 

Normalmente, quando nos focamos nos grandes personagens históricos, focamo-nos 

também nos grandes espaços, nas grandes cidades, nos centros onde a vida pulsa. Ao 

falar de mercadores no século XVI, no início do Mundo Moderno, no nascimento do 

capitalismo, na génese do cosmopolitismo como hoje o entendemos, ainda mais 

arreigados ficamos a essas ideias de centralidade.  

 

Dizemos, numa herança dessa forma de ver o mundo que «Portugal é Lisboa e o resto é 

paisagem». Neste texto iremos deambular por uma situação familiar em que veremos 

que a possibilidade da centralidade advém, em certa medida, do domínio das periferias. 

Os Mendes/Benveniste andavam exactamente pelos tais centros (Lisboa, Antuérpia, 

Ferrara, Istambul) mas, de que forma essa sua centralidade não é possível porque 

tinham toda uma base social e familiar de apoio que me muito encontrava elos de 

relação, fidelidade e respeito em algumas das periferias que, assim, dominavam muitas 

das lógicas dos centros? 

 

Ao longo de quase um milénio de história familiar, os Benveniste estão documentados 

em quase meia centena de cidades do mundo239. 

 

Linguisticamente originário do espaço hispânico, o apelido Benveniste surge referido 

pela primeira vez em Barcelona, em documentação de 1097, e deverá ter origem numa 
                                                 
239 Seguindo o Dicionário Sefardi de Sobrenomes, de Guilherme Faiguenboim, Paulo Valadares e Anna 
Rosa Campagnano (São Paulo, Fraiha, 2003, p. 204), o nome «Benveniste» encontra-se citado 
bibliograficamente nos seguintes locais: “Veneza, Alepo, Alexandria, Port-Said, Esmirna, Salónica, 
Belgrado, Rodes, Edirne, Gálata, Pera, Istambul, Çanakkale, Rússia, Sófia, Bulgária, Tunísia, Jáfa, 
Jerusalém, Livorno, Vevey-Montreux, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Uruguai, 
Temuco, Chile, Los Angeles, Londres, Amsterdão, Curaçao, Hamburgo, Andaluzia, Barcelona, Zaragoça, 
Gerona, Berlim, Drancy, Paris, Ville la Grande, Languedoc, Montpellier, Lamego, Lisboa, e Roménia”. 
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cristalização da expressão «bem vindo». Uma tradição, uma lenda, justifica o nome, 

pondo-o a nascer pela boca de um monarca de Aragão. Realmente, ao longo de, pelo 

menos, quatro séculos, será por esse reino hispânico que os Benveniste terão parte da 

sua acção e da sua fortuna. 

 

O peso desta família na sociedade sefardita peninsular foi imenso. Durante dois séculos 

a sua posição económica é tal que encontramos, com recorrência, monarcas cristãos a 

pedir a libertação de membros desta família em momentos conturbados. Assim foi em 

1391, na violente onda de conversões forçadas ao cristianismo, pela pena da rainha de 

Aragão240, assim foi em 1485 pela mão dos Reis Católicos, apenas sete anos antes da 

expulsão geral de Espanha241, assim foi em 1536 com D. João III e D. Catarina de 

Bragança a solicitar ao imperador Carlos V a libertação de Diogo Mendes242.  

 

Mas, quando e como passa esta família para Portugal? A documentação até agora 

estudada não nos apresenta resposta consistente alguma. A História é feita, a partir deste 

momento, de conjecturas, de modelos de interpretação, de verosimilhanças. 

 

Os anos oitenta do século quinze foram profundamente dolorosos para os meios 

religiosos dos reinos castelhano e aragonês. Por um lado, os meios clericais cristãos 

tomavam crescente consciência da verdadeira fraude religiosa que tinha sido a onda de 

conversões de finais do século XIV (o ano de 1391, já aqui referido) e inícios do XV (a 

célebre Disputa de Tortosa em 1412, 1413); sem qualquer apoio de catecumenato, a 

Inquisição, autorizada desde 1 de Novembro de 1478, mostrava agora toda a 

profundidade dos ritos e práticas judaicas daqueles que supostamente eram cristãos. 

Como reacção, as populações, que justificavam muitos dos problemas de insalubridade 

e de saúde pública com esta situação de heresia judaizante. As entidades religiosas, cada 

                                                 
240 As cartas correspondentes a este processo estão publicadas por Florentino Zamora em “Los judios en 
Soria”, Celtiberia, Ano XIV, Vol. XV, enero-junio 1964, pp. 122-125. 

241 Veja-se Registro del Sello, 1485-VII, fol. 212. Publicado por Luis Suárez Fernández, Op. cit., nº 91, 
pp. 267-268. 

242 Ver as entradas correspondentes a Diogo Mendes e Francisco Mendes no Dicionário dos Sefarditas 
Portugueses, em fase terminal. 
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vez mais próximas dos monarcas, pediam um cerco mais forte aos falsos conversos e, 

por impossibilidade de a Inquisição julgar os não baptizados, de expulsar os judeus. 

 

Desde 1478 que a Inquisição fora muito dura nas cidades onde os Benveniste tinham 

mais poder e tradição: Saragoça e Sória. Em 1485, em virtude de ter sido assassinado o 

inquisidor Pedro de Arbuès, a perseguição popular em Saragoça ganha foro de violência 

quotidiana. 

 

Neste quadro, dá-se a expulsão de 1492, o ano da conquista de Córdova e da chegada de 

Colombo ao Novo Mundo.  

 

Num sentido linear da leitura dos escassos documentos que temos, a chegada a Portugal 

da família Benveniste poderá ter ocorrido na época da expulsão dos restantes reinos 

peninsulares (1492). Mas, devemos tentar ir mais além. Nesta situação de um efectivo 

conhecimento dos meandros da política e religião peninsular, aliada a uma pressão 

segregacionista cada vez maior na sua própria região, e na posse de um poder 

económico invejável, poderão mesmo ter sido os Benveniste quem negociou com o 

monarca português a passagem dos judeus de Espanha para Portugal. Numa situação de 

forte preponderância no mundo judaico hispânico, vários autores colocam membros dos 

Benveniste como negociadores da vinda, ou melhor, da passagem, dos judeus de Castela 

para Portugal.  

 

Os Benveniste são um importante grupo de famílias oriundas, possivelmente, de 

Aragão. Francisco, aparentemente, o primeiro desta família Benveniste a ter actividade 

económica e morada em Portugal, seria, segundo afirma H. P. Salomon num recente 

texto243, filho de Dom Mayr Bienveniste de Calahorra, destacado elemento desta secular 

família, e de doña Gracia.  

 

                                                 
243 “A origem dos Mendes / Benveniste”, Cadernos de Estudos Sefarditas, vol. 5, 2005, no prelo. 
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Apesar desta leitura avançada pelo prestigiado investigador, a aferição biográfica carece 

de mais contributos documentais que nos possam fornecer dados consistentes. De facto, 

sobre a origem de Francisco Mendes pouco sabemos, assim como em relação ao seu 

irmão residente em Antuérpia desde 1512, Diogo Mendes.  

 

Em 1492, deverão ter vindo ambos para o reino de Portugal, assim como um largo 

número de seus familiares fugidos de Castela e Aragão na altura do Édito de Expulsão. 

Será quase certo que o ramo familiar em causa seria oriundo de Sória e deverá 

corresponder aos indivíduos identificados por Salomon: Simuel Naci, Simuel 

Bienveniste244, don Mayr Bienveniste, don Mayr Bienveniste de Calahorra e doña 

Gracia.  

 

Uma década antes, em 1483, os Benveniste de Sória estavam na lista dos que tinham 

apalavrado um grande empréstimo à rainha Isabel, a Católica; esta soma foi pela 

monarca solicitada por carta de 13 de Fevereiro de 1483, e nela se dizia, fazendo 

corresponder nomes a quantias: D. Abrahen Bienveniste245, 30.000; D. Bienveniste 

                                                 
244 No ano de 1480, em documento dirigido às autoridades de Sória, datado de 2 de Outubro, vemos os 
monarcas responder favoravelmente a um Samuel Benveniste, dito de rabi, entre outros judeus, sobre a 
pretensão de receberem de cristãos quantias que tinham em dívida desde há longo tempo (Registro del 
Sello, 1480-IX, fol. 234. Publicado na totalidade em Luis Suárez Fernández, Op. cit., pp. 184-185. Este 
caso surge citado por Luis Suarez Fernandez (Op. cit., p. 29 e publicado com o número de ordem 53 nas 
páginas 184-185). Este rabi Samuel Benveniste, tanto pode ser o identificado por Salomon, como pode 
ser Chemuel ben-Meir Benveniste (1440 – c.1520), grande pensador da sua época, que fugiu em 1492 
para Salónica. A casa deste, tornada grande centro cultural e teológico, ficou conhecida como Midrach 
Don Chemuel, a escola de dom Samuel, que viria a ser queimada em 1539. 

Também surge, ainda em 1488, apenas 4 anos antes da expulsão, um Samuel Benveniste como 
arrendatário de impostos em Castela. Veja-se Miguel Angel Ladero Quesada, “Los judios castellanos del 
siglo XV en el arrendamiento de impuestos reales”, Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista 
Hispania, Madrid, Instituto Jerónimo Zurita, 1975, pp. 431-439. 

245 Já após a instalação da Inquisição em Castela, em 1485, temos notícia da prisão de um Abraão 
Benveniste e sua mulher que são dados como culpados numa situação perante a Inquisição. Os monarcas 
absolvem esta culpa, colocando-os, em certa medida, sob sua alçada: ficam proibidos de entrar nas 
cidades da Andaluzia a não ser se os monarcas lá estiverem presentes. Mas mais, os seus bens não são 
confiscados, ficando apenas com o dever de, no fundo, pagar uma multa. Por último, as autoridades são 
proibidas de lhes tocar (Registro del Sello, 1485-VII, fol. 212. Publicado por Luis Suárez Fernández, Op. 
cit., nº 91, pp. 267-268.).  

Também surge, ainda entre 1481 e 1487, até apenas 5 anos antes da expulsão, um Abraão Benveniste 
como arrendatário de impostos em Castela. Veja-se Miguel Angel Ladero Quesada, “Los judios 
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Abasar: 10.000246 – nenhum destes nomes consta do documento enviado por D. João II, 

referindo os Benveniste já então, em 1494, moradores em Lisboa. 

 

O nome Samuel Benveniste assume uma complexidade que talvez, em futuras 

investigações, se possa começar a compreender melhor. Apesar da recorrente e, para 

nós investigadores, muitas vezes exasperante homonímia entre indivíduos, serão eles, de 

facto, os mesmos Samuel Benveniste (o identificado por Salomon, o arrendatário de 

impostos e/ou o homem do casal acusado pela Inquisição, e libertado pelos monarcas)? 

Mas mais: poderemos equacionar um quadro familiar em que este Samuel Benveniste 

(que teria de nome cristão Álvaro Henriques), para além de rico arrendatário de 

impostos pertencente ao grupo familiar mais próximo de Francisco, fosse, ainda, o pai 

de Agostinho Henriques (Abraão Benveniste), que ficará, significativamente, na década 

de quarenta de quinhentos como um dos testamenteiros de Diogo Mendes? 

 

Naturalmente, apenas começamos a lançar os dados sobre este quadro familiar. 

Contudo, começa a ser cada vez mais claro e certo que os irmãos Mendes vieram para 

Portugal enquadrados num largo grupo familiar que, logicamente, fez uma 

relativamente pacífica transição dos seus negócios de um reino para o outro. 

 

A grande questão em causa, para além da mais linear identificação dos indivíduos, 

reside na percepção dos motivos que levaram a que uns Benveniste adoptassem um 

nome cristão, Mendes, e outros o Henriques. Quase certamente, como avançaram Leoni 

e Salomon247, são parentes próximos. Toda a rede de negócios o evidencia, assim como 

a posterior proximidade em Antuérpia e na Península Itálica. 

                                                                                                                                               
castellanos del siglo XV en el arrendamiento de impuestos reales”, Cuadernos de Historia. Anexos de la 
Revista Hispania, Madrid, Instituto Jerónimo Zurita, 1975, pp. 431-439. 

Será algum destes o Abraão referido no empréstimo a Isabel, a Católica? 

246 Veja-se Florentino Zamora, Op. cit., p. 123. 

247 SALOMON, Herman, LEONI, Aron, “Mendes, Benveniste, de Luna, Micas, Nasci: the State of the 
Art (1532-1558)”, The Jewish Quaterly Review, vol. LXXXVIII, n. º 3-4, p. 141e 145. 
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Contudo, muito pouco conhecemos sobre estes primeiros elementos vindos para 

Portugal. Sabemos que Francisco é um Benveniste, ocultado sob um nome cristão, 

porque o próprio D. João III o diz na carta que escreve a Carlos V a 29 de Agosto de 

1532 ao referir-se a Francisco Mendes Benveniste - apesar de escondido por trás de um 

«Mendes», adoptado possivelmente em 1497 aquando da conversão forçada, continuava 

a ser conhecido, e usado, o apelido da tradição judaica (se bem que este nome nada 

tenha de hebreu, linguisticamente falando).  

 

Nesta carta menciona-se que Francisco Mendes se encontrava no seu reino há quarenta 

anos, isto é, exactamente desde o ano da expulsão de Espanha, em 1492, o que 

confirmaria a vinda da família no ano da expulsão de Espanha, se bem que não invalide 

uma longa preparação da fuga. 

 

Tendo ficado em Portugal depois do édito de expulsão de D. Manuel, presumimos que 

Francisco tenha sido baptizado como milhares de outros companheiros de fuga. Do seu 

nome próprio judaico nada sabemos; alguma bibliografia produzida aponta o nome 

Semah Benveniste, se bem que se trata de uma conclusão errada, na medida em que no 

processo de Henrique Nunes, o Righetto, de onde o dado foi retirado, o acusado refere-

se, não a Francisco e Diogo, mas sim de Henrique Nunes e Nuno Henriques. 

 

Centrando-nos na vinda, o simples dado relativo à data dessa migração levanta algumas 

questões algo complexas. Numa leitura relativamente linear dos escassos documentos 

que temos, a chegada a Portugal da família Benveniste poderá ter ocorrido, de facto, na 

época da expulsão dos restantes reinos peninsulares. O apelido cristão Mendes (Ou 

também o Henriques), ocultando o Benveniste (e também o Nasi e o Luna) que era sua 

identidade desde há séculos, deverá ter sido escolhido aquando do baptismo248, o que 

vai no sentido de os nomes avançados por Salomon corresponderem à mesma família. 

Contudo, desde há vários séculos que os Benveniste, assim como os Sénior (futuros 

Coronel, depois da conversão de 1492 em Castela e Aragão), detinham uma posição 
                                                 
248 SALOMON, Herman, LEONI, Aron, “Mendes, Benveniste, de Luna, Micas, Nasci: the State of the 
Art (1532-1558)”, The Jewish Quaterly Review, vol. LXXXVIII, n.º 3-4, Center for Judaic Studies 
University of Pennsylvania, Jan.-Abr. 1998, p. 141 e 145. 
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privilegiada, quer junto das aljamas e das elites judias, quer junto da corte: ora, nessa 

posição, não é de estranhar que pressentissem o andamento da História, sentindo de 

forma esclarecida a pressão segregacionista cada vez maior na sua própria região. Na 

posse de um poder económico invejável, poderão mesmo ter sido alguns dos Benveniste 

quem negociou com o monarca português a passagem dos judeus de Espanha para 

Portugal249. Numa situação de forte preponderância no mundo judaico hispânico, vários 

autores colocam membros dos Benveniste, nomeadamente Vidal Benveniste, como 

negociadores da vinda, ou melhor, da passagem, dos judeus de Castela para Portugal. 

Tentadora, no entanto, esta tese é frágil. Por exemplo, Erna Paris, diz expressamente 

que fora Vidal Benveniste o negociante desta passagem, citando um documento que, 

aparentemente nada nos diz sobre a questão. 

 

Sem fazer alusão à família Benveniste, Alexandre Herculano, seguido por diversos 

autores, diz-nos que, de facto, um grupo de judeus castelhanos e aragoneses terão vindo 

a Portugal e negociado, quer a vinda em massa dos judeus espanhóis, quer a instalação, 

mais cuidada, de um certo número de famílias proeminentes. Terão sido seiscentas as 

famílias mais ricas a ser abrangidas por esse acordo mais específico, mediante o 

pagamento da avultada soma de sessenta mil cruzados250. Da negociação mais geral, 

sabemos parte do desfecho, se bem que não se conheçam números exactos251.  

 

                                                 
249 Ytzahk Baer, Op. cit., p. 757. ou  

250 Veja-se Alexandre Herculano, Op. Cit., p. 104. 

251 A grande mole de judeus que foi obrigada a fugir sem qualquer preparação, terá vindo em 1492 com o 
aval de D. João II, e apenas com autorização para permanecer por um curto período de tempo. Apesar das 
muitas vozes contra, o rei português impôs um largo grupo de condições vantajosas para os seus cofres, 
não perdendo esta oportunidade de negócio e de eventual engrandecimento económico. Sistematizando a 
cronística da época, as condições impostas, e aceites, foram as seguintes: entrariam por uma das seguintes 
fronteiras: Olivença, Arronches, Castelo Rodrigo, Bragança e Melgaço; cada um deveria pagar oito 
cruzados (pagos em quatro prestações), excepção para crianças de peito e algumas profissões manuais 
(ferreiros, latoeiros, malheiros e armeiros); a permanência era, então, de oito meses; quem fosse 
encontrado para além dos oito meses ou sem a dita certidão seria considerado cativo; o monarca obrigava-
se a fornecer-lhes navios, no fim dos ditos oitos meses, para que pudessem partir para outro destino, 
mediante o pagamento da respectiva viagem. 

No cômputo geral, Bernaldez (cronista dos Reis Católicos) indica para esta migração o valor de 93.000 
indivíduos. Veja-se Mendes dos Remédios, Os Judeus em Portugal, [s.l., s.n., s.d.], p. 267. 
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Tudo leva a crer que terão existido duas, senão mais, modalidades na vinda e 

incorporação dos judeus espanhóis. Algumas famílias podem, mesmo, ter usado linhas 

de fuga, conhecimentos de familiares que tenham vindo para Portugal após 1391 ou 

depois da Disputa de Tortosa, data das primeiras migrações massivas de judeus para 

Portugal, preparando a deslocação de capitais. Outras, mais ligadas ao poder régio 

quando este solicita o Tribunal do Santo Ofício ao papado, atribuído a 1 de Novembro 

de 1478 pelo papa Sisto IV, terão tido tempo – 14 anos - para fazer uma sistemática e 

bem conseguida deslocação de bens e capitais.  

 

Neste sentido, e numa leitura mais complexa, mas também ela verosímil, a chegada da 

família Benveniste a terras portuguesas pode ter ocorrido alguns anos mais cedo, como 

que preparando a vinda que se sabia ser inevitável dentro em pouco. De facto, existe 

uma referência a um Benveniste em Lamego antes da expulsão dos reinos vizinhos. 

Com data de 3 de Julho de 1478, há um emprazamento de terras em nome de um 

Abraão Benveniste e Ruga, sua esposa, junto à sua casa na judiaria de Lamego252.  

 

Ora, este Abraão Benveniste253, pode mostrar-nos o que, de facto, encaixa como uma 

estratégia de efectivo controle da evolução política, social e religiosa nos reinos 

hispânicos. Desde há muito que a família estava presente nas situações mais marcantes 

da vida e integração das comunidades sefarditas nos reinos de Aragão e de Castela, em 

situação de grande proximidade às casas reinantes. Estão próximos da questão de 

Tortosa e da consequente onda de conversões; estão próximos do poder régio quando 

este solicita o Tribunal do Santo Ofício ao papado, atribuído apenas a 1 de Novembro 

de 1478 pelo papa Sisto IV. Seria com naturalidade que, vendo a evolução da situação 

de tensão, cedo distribuíssem bens e familiares por alguns outros reinos, em especial 

                                                 
252 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V. Beira, Livro 2, fl. 177-177 v. Referido por Maria José F. Tavares, 
Os Judeus em Portugal no Século XV, vol. 2, Lisboa, 1984, p. 172. 

253 Meyer Kayserling indica num dos índices de capítulo da sua obra História dos Judeus em Portugal o 
nome «Abraão de Lamego» (p. 74); acontece que em texto nunca o torna a referir. Pensamos que se trata 
de uma confusão criada com o facto de, na página 77, surgir na mesma linha uma referência a um «José 
Sapateiro de Lamego» e outra a um «Rabi Abraão de Beja». De qualquer forma, esta pequena confusão 
que nos fez julgar que Kayserling referia este nosso Abraão Benveniste, deve ter lugar porque o autor 
deveria conhecer, de facto, a existência de um Abraão de Lamego. 
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Portugal, Flandres e, quem sabe, Turquia, para onde fugiu Chemuel ben-Meir 

Benveniste logo em 1492.  

 

Olhemos para a data deste documento: estamos exactamente no ano do início da mais 

dura repressão em Saragoça, e ano da instalação da Inquisição em Castela, e no ano da 

instalação da Inquisição em Castela. 

 

De resto, a proximidade da família à cidade de Lamego é, ao menos, estranha. Muito da 

rede de poder e de negócio dos Mendes passa, com estranheza, por essa cidade. É 

interessante constatar, numa visão mais complexa das relações familiares e sociais, que 

na proximidade a esta família sempre estarão indivíduos oriundos desta região. 

 

Assim se passa com Francisco Vaz, homem que faz entregas de prata na Casa da Moeda 

na mesma época que Francisco Mendes e que, mais interessante, casa com a terceira das 

irmãs Luna, quando as duas restantes estavam casadas com os dois irmãos Mendes 

(Francisco e Diogo), mostrando-nos uma grande proximidade familiar. Ora, Francisco 

Vaz, que na década de quarenta do século XVI estará na Casa de Grácia Nassi, viúva de 

Francisco Mendes, também dá pelo nome de Francisco Vaz Beirão, assumindo assim 

uma possível origem regional. 

 

Poderíamos ainda falar de Gaspar Ribeiro, possivelmente natural de Lamego, que é 

preso duas vezes pela Inquisição de Veneza (uma nos anos sessenta e outra nos setenta). 

Em ambas ele é testemunha; na primeira é testemunha no processo de Abraão 

Benveniste, o Righetto, mostrando estar muito por dentro dos hábitos e vivencias dos 

Mendes/Benveniste. Na segunda, é testemunha de uma beirã, Benvenida de Aguiar. O 

mais interessante, e que une de forma profunda este homem aos Mendes, é que Gaspar 

Ribeiro casa com uma Luna, Alumbra de Luna, tal como os irmãos Francisco e Diogo 

Mendes algumas décadas antes, e tem como padrinho o descendente destes, Joseph 

Nassi. 
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Muitos outros casos de beirões se poderiam elencar entres os membros da casa 

Mendes/Benveniste, ou entre, simplesmente, a miríade de cristãos-novos que esta 

família ajuda a fugir de Portugal nas décadas de vinte a oitenta do século XVI. Talvez 

esteja mesmo aqui uma das mais significativas linhas de pesquisa futura em torno da 

necessidade de, em meados de 1530, se ter instalado um Tribunal da Inquisição em 

Lamego, como que respondendo a um importante centro de vivência judaica. 

Significativamente, esse tribunal, como que nos dizendo que a sua tarefa era mesmo 

pontual, teve uma vida bastante curta, ao contrário dos de Coimbra, Lisboa e Évora. 

 

Naturalmente, não é nossa intenção afirmar que os Benveniste vieram para Portugal 

antes de 1492 – este único documento não nos possibilita tal afirmação -, mas é 

interessante constatar, na tal visão mais complexa das relações familiares e sociais, que 

na proximidade a esta família sempre estarão indivíduos oriundos desta região. 

 

Surge-os cada vez mais claro que a região beirã deu a esta família, tenha ela por lá 

passado em 1478, ou não, muitos dos seus principais colaboradores.  Sem esta periferia, 

talvez este centro, que é esta família, não tivesse tido a grandiosidade que teve. 
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UM MOTIM NO FUNDÃO EM 1580254 
 

Prof. ª Doutora Maria Antonieta Garcia 

Introdução 

 

O interesse pelo tema radica na leitura da Revista255 O Município do Fundão nas 

comemorações centenárias, datada de 1940, que fecha com um curto relato sobre um 

alvoroço judaico que acontecera no Fundão, no ano de 1580. Sobre o desenrolar do 

motim ficaram dúvidas, incertezas que a pesquisa de nova documentação permitiu 

esclarecer.  

 

Lugar de refúgio de judeus, a Beira crescera, demograficamente, desde 1391, com a 

fuga aos motins de Barcelona, Sevilha, Toledo, Valência e Córdova, que se cifraram em 

judiarias incendiadas e milhares de vítimas.  

 

Em 1492, com o Édito de Expulsão dos Reis Católicos de Espanha, o número de judeus, 

em Portugal, na Beira, aumentará de novo, significativamente. Se outros sinais não 

existissem, o topónimo Rua Nova, com marcas arquitectónicas quinhentistas, que se 

encontra no casco antigo de muitos burgos, atestaria o aumento de população256, 

naquele período.  

 

O convívio tri-cultural (cristãos, muçulmanos, judeus), no reino, teve o fim anunciado a 

partir do Édito de Expulsão de D. Manuel I, em 1496. Em Portugal, na Península, só 

havia lugar para os fiéis ao catolicismo. A conjuntura político-social que envolve a 

publicação do documento, a legislação posterior, a actuação do monarca permitem 

                                                 
254 Síntese do livro: Maria Antonieta Garcia, Inquisição e Independência, Um motim no Fundão -1580, 
Coimbra, Alma Azul, 2006. 

255 José Monteiro, “O alvoroço Judaico”Apêndice, O Município do Fundão nas comemorações 
centenárias, Fundão, 30 de Novembro de 1940, pp 115,116. 

256 As fontes divergem relativamente aos judeus que entraram em Portugal, mas aceita-se que não seria 
inferior a 120 mil. Cf, entre outros, Meyer Kayserling, História dos judeus em Portugal, São Paulo, 
Livraria Pioneira Editora, 1971,pp.98 e 99. Lúcio de Azevedo, História dos cristãos novos, Lisboa, 
Clássica Editora, 1989; José Mattoso, História de Portugal, vol III, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993.                          
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presumir que o Édito não expressava a vontade real; D. Manuel percebia o interesse da 

permanência dos judeus no país.  

 

Os pogroms de 1504 e 1506, em Lisboa, são, porém, reveladores de que o sentimento 

anti-judaico era facilmente ateado; com o acréscimo populacional das comunidades 

judaicas, e porque deixara de haver hereges no país, com a obrigatoriedade do baptismo, 

o ódio crescera contra os neo-conversos, então, em igualdade legal para disputar cargos 

e profissões. 

 

Acumularam-se conflitos; D. João III irá reclamar insistentemente a Inquisição, junto do 

Papa; são conhecidas as disputas diplomáticas, as verbas que se movimentam e 

compram adiamentos, antes que o Tribunal se instale no país. Em 1536, a Bula Cum ad 

nihil magis certifica a vitória do monarca.  

 

Na Beira, são múltiplas as histórias de um tempo que atordoa pela violência, pelo poder 

do medo e pela sua eficácia..  

 

Aos judeus impediam-nos de ficar sem a conversão ao catolicismo, proibiam-lhes 

também a saída do reino, por razões que esta ou aquela conjuntura determinava; como 

proceder para serem quem eram e desejavam ser? Onde viver? 

 

Tempo de massacre, em nome de Deus, a cultura tri-cultural (judeus, árabes e católicos) 

vivida na Península Ibérica, cedera lugar à intransigência religiosa. Na linguagem dos 

arquivos inquisitoriais transparece a marca de um mundo enfermo: a traição, o terror, a 

solidão envolveram gerações e gerações obrigadas a espartilhar comportamentos no 

casulo de afectos; ainda assim as delações grassavam.  

Sabe-se, por exemplo, por uma denúncia do bacharel Simão Nunes, morador na 

Covilhã, em 1542,  

 que no Fundão, em casa de Fernão Nunes, havia uma sinagoga, e aí faziam os seus ofícios e orações 

segundo o rito judaico, Fernão Nunes ensinava aos cristãos-novos salmos e lhes dizia que o Messias 

estava ainda para vir, fazendo assim as suas pregações. Aí compareciam os cristãos novos Rui Mendes, 

pessoa principal do Fundão e já defunto; sua mulher, Isabel Mendes que ainda hoje costuma praticar 

jejuns dos judeus; o seu filho Henrique Mendes, mercador que habita na vila de Estremoz, e que 

praticava o jejum de quipur; o seu filho Duarte Mendes, a irmã deste, Beatriz Mendes mulher de Duarte 

Gonçalves, mercador e morador no Fundão; Ana Mendes, irmã dos sobreditos e Branca Mendes 
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Esta denúncia, perante a Inquisição de Lisboa, revela ainda que Fernão Nunes tinha 

morrido a caminho do Golfo para onde ia fugido e que a testemunha praticara também 

durante muito tempo, cerimónias judaicas, mas que se afastara, por lhe chamarem 

malsin por ele ter descoberto o dinheiro que eles tiraram para sustentar em Roma a luta 

contra os seus perseguidores. Disse ainda que Simão Vaz, morador no lugar do Fundão, 

era judeu estando à espera do Messias e dizendo que Deus «não tinha necessidade de 

se meter no ventre de uma mulher e que o Messias não havia de ser Deus».257 

 

O medo devorava, atento, vidas no fio da navalha. Ora, é em conjuntura inquisitorial 

que acontece a revolta do Fundão. Como foi, então, possível a resistência, que factores 

engendraram a aventura fundanense de 1580? 

 

Contexto histórico-cultural 

 

A análise do contexto histórico-cultural permite compreender, articular aspectos causais 

e teleológicos de Alcácer Quibir, as lutas pela sucessão ao trono, a vitória de Filipe I e o 

motim do Fundão.  

 

A oscilação entre o real, o sonho e o delírio por que envereda a sociedade portuguesa, 

revela, em última análise, uma inconsciência alargada e uma crença infinita numa mão 

providencial a guiar os destinos de Portugal. 

 

D. Sebastião escolheu ser herói, submeter-se a provas, descobrir-se na aventura, 

adoptando os modelos de cortesia, honra, nobreza, espírito de cruzada de cavaleiro ao 

gosto medieval. Predestinado a um futuro glorioso – E Vós, ó bem nascida segurança 

(...); novo temor da maura lança258) – acreditou-se «eleito»; as histórias de cavalaria, a 

demanda do Santo Graal, os padrões da fé cristã, as narrativas de reis e navegadores 

sábios e corajosos tinham povoado o seu imaginário e desafiado para um desejo de ser 

que igualasse os maiores. Este capital do fantástico ditou regras de jogo; aventurou-se 

em Alcácer Quibir, embarcou em nave de loucos, não desvelou o lugar do Graal. 

                                                 
257 Cf: Mendes dos Remédios, Os Judeus em Portugal, Edição fac símile, Lisboa, Alcalá, 2004, vol II.p. 
148; António Baião, A Inquisição em Portugal e no Brasil, Lisboa, 1921, p. 129. 

258 Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto I, Dedicatória. 
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Todavia, pelo desespero, pela crença, pela lenda, foi o Encoberto. Sem futuro real, 

tornou-se, na verdade, no apóstolo do Quinto Império, um traço incontornável da 

cultura portuguesa, através dos tempos. A lenda do Encoberto, após a batalha, encontrou 

terreno fértil para germinar forte e duradouramente; em situação de desespero, o 

Sebastianismo erigia-se como um dos quatro mitologemas259 da portugalidade; 

sintécticamente, traduz a nostalgia de uma idade de ouro que passara e o sentimento de 

humilhação nacional de um povo ocupado pelo estrangeiro, bem como a espera 

messiânica duma comunidade incapaz de resolver os seus destinos260.  

 

A crença num Messias salvador, na vinda de um rei predestinado explica a divulgação 

das trovas proféticas de Gonçalo Anes. Conhecia a Bíblia que lia e relia, emprestada por 

João Gomes de Grã, escudeiro natural de Trancoso. Para os judeus funcionava como um 

mestre, um rabi; os cristãos também o consultavam sobre o significado de textos. Na 

verdade, o processo inquisitorial do Bandarra, contém cartas que lhe elogiam a obra261. 

As trovas de Gonçalo Anes – 1520 e 1540 - , o Bandarra, sapateiro de Trancoso, 

sustentam  desejos e esperanças: 

O Porco, e é muito certo/ Fugirá para o deserto/Do Leão e seu bramido/Demonstra que 

vai ferido/Desse bom Rei Encoberto262. 

Versos que se memorizavam e cristalizavam a crença no regresso do monarca, morto 

em combate, que o heroificavam e o deificavam. 

Vencer o Adamastor que, por certo, povoara o seu imaginário de menino e jovem, 

guiara D. Sebastião e fidalgos. Em Portugal, lembramos, nada mais adequado do que o 

verso pessoano, polissémico, para desocultar o fado do rei, ao longo de séculos: Quem 

vem viver a verdade/ que morreu D. Sebastião?263 

                                                 
259 Sequências lendárias que o imaginário profundo do povo português repete e privilegia – Cf. Gilbert 
Durand, “ O imaginário português e as aspirações do ocidente cavaleiresco”, Cavalaria espiritual e 
conquista do mundo, Lisboa, INIC/ Gabinete de Estudos de Simbologia, 1986. p 11. 

260 J.M., O Sebastianismo, Breve panorama de um mito português, Lisboa, Terra Livre, 1978, p.10. 

261 ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo nº 7197. 

262 Nas Coplas de Pedro Frias lê-se: Esto será al mes d’outubre/ Esta escritura no erra,/ Avera la vitorya 
en guerra/ Un rey que non se descubre/. Juan de Rocacelsa escreveu: Sube por el mar airado./ un 
crusado prisionero/ Encubierto aventurero/ Llegara de dia al prado/ aun amañessa primero/. Apud, 
Belard da Fonseca, D. Sebastião, antes e depois de Alcácer Quibir, Vol II, Lisboa, Tipografia Ramos 
Afonso e Moita, 1978, p. 27. 

263 Fernando Pessoa, Mensagem, poema D. Sebastião. 
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O sucesso do texto de Bandarra é, também, perceptível à luz da decadência que Alcácer 

Quibir desencadeia. O Encoberto, qual Rei Artur, retirado para o deserto, ou oculto 

numa Ilha Encoberta, havia de cumprir velhas profecias, e regressar um dia para 

construir o Quinto Império: 

Este sonho, que sonhei,/É verdade muito certa,/Que lá da Ilha Encoberta/Vos há-de vir 

este Rey.264 

 

Afinal, o enigmático Bandarra, - António Vieira di-lo-ia profético - , com as Trovas 

rimadas favorecia a memorização; a condenação pelo Santo Ofício tornava-as sedutoras. 

Conhecidas, ditas e cantadas por cristãos velhos e cristãos novos, conheceram uma 

enorme divulgação. D. João de Castro fala do cardume grande de cópias, espalhadas 

principalmente pela Beira; e também que os judeus trazem mui empapeladas muitas 

profecias nossas, por amor das grandes venturas que prometem, parecendo-lhe que são 

as que eles esperam.265 Também António Vieira diz que os meninos da Beira 

aprendiam a ler pelos seus” toscos versos”, que exprimiam com tanta felicidade as 

secretas aspirações de muita gente portuguesa.266 

 

Em suma, no país e, na Beira, como dissemos, lugar de judeus, pelo menos desde o 

século XIV, Bandarra e o Sebastianismo, uma versão do messianismo judaico, 

medravam. 

 

Ao cardeal rei que sucede no trono a D. Sebastião, após a notícia da morte em Alcácer 

Quibir, valorizam uns a religiosidade, a santidade, o rigor escrupuloso; privilegiam 

outros a componente ditatorial.  

A loucura grassara, a riqueza dilapidada atolara o reino; em tempo difícil, com vários 

candidatos ao trono português, D. Henrique, doente, perde-se em hesitações e a anarquia 

assenta arraiais no país. Conflitos, batalhas, escaramuças semeiam o desnorte e a 

insegurança. Filipe II, através de Cristóvão de Moura, vai vencendo os opositores, 

conquistando Portugal; a frase que se lhe atribui a propósito do reino português: Yo lo 
                                                                                                                                               
In Don Juan Valera, Historia General de España, Barcelona, Montaner y Simon, Editores, 1889, p. 115. 

264 Bandarra, Trovas, Lisboa, Inapa, 1989, Terceiro corpo das Trovas, Sonho 2º, quadra 5ª. 

265 In Lúcio de Azevedo, A evolução do Sebastianismo, Lisboa, Ed. Presença, 1984, p. 15. 

266 José van den Besselaar, O Sebastianismo, História Sumária, Lisboa, ICALP, 1987, p. 52. 
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heredé, yo lo compré, yo lo conquisté é a síntese de um percurso que culmina com a 

união das coroas peninsulares. Não foi imediata, pacífica, global, a aceitação do rei 

castelhano. D. António, Prior do Crato, resistirá quanto pode. 

 

É este o contexto marcado pelo caos e pela conflitualidade que subjaz aos 

acontecimentos que se iniciaram no Fundão no ano de 1580. A aventura de Alcácer 

Quibir criou condições propícias à união dos países ibéricos. Uma economia difícil, 

uma Inquisição267 intolerante, tinham isolado Portugal do mundo culto.  

 

A intranquilidade, no último quartel da era de Quinhentos, é toda poderosa na Península 

Ibérica; Alcácer Quibir frustrou as esperanças de quantos apostaram na aventura: em 

1580, Portugal perde a independência; em 1588, a Invencível Armada não faz jus ao 

nome e é batida pelos Ingleses. 

 

As desgraças, os erros políticos, a trágica batalha, a morte de D. Sebastião 

desencadeiam crenças num fatum sagrado. 

 

O insucesso da batalha é, na época, tendencialmente, interpretado como castigo de 

Deus. Para os conversos, ao Édito de expulsão somara-se o refúgio em Marrocos e a 

coincidência de terem de prestar auxílio aos sobreviventes da batalha; acrescia a morte 

da numerosa descendência de D. João III, que instalara a Inquisição em Portugal, sinais 

que eram interpretados como demonstração da ira divina pelos tormentos que o reino 

havia infligido ao povo eleito. 

 

Ao contrário, para os cristãos, foram o recurso a dinheiro judaico e o perdão do confisco 

dos bens que ocasionaram a derrota, a linguagem escolhida por Deus para manifestar 

discordância face às opções reais. A cada povo, sua verdade. 

                                                 
267 Leia-se, a título de exemplo, o texto de um viajante: “Se sabe ya con que serenidad la Inquisición 
castiga a los que llama herejes, sobre todo a los judíos, a los que quema vivos. Como éstos están en gran 
número, y originarios del país, donde el interés y la riqueza del comercio les sujetan, afectán el ser 
buenos cristianos, tienen sus bolsillos llenos de libros de devoción, sus casas tapizadas de imágenes de 
Jesús Cristo, de la Virgen y de los santos y bastante a menudo se comprometen en  el estado 
eclesiástico.”. Aubry de la Motraye, in J. Garcia Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal, 
Vol. IV, Junta de Castilla y León, 1999, p. 440. 
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Sobre Portugal, escreviam, então, Gaspar Cunnertorf e João Jansen, mercadores 

neerlandeses: Deus acuda ao reino neste seu terrível estado de miséria e desgraça. 

Ainda a quem, como nós, não é vassalo ou natural parece estala o coração de ver e 

ouvir nesta cidade tanto dano, lástima e destruição e desonra que á nação causaram 

nossos pecados.268 

 

A intranquilidade, a desorientação crescia em Portugal; ouvia-se,...o mais lastimoso 

pranto e choros de donas e de todas as pessoas que jamais se viu, porque não houve 

ninguém que ficasse tão livre desta perda que lhe não fosse lá marido, filho, pai ou 

parente, e aos fidalgos coube tanto a maior parte disto que as mais casas grandes de 

Portugal ficaram sem herdeiros269... 

 

O estado do país era caótico e a fragilidade de D. Henrique acentuara-se com as divisões 

internas, com as dissenções religiosas e políticas que grassavam na Europa e ganhavam 

adeptos entre a elite nacional.  

 

D. António, Prior do Crato, resistia; conhecia bem o terreno e procurava gente de 

confiança, qualidade que rareava, num mundo em desconcerto. Aos religiosos confiava 

o Prior a defesa do temporal, acreditando no empenhamento desinteressado dos que o 

seguiam. A Lapesa merece o comentário: Y depositando en los monasterios sus dineros 

y sus joyas, juntó algunos miles de hombres entre soldados, menestrales, esclavos y 

gente colecticia, y siguiéndole y haciendo de capitanes los frailes, llevando cruces en 

sus manos izquierdas y en sus diestras espadas, llegó el antiguo Prior do Crato á 

Belem...270 

 

Era este o exército com que contava D. António; populares e frades formavam 

batalhões, mas as terras e praças do país iam caindo nas mãos de Filipe. 

                                                 
268 In João Lúcio Azevedo, “Notícias de Portugal de 1578 a 1580 segundo cartas de uma Casa comercial 
neerlandesa”, Lusitânia Sacra, Lisboa, fasc 7, vol 3, 1925, Outubro, p. 43. 

269 Pêro Roiz Soares, Memorial, Coimbra, Universidade de Coimbra, ed Manuel Lopes de Almeida, 1953, 
p. 102. 

270 Idem, ibidem. 
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Vence e a vingança de Filipe II é avaliada de modos diferentes; uns crêem-na leve, 

outros qualificam-na como dura. Na verdade, amnistiou, perdoou alguns, mas há 

pessoas castigadas por seguirem D. António. Quando Filipe II é aclamado rei, alguns 

tinham partido para o exílio, outros haviam expiado a fidelidade ao Prior do Crato.  

 

Porém, com o monarca ausente, Lisboa é cantada como viúva, comparada a Jerusalém. 

O sebastianismo e o antonionismo sobreviviam, guardavam a esperança do renascer da 

monarquia portuguesaJacobo Sobieski, viajando por Portugal e Espanha, em 1611, 

reparava que: Entre los portugueses y españoles rige una antipatía muy profunda: los 

primeros no pueden sufrir a los últimos. (...).  

 

Retrato síntese de um sentir anti-iberista a que acrescenta: Hay en Portugal muchísimos 

judíos, y tan numerosos, que varias casas tienen su origen de ellos. A pesar de haberlos 

quemado y expulsado, viven muchos ocultos entre los portugueses. La gente de 

Portugal tiene muy buenas disposiciones para el comercio y la navegación.271 

 

Surpreendem-no os muitos navios, as casas, as igrejas, os mosteiros opulentos. O 

ambiente de Lisboa conquistara o viajante polaco. Negociantes ricos, as especiarias, as 

jóias do Oriente, o comércio variado guindavam Lisboa ao topo do cosmopolitismo. 

Mas a sociedade estava enferma: os naufrágios, a manutenção dos portos, as lutas ao 

longo da costa, o desastre da batalha, as pestes, a corrupção, o estado de miséria da 

lavoura portuguesa, traduziu-se, em última análise, em perda de vidas e de bens, em 

desencanto. 

 

Na Beira, pastores e cultivadores, rudes, integram-se mal numa sociedade sem 

harmonia: na justiça vigorava o direito local, vilas e aldeias conflituam. O ódio e o 

medo comandam as vidas. O quotidiano desmente a religiosidade. Afinal, em muitas 

terras do reino, não havia cristandade mais que no nome, como reconhecia Frei 

Bartolomeu dos Mártires. 

                                                 
271 Jacobo Sobieski, in J. Garcia Mercadal, Viajes de Extrangeros por España y Portugal, Salamanca, 
Junta de Castilla y León, vol III, 1999, p. 182. 
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Olhares vários, de nacionais e de estrangeiros, revelam o contexto, o retrato em grande 

plano de um tempo que permite compreender o episódio de resistência que se inicia no 

Fundão em 1580. 

 

As Brigas do Fundão 

 

Como era então o Fundão? 

Em documento datado de 15 de Janeiro de 1569, lê-se:  

Dizem oficiais do lugar do Fundão, termo da vila da Covilhã, por suas partes e de todo o povo do dito 

lugar e dos lugares a ele chegados, que os do Fundão estão grandes três léguas afastados da dita vila, 

entre as quais três léguas há dois rios grandes e outras muitas ribeiras que por vezes tolhem vão, o qual 

é mui grande de mais de 500 vizinhos e muito grande trato e a mais honrada aldeia que no reino há, 

aonde há dois juízes e um tabelião das notas que há mais de 80 anos, que está separado da dita vila por 

autoridade dos reis passados... 

O documento interessa por ser revelador que, no tempo de D. Sebastião, o Fundão era 

aldeia grande e esboçava a sua vontade de emancipação da Covilhã. Por isso, o monarca 

satisfará o pedido; reconheceu a partir da diligência que: 

mostra ter o dito lugar os ditos 500 vizinhos e ser aldeia grande e de muito trato, e estar três léguas da 

vila da Covilhã, e não terem posse de ter tabelião antes sempre os da dita vila iam ali escrever e somente 

um dos seis tabeliães das notas havia muito tempo que morava no dito lugar por provisão de El rei meu 

senhor e avô que santa glória haja, e que o povo do dito lugar receberia prejuízo em não ter tabelião 

(...)272 

 

Eram muitos os judeus que viviam na localidade, foram muitas as prisões, muitas as 

fugas. A Beira estava na mira da Inquisição.  

Houve beirões que se refugiaram: um depoimento datado de 1581 registava que na 

cidade de Ferrara havia uma lâmpada de S. Vicente, uma do Fundão e outra da 

Covilhã.273. Também procurou exílio na Itália o célebre fundanense Pedro de Barros, 

professor de Medicina que ensinou na Corte de Turim, onde foi físico mor de Carlos II, 

Duque de Sabóia; faleceu com 90 anos, em 1558; foi autor das obras editadas nos anos 

de 1507 e 1512: De pestilentia e Lexipirytae perpetuae quaestionis.  

O Fundão crescera, por certo, com o refúgio de judeus vindos de Espanha, após o Édito 

de expulsão. Em meados do século XVI, a partir dos lugares de culto que se construíram 
                                                 
272 A.N.T.T.Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, Privilégios, Liv 8, folhas 54vs 

273 António Baião, A Inquisição em Portugal e no Brasil, Arquivo Histórico Português, vol VIII, p. 419. 
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e que delimitavam o espaço urbano, o espaço sagrado, presume-se a dimensão do lugar. 

As capelas, de Nossa Senhora da Conceição construída em 1560, as de Santo António e 

de S. Francisco que datam de 1574, e a do Espírito Santo de 1578, a par das casas 

quinhentistas revelam um burgo próspero.  

 

O Convento de Nossa Senhora do Seixo, outro edifício quinhentista, servirá de lugar de 

recepção a visitadores, e de abrigo ao meirinho da Inquisição que, em 1580, veio ao 

Fundão e esteve na origem do alvoroço judaico. Foi fundado por D. Diogo da Silva, no 

tempo em que era Desembargador dos agravos de D. João III; natural do concelho do 

Fundão será o primeiro Inquisidor. 

 

Na Santa Casa da Misericórdia instituída também no século XVI, que se situaria na Rua 

da Fonte Grande, actual rua da Misericórdia velha numa casa com porta ogival, foram 

ouvidas as testemunhas dos tumultos de 1580.  

Médicos, parteiras, boticários, sapateiros, padeiros, alfaiates, mercadores, correeiros  

são profissões registadas entre os habitantes do Fundão, na era de Quinhentos. 

 

Marcos Teixeira, inquisidor de Évora, em 1579, visita a Beira274. Ouve a Maria de Sá e 

a Ana Lopes, cristãs velhas da Covilhã e do Fundão, que Francisca Rodrigues, viúva do 

Fundão, assegurava que o Santo Ofício metia as almas nos infernos com as suas 

pregações. Na Rua Nova do Fundão, Diogo Vaz afirmava que não o podiam prender por 

não comer porco e guardar o sábado. Conhecia a legislação inquisitorial, este cristão-

novo, mas de pouco valia; a petição dos conversos do Fundão contra o que consideram 

ser atropelos do visitador Marcos Teixeira aos direitos que possuíam, não surte efeito. 

D. Jorge, bispo de Lisboa, encarregará Frei João de Santarém, guardião do convento de 

S. Francisco de Penamacor para ouvir testemunhas sobre a petição. Será recebido no 

mosteiro de S. Francisco (assim o denominam) do dito lugar do Fundão, onde vem em 

segredo, ouvir testemunhas. 

 

A uma visitação seguiam-se prisões, perseguições e... fugas, quando era possível. Graça 

Henriques275, Diogo Barreiros, Leonor Gomes, Jorge Francisco, Francisco de Matos e 

                                                 
274 A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, Livro de visita do licenciado Marcos Teixeira (1579) 

275 Graça Henriques, Inquisição de Lisboa, pº 1269. É queimada viva, em auto da fé.                          



Actas das Primeiras Jornadas do Património Judaico da Beira Interior 
 

 181 

Beatriz Rodrigues, do Fundão, são alguns beirões que, então, sofreram os cárceres da 

Inquisição. A Beira interessava à Inquisição e os cristãos-novos não conhecem a paz. 

Que aconteceu, então, no Fundão, no Ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo 

de mil e quinhentos e oitenta anos, aos vinte e dois dias de Novembro do dito ano nesta 

vila do Fundão276, título do auto que Damião Mendes, meirinho do Santo Ofício, 

requereu? 

 

Feito nas pousadas de Simão de Sequeira, prior da vila, queixa-se o meirinho de uma 

resistência que foi feita a ele...e às pessoas que ele tinha para favor e ajuda da 

diligência que vinha fazer por parte do Santo Ofício e de Sua Majestade. 

 

Conta o auto que chegara a uma sexta-feira, muito de noite, em segredo, ao Mosteiro de 

Nossa Senhora do Seixo um meirinho. Sábado, cedo, mandara o guardião do convento a 

casa do Prior do Fundão. A mensagem dizia que convinha muito ao serviço de Deus que 

viesse ao mosteiro. Simão de Sequeira obedece; é informado sobre as intenções dos 

Inquisidores; acordam que convinha para o tal caso os delinquentes se prenderem ao 

domingo seguinte estando à missa. 

 

Por isso, o Prior mandou chamar os licenciados Domingos Alves e Jorge Ruberte, 

clérigo de missa, Domingos Franco, cura da igreja da vila, e Gonçalo Vaz, todos 

cristãos velhos e gente principal da terra, em quem confiava. 

 

Repartiu-os pelas três portas da igreja; alertou que, quando o meirinho entrasse, os 

encarregados da guarda das portas não podiam deixar sair nenhum dos culpados. 

Tentaram cumprir.  

 

Vá lá saber-se como, o segredo solta-se. Estêvão de Sampaio, morador na vila, capitão 

de uma companhia, foi visto a avisar os cristãos novos para não irem à missa, porque o 

meirinho os prenderia. Diz o Auto que os mais deles assim homens como mulheres se 

ausentaram e não vieram à missa. Por que procedia assim? A afeição e o comer deles é 

a explicação avançada por delatores. 

                                                 
276 ANTT, Inquisição de Lisboa, Caderno VI do Promotor – 1571- 1591 -, Liv 197. 
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Conta mais o Auto: Como capitão e Vereador que é na dita vila mandou por em armas 

a todos lançando tom e sob pena de que vinha o Corregedor da Guarda e justiça da 

Covilhã para lhe tomarem a vila. 

 

Estratégia de Estêvão de Sampaio para juntar toda a população contra o meirinho? 

Pretendia salvar os cristãos novos ou/ e preservar o recente estatuto de vila? 

Considerado termo da Covilhã, o Fundão é titulado como vila, na documentação a que 

tivemos acesso, durante um curto período277 e, como verificámos, os habitantes queriam 

salvaguardar o estatuto adquirido. 

 

Damião Mendes adianta que foi recebido à porta da igreja por Estêvão de Sampaio e 

homens armados para matarem, afrontarem e impedirem o Santo Ofício, como de feito 

afrontaram a ele, meirinho, defendendo-lhe que não fechasse as portas da dita igreja 

com armas ofensivas e defensivas, arcabuzes, montantes e espadas nuas, repicando o 

sino dizendo com altas vozes matai estes ladrões, matai estes ladrões. Queixa-se mais o 

meirinho da Inquisição. Fala de impuxões, de o terem derrubado, de lhe quebrarem a 

vara e lhe tomarem a espada, de ter ficado sem capa e sem chapéu, no chão; não fora a 

chegada do prior que o identificou como membro do Santo Ofício, garante que não teria 

sido solto e de feito o mataram como tinham determinado e depois dito.  

 

No adro da igreja, cortaram as rédeas aos cavalos, afugentaram-nos pelo campo e 

espancaram, assim como a António Francisco, homem do meirinho, que os segurava, 

deles cuidava. 

 

Damião Mendes denuncia também Estêvão de Sampaio pelo que ouvira a Jorge 

Ruberte, o guardador da porta principal da igreja; o vereador recriminado por não ajudar 

a Inquisição, respondera com palavras muito injuriosas; apelidara o clérigo de missa de 

cristãozinho e tredo à vila do Fundão, donde era natural, e que ao meirinho lhe 

tomaria a vara e lha meteria pelo cu acima e outras muitas palavras semelhantes. 

Acrescenta que, com os juízes ausentes e sendo vereador mais velho não quisera tomar 

a vara para favorecer o Santo Ofício. Pelas razões aduzidas, por defender os cristãos 

                                                 
277 In Ribeiro Cardoso (dir), Subsídios para a História regional da Beira Baixa, Castelo Branco, Junta 
Provincial da Beira Baixa, 1940, p. 50. 
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novos, Damião Mendes lança a suspeita: pode-se dizer que é da dita nação. Damião 

Mendes nomeia testemunhas para serem perguntadas, e das mais das ditas coisas 

conteúdas no Auto deu fé passarem na verdade, o escrivão. 

 

A 26 de Novembro de 1580, na casa do prior, aparece Gonçalo Vaz, e porquanto não 

havia juiz na terra, mandou fazer outro Auto. Queixa-se Gonçalo Vaz que os cristãos 

novos saltaram com ele, que o queriam matar; culpa Estêvão de Sampaio e conta que 

levara muitas estocadas e pancadas; valeram-lhe, afirma, os cristãos velhos. Ameaçado 

de morte por ter ajudado ao Santo Ofício a prender os cristãos novos, sabe mais: à tarde, 

viera à vila António de Proença, meirinho da vila da Covilhã, trazendo um preso para 

entregar a Damião Mendes. O sino repicou e o povo, avisado pelo vereador, não 

permitiu que o meirinho da Covilhã entrasse de vara levantada na vila do Fundão. E 

depois disto saltou com ele dito meirinho no caminho com muitos homens, atitude que 

Gonçalo Vaz interpreta como reveladora da vontade de impedir o Santo Ofício, porque 

trouxe o dito preso ao meirinho da Santa Inquisição. 

 

Trocam palavras ofensivas e ouvem a Estêvão de Sampaio clamar matai, matai o 

ladrão. Razão mais do que suficiente para Gonçalo Vaz requerer ao juiz, Gonçalo Roiz, 

que prenda o vereador; a ordem não é cumprida e a justificação é clara para Gonçalo 

Vaz: o juiz é cristão-novo e solta-o. Presume também que os comportamentos do juiz e 

do vereador decorrem da cumplicidade gerada pelos laços de pertença aos da nação; 

confirma que um dia, na missa, Estêvão de Sampaio dissera ao prior: mente que pois as 

mentiras se diziam no púlpito... Acusa-o mais: de ousar cometer crimes por comprazer 

aos cristãos novos e comer deles. 

 

Ousadia demasiada em tempo de fervor religioso, ainda que a anarquia reinasse, 

acreditámos que este episódio não podia ter parado por aqui. 

Na ausência de processos inquisitoriais, recorremos ao Caderno do Promotor onde 

encontrámos outros textos sobre o motim. 

 

Lemos que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil quinhentos e 

oitenta e um anos, a 17 de Novembro, ou seja, um ano depois do alvoroço, o Dr. Gaspar 

de Castro, corregedor e provedor da comarca de Castelo Branco, veio ao Fundão para 

devassar acerca de uma resistência que se fez ao meirinho da Santa Inquisição.  
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A ordem será obedecida. A leitura dos depoimentos dos inquiridos surpreende. A 

história dos acontecimentos repete-se, com ângulos de visão nem sempre coincidentes, 

valorizando uns o que outros menosprezam, alguns guardando informações relevantes 

para a compreensão do episódio. Ouçamos as testemunhas, a partir do registo de Gaspar 

da Silva, o escrivão.  

 

O primeiro a depor é Simão de Sequeira, prior da igreja. Afirma que o meirinho do 

Santo Ofício o tinha mandado chamar estando escondido no Mosteiro de Nossa 

Senhora do Seixo, pelo guardião do dito mosteiro. Foi então que conheceu a provisão 

do Santo Ofício e soube que iam prender cristãos novos moradores no Fundão os quais 

ele deu o rol; explica que acordaram que escolheria três homens cristãos velhos para 

guardarem cada uma das portas da Igreja; descreve a conversa com Gonçalo Vaz, um 

dos eleitos: surpreende-se o prior, quando o ouve pedir-lhe que o não enganasse, 

porque Estêvão de Sampaio, morador aqui, lhe dissera que o meirinho da Santa 

Inquisição queria meter no Fundão o Corregedor da Guarda. Dissuadiu-o Simão de 

Sequeira, e Gonçalo Vaz aceita encarregar-se da guarda de uma das portas. Os factos 

narrados pelo depoente incluem pormenores; Damião Mendes entrara na igreja, pela 

porta principal e nela levantou a vara dizendo da parte da Santa Inquisição trazendo o 

rosto coberto com um papafigo e logo muita gente saltou nele e o derribara dando-lhe 

muitas punhadas e coices com muitas espadas (...). O sacerdote acudiu, lembrando que 

o meirinho vinha da parte da Inquisição e que não estavam na Rochela, cidade francesa, 

onde muitos conversos idos de Portugal se refugiavam. Levanta do chão o meirinho, e 

vê à porta travessa onde estava Gonçalo Vaz sofrer uma estocada nos peitos e não o 

matara, justifica, por ter umas couraças.  

 

Simão de Sequeira indica Anrique Antunes, cristão-novo, que atacara Gonçalo Vaz por 

saber que ele impedia a saída da igreja a quem quisesse sair. 

Gaspar de Castro, o corregedor de Castelo Branco, interroga-o: de quem se queixava o 

prior? Estêvão de Sampaio é o acusado. Afrontara-o quando entrara na igreja, mandara 

cortar as rédeas ao cavalo, além de ser pública voz e fama que o dito Estêvão de 

Sampaio foi o princípio deste motim; andara pelas ruas avisando pessoas, por a ele vir a 

notícia de que o dito meirinho estava escondido no mosteiro. 
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Como soubera o vereador da presença do meirinho da Inquisição? Como se desprendeu 

o segredo? Os convocados para guardar as portas, por certo, não divulgariam a 

informação, não lhes convinha; afinal teriam de viver no Fundão paredes-meias com 

muitos cristãos novos que passariam a olhá-los com, pelo menos, suspeição. E que seria 

da terra se partissem os conversos? 

 

De posse do segredo estava, de certeza, o guardião do mosteiro que viera chamar o 

prior. E os outros frades não saberiam? As paredes tinham ouvidos e, na época, o hábito 

não fazia o monge; muitas vezes servia, precisamente, para ocultar crenças proibidas. O 

número de acusados de heterodoxias e heresias, entre eclesiásticos, é considerável.  

 

Segundo o depoimento do prior, a mãe de Estêvão de Sampaio era cristã nova, ele 

próprio convivia amigavelmente com eles e os favorecia, porque eles o sustentavam. O 

comportamento, para Simão de Sequeira, não deixava margem para dúvidas. Acrescenta 

que sendo vereador e capitão, ele e o meirinho mandaram que tomasse a vara de juiz, 

por um dos juízes se ausentar por ser cristão-novo e ele o não quisera fazer.  

 

As questões mais difíceis ficam para o final: o corregedor exige mais esclarecimentos. 

Desfiando o auto de Damião Mendes, a história incluía o meirinho da Covilhã, que 

viera ao Fundão trazer um preso do Santo Ofício; ouvira-se repicar o sino e o povo 

amotinado saltou com o dito meirinho no caminho. O prior esclarece que o meirinho da 

Covilhã é seu irmão, uma informação relevante, como veremos. Para validar o 

depoimento, interrogado sobre o costume declara que estava diferente com Estêvão de 

Sampaio. Interviriam o afecto pelo irmão e o desafecto pelo vereador, no relatar dos 

factos? Ajudam a ajuizar sobre a versão da testemunha? 

 

No final do depoimento constam assinaturas de Gaspar de Castro e de Simão de 

Sequeira, bem como a do escrivão, Gaspar da Silva. 

 

No dia 18 de Novembro, o Corregedor de Castelo Branco ouve, na Santa Casa da 

Misericórdia do Fundão, a António Roiz, mercador. Não divergem as informações em 

relação ao essencial: inova, porém, quando especifica que havendo quatro meses que 

este povo estava levantado por vila e não entrava nele Justiça da Covilhã nem da 

Guarda por terem para isso provisão veio António de Proença, meirinho da Covilhã a 
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este Fundão e trouxe um preso da Santa Inquisição; o problema, na visão de António 

Roiz, é que depois de entregar o dito preso andou pela vila de vara levantada fazendo 

demoras nas ruas, praguejando da terra dizendo que havia de ser aldeia da Covilhã. 

Testemunho precioso, o de António Roiz: como aceitar a ostentação de poder do 

meirinho da Covilhã, as pragas rogadas ao Fundão, a provocação de que havia de ser 

aldeia da Covilhã? Bem aconselhou este mercador ao meirinho que não trouxesse vara 

levantada que o povo estava alvoroçado. A resposta da autoridade viera em tom de 

desafio: António de Proença jura que havia de levar duas varas uma numa mão e outra 

noutra e se alguém lhe falasse que o havia de pagar e que havia de fazer com que 

destruísse este lugar...  

 

Foi Estêvão de Sampaio quem o fez baixar a vara o que lhe valeu uma troca de palavras, 

que presumimos pouco amigáveis, com o irmão, o prior do Fundão. 

Afinal, o motim tinha outra dimensão; em causa estava a defesa da independência da 

vila, conseguida havia quatro meses; ora, o desafio/provocação de António de Proença, 

meirinho da Covilhã, maldizendo o novo estatuto do Fundão, exacerbara os ânimos. Em 

tempo de conflito mandava quem podia e o estatuto de vila para o Fundão fora uma 

conquista. 

 

O terceiro depoimento é de Jorge Ruberte, clérigo de missa. Não altera muito as 

informações; privilegia uns factos, desvaloriza outros. Boato ou não, acrescenta que 

Gonçalo Roiz, juiz, cristão-novo, se pusera a cavalo... e se fora por detrás das casas e 

andou fora quatro ou cinco dias. 

 

Indícios de culpa que, um ano depois dos acontecimentos, são registados, reconstituídos 

com o pormenor possível. Refere também o alvoroço, o rumor de muita gente, o 

reboliço gerado pela entrada do meirinho, embuçado e de vara levantada na igreja. 

Factos, memórias e boatos amalgamam-se e Jorge Ruberte lança a dúvida, tornada 

pública, na altura dos acontecimentos, sobre um filho de Pêro Gomes, defunto, o mais 

moço a quem não sabe o nome, cristão-novo, autor do corte das rédeas e da pancada aos 

cavalos do meirinho. Não esquece, também, o clérigo de missa o golpe sofrido por 

Gonçalo Vaz; Anrique Antunes seria um suspeito, pelo que ouvira dizer, mas viu 

António Roiz, sapateiro, de alcunha o doudo, cristão-novo com uma espada arrancada. 

Defende ainda que lhe parece que de um dos lados da porta, o meirinho fora impedido 
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de entrar porque não se sabia que era da Santa Inquisição e cuidava que era da Covilhã 

ou da Guarda; confirma que o negócio que houve com o meirinho, António de 

Proença, foi depois de ter entregue o preso, levar vara levantada e o impediram por 

sustentarem a posse da vila, e dizem que o prior, irmão do dito meirinho, acudira e 

prendera ao dito Estêvão de Sampaio...  

Estaria ilibado de culpas, o vereador?  

 

Jorge Ruberte tem outros dados para lançar: ouvira dizer ao escrivão dos achados do 

Fundão que Estêvão de Sampaio aconselhara a fuga a um cristão-novo, porque estava na 

terra o meirinho da Inquisição. Acrescentou que repreendera o vereador pelo 

comportamento que tivera, e ele lhe respondera mal e com palavras descorteses, mas 

que ele testemunha lhe não quer mal. 

 

O licenciado Domingos Álvares, cumpridos os rituais de juramento sobre os 

Evangelhos, inicia o depoimento, confirmando que estando esta terra levantada por 

vila havia quatro meses pouco mais ou menos e tendo provisão no caso, veio ao 

Fundão, o meirinho da Covilhã. Declara que Francisco Mendes se deslocara a sua casa 

por ser vereador, apreensivo, porque não se arreceava de outra coisa senão que viesse 

o Corregedor da Guarda e Covilhã e lhe tomassem a cadeia e posse em que estava. 

Domingos Álvares deu conta desta conversa a Estêvão de Sampaio por ser outrossim 

vereador e, como o prior o mandara chamar, pede-lhe também que provesse na guarda 

e defesa do caso. Conta que Estêvão de Sampaio se levantou da cama e se encarregou 

disso.  

 

Esta testemunha é uma das escolhidas pelo prior, para guardar as portas da igreja; 

desconfiou Sampaio da presença do meirinho da Inquisição, a partir da conversa com 

Domingos Álvares? Esta testemunha terá desvendado o segredo, ou sugeriu mais do que 

afirmou? 

Declara ainda o cura que aconselhara o prior a desviar o rumo dos acontecimentos por 

saber o estado em que terra e gente dela estavam porque a qualquer sinal se iravam 

juntos, armados os moradores quase todos por razão da guarda e posse. 

 

O prior não o ouve e a Domingos Álvares não resta senão obedecer: guarda a porta. 

Quando o meirinho da Inquisição entra, vestido de Saragoça com um papafigo da 
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mesma cor, rebuçado e a vara dobrada, o povo não o identifica como membro do Santo 

Ofício. Alvoroça-se, cuidando que era o Corregedor da Guarda. Quando foi 

reconhecido, as pessoas aquietaram-se. Em traços breves, o cura fala do episódio com 

Gonçalo Vaz, e adianta uma informação dissonante, perturbadora: segundo ouvira dizer, 

Estêvão de Sampaio é tido na dita vila por cristão velho.  

 

Parece estranho o facto de os inquisidores apreciarem o depoimento; anotam ao lado do 

manuscrito: Esta testemunha parece que conta a verdade. Porque assim se 

salvaguardava o rosto, a força da instituição? Porque conheciam o medo que inspirava a 

Inquisição? Afinal, concluíam, o reconhecimento do meirinho como elemento do Santo 

Ofício acalmara as pessoas. A questão desviava-se; no Fundão, a população enfrentava 

o meirinho da Covilhã e não a Inquisição. Defendia-se o estatuto de vila e não os 

cristãos novos. 

 

Francisco Anes, outro depoente, não se afasta das declarações até então produzidas. 

Disserta sobre o temor que viessem tomar a vila, a crença de que era o Corregedor da 

Guarda que entrara na igreja, e o facto do meirinho da Covilhã trazer um preso para 

entregar ao Santo Ofício. Reitera que, depois de o ter entregue, andara pela vila com a 

vara levantada e começara a zombar da cadeia e da vila, e revoltara as pessoas. Ao 

pedido da testemunha para que baixasse a vara, por amizade, António de Proença, em 

casa do irmão, respondera à testemunha que havia de levar uma em cada mão. 

 

António Mendes, Manuel Pires, paneiro, Diogo Vaz, almocreve, Jorge Antunes, Pêro 

Fernandes e Miguel Pires, ferreiros, nada acrescentam aos testemunhos anteriores. 

Matias Fernandes, alfaiate, lembra um pormenor: os cristãos novos, quando fugiam pela 

porta onde o meirinho estava, lhe davam encontrões e que alguns dos cristãos novos 

que fugiam eram de Castelo Branco que vieram aqui para uma boda que ele 

testemunha não conhece. 

 

António Teixeira, mancebo, identifica quem agrediu o cunhado de Gonçalo Vaz. 

Nomeia: Domingos Mendes, Anrique Antunes e Duarte Antunes. Viu também quem 

cortou as rédeas aos cavalos: António Roiz, doido por alcunha, Manuel Gomes. 

Francisco da Conceição, cristão velho, também teria atacado os cavalos, mas não 

sabiam que eram do meirinho da Inquisição. Conclui o depoente, claramente, que o 
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negócio que aconteceu ao meirinho da Covilhã não fora sobre coisas do Santo Ofício 

somente fora por levar vara levantada tendo entregue o preso porque nisso foram 

alguns cristãos velhos.  

 

Quem, entre não heréticos, ousaria agredir um meirinho da Santa Inquisição? Que 

melhor prova do que a participação dos cristãos velhos no conflito com António de 

Proença? 

 

Declara ainda António Teixeira que não vira na volta Estêvão de Sampaio, nem sabia 

que avisara os cristãos-novos, e que dizem algumas pessoas que o vereador visado é 

meio cristão-novo. Sabe-se pouco sobre o vereador: para uns é cristão velho, outros 

dizem-no cristão-novo, e também há quem o identifique como meio cristão-novo. Quem 

e o que seria? Em que acreditariam os inquisidores? 

 

Os interrogatórios continuam. A 19 de Novembro de 1581, na Santa Casa da 

Misericórdia do Fundão, Gaspar de Castro ouve novas testemunhas. 

Francisco de Proença reitera que conhece as acusações de Jorge Ruberte a Estêvão de 

Sampaio, que outras pessoas (das quais não se lembrava) confirmavam, e que soube que 

o visado é amigo de cristãos-novos e come deles por ser pobre e que ele testemunha o 

tem por cristão velho.  

O vereador é ou não converso?  

 

Não confirmamos a judaicidade; não coincidem os depoimentos que lemos, afectos e 

crenças participavam na reconstrução dos factos. Estêvão de Sampaio podia pertencer 

ao reduzido número de gente solidária com os cristãos-novos, e não professar a crença 

judaica. Defendia-os porque defendia a terra onde era vereador? Como seria o Fundão 

sem a presença dos conversos? Acresce que o meirinho da Covilhã manifestara 

publicamente o desejo de recusar o estatuto de vila ao Fundão, e ao vereador incumbia a 

defesa da emancipação alcançada. 

 

Francisco de Proença lembrará o conflito, o medo que se apoderou dele próprio e o 

levara a refugiar-se na capela receando o alvoroço do povo; temera as cutiladas em 

Gonçalo Vaz, estremecera com o desafio do meirinho da Covilhã; tremera a prisão de 

Estêvão de Sampaio, pelo prior, por ter mandado repicar o sino e mandar baixar a vara, 
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assustara-o a desobediência do juiz, cristão-novo, que soltara o vereador... Paralisou-o o 

medo? Tinha razões para isso. O testemunho finaliza com a pergunta sobre o costume; o 

escrivão anota que o inquirido confessa ser parente da mulher de Estêvão de Sampaio. 

Domingos Franco, cura da igreja, estava acautelado; ouvira, na sacristia, a conversa 

entre o prior e Gonçalo Vaz, tinha percebido a dúvida deste encarregado de guardar uma 

das portas, antes de saber quem se deslocaria ao Fundão: se o meirinho da Inquisição ou 

o Corregedor da Guarda. O responsável pela desconfiança, lembra, havia sido Estêvão 

de Sampaio que, sendo vizinho, o chamara e lhe dera a entender que estava a ser 

enganado. 

 

Afirma a testemunha que o reboliço da gente o impedira de ouvir repicar o sino; mas 

actuara porque, argumenta, se preocupara em aplacar as mulheres que gritavam por 

cuidarem vinha sobre eles a justiça da Covilhã ou Guarda, pelos sobressaltos que 

havia, no que respeitava à posse da vila. 

Os depoentes continuam a ser ouvidos, aos vinte dias de Novembro de 1581, ainda na 

Santa Casa da Misericórdia do Fundão. 

 

As declarações de André Gonçalves, barbeiro, arrolado como testemunha, afinal, não 

têm valor; no dia em que vieram os meirinhos da Inquisição e da Covilhã, estava preso 

na cadeia e não sabia de nada. Porque foi indicado? 

 

Gaspar Antunes confirma que vira Estêvão de Sampaio andar pela vila a avisar que 

vinha o Corregedor da Guarda que se fizessem prestes porque vinha a quebrar a posse 

da vila; não fosse o diabo tecê-las, também ouvira dizer a um vizinho, António Jorge, 

que Branca Manuel e outros cristãos-novos não tinham ido à missa por terem sido 

avisados pelo vereador. A Gonçalo Roiz tinha-o visto sair a cavalo pela porta de trás se 

fora à aldeia do Alcaide a uma azenha onde esteve alguns dias até o prior lhe dizer 

que podia vir seguro; nessa altura, em sua casa estavam Gaspar Mendes e ...Vaz, o 

Gana. O relato do episódio da igreja explicita a diferença de actuações entre cristãos-

novos e cristãos velhos; os últimos apaziguam-se logo que percebem que se trata do 

meirinho da Inquisição; os conversos trabalhavam por se sair e abrir algumas portas 

assim os que estavam dentro como os de fora.  
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Gaspar Antunes vira, ainda, agredir Gonçalo Vaz, e chegar um filho de Branca Manuel, 

com uns dez, doze anos que fugira e trazia uma espada ferrugenta que ele lhe tomara. 

Do templo, também escapara Diogo Antunes, o bodegueiro, cristão-novo, a quem 

caíram as chinelas pelo caminho; confirma também, por ouvir dizer, que fora António 

Roiz, o Doudo, que cortara as rédeas aos cavalos; refere, como novidade, que na igreja 

estavam uns noivos, cristãos-novos, de Castelo Branco, o esposado com outros seus 

parentes e parentas, e que estando ele perto viu, cristãos-novos e cristãs-novas 

deitaram tanta arrochada no meirinho e o prior, e algumas saíram; identifica uma 

delas: era Isabel Roiz, mulher de Pêro Lopes que ora vive em Guimarães. Indicações 

valiosas para uma instituição que construíra uma rede de olhos e ouvidos que envolvia 

todo o reino. 

 

Gaspar Antunes testemunha ainda que os cavalos do meirinho foram ter a Aldeia de 

Joanes, e corrobora que o problema com António de Proença, da Covilhã, ocorrera por 

levar vara levantada. 

 

Gracia Rosales, serralheiro, outro inquirido, nada acrescenta às informações anteriores.  

Cheio de razão, Vaz, feltreiro, confessa que estava de candeias às avessas com o juiz; na 

noite anterior tinha-lhe tomado uma espada que lhe vira usar no dia do alvoroço. Conta 

mais: à porta da casa de Gonçalo Roiz, o juiz, encontrara Estêvão de Sampaio que o 

avisara que não estava em casa; explica, então, que fora para as traseiras das casas do 

dito Gonçalo Roiz e o vira ir pelo olival abaixo. Fugira o juiz?  

 

É ódio e raiva de quem diz? São comportamentos e depoimentos que revelam medos 

entranhados e fundamentam desconfianças capazes de colocar na mira do Santo Ofício 

novos perseguidos.  

 

Fernão Vaz recordará pormenores na agressão de Gonçalo Vaz; para além de Anrique 

Antunes, frequentemente nomeado, vira António Manuel, Diogo Nunes, Diogo Antunes 

e Francisco Lopes, e outros de que não é lembrado; puxa pela memória e refere que no 

episódio entram Catarina Roiz, mulher de Francisco Manuel, e Beatriz Roiz que o 

depoente vê a atirar pedras ao guardador da porta da igreja. Outro nome é ventilado: o 

de Simão, filho de Isabel Fernandes, cristão-novo que cortara as rédeas aos cavalos. 
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Observador, dá conta que muitas pessoas conversam com Estêvão de Sampaio; justifica, 

porém, o facto lembrando que era capitão e vereador; verdade é que a confusão se 

instalara: uns diziam que vinha o Corregedor da Guarda, outros diziam que podia ser o 

meirinho da Santa Inquisição por estar no mosteiro e o dito Estêvão de Sampaio dizia 

não havia de ser senão o Corregedor da Guarda... 

 

Versões diferentes para diferentes públicos? Não era esta a forma ideal para motivar uns 

e outros e evitar prisões de cristãos-novos que teriam efeitos nefastos na vila? Presumia 

Estêvão de Sampaio um conluio, entre os poderes, que pudesse por em risco a recente 

independência do Fundão face à Covilhã? Certezas e desconfianças mesclavam-se, por 

certo, e o vereador acautelava a defesa em todas as frentes. Visado em vários 

depoimentos, percebe-se que era homem que despertava simpatias, e que tinha os seus 

inimigos. Como acontece com os que intervêm na res publica. 

 

António da Cunha, outro inquirido, foi o repicar do sino, quando estava em casa, que o 

trouxe para a rua. Chegado ao adro da igreja, vira agredir a Gonçalo Vaz, Anrique 

Antunes e António Roiz, e ao meio cristão-novo, Francisco Lopes Marote. 

 

Helena João, mulher de Fernandes Carapito, informa que estava à janela que é defronte 

da igreja, e disseram que vinham... tomar a vila; são mais nomes, mais suspeitos; havia 

gente com armas, cristãos velhos e cristãos-novos, mas quando souberam que eram 

oficiais da Santa Inquisição toda a gente se tornou a recolher. 

 

Do testemunho de Francisco Roiz Bárbara releva a declaração que Estêvão de Sampaio 

era tido por cristão velho e homem honrado natural de Santarém, segundo dizem. 

O depoimento de Manuel Dias tem outro interesse. Afinal, no Fundão seguia-se o pulsar 

do país. Explica o inquirido que, domingo, antes da missa se rugia caladamente que em 

Nossa Senhora do Seixo, estavam uns homens aí recolhidos e uns diziam que era D. 

António e mais o Bispo e outros diziam que podia ser o Corregedor da Guarda ou de 

Covilhã... O contexto favorecia os rumores, as dissidências, os conflitos, desencadeava 

motins, alimentava a anarquia. As presenças de D. António e do Bispo da Guarda, o 

companheiro fiel, podiam, na verdade, estar na origem do alvoroço do Fundão. 

Referimos, anteriormente, que era frequente o acolhimento do Prior do Crato em 

conventos que o protegiam. Este é o único testemunho registado que refere a 
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possibilidade da presença na Beira dos opositores a Filipe II, ainda resistentes à data da 

audição das testemunhas.  

 

Gaspar Lopes e Gaspar Luís são os últimos a depor, no dia 20 de Novembro.  

Gaspar Luís presume que o meirinho da Covilhã se metera em casa do irmão, o prior 

Simão de Sequeira, por o povo estar mal com o dito meirinho. Servindo na Covilhã, 

inferia-se que estava contra a vila do Fundão. A 21 de Novembro, continua a audição de 

testemunhas. Era a vila a contas com a Justiça. 

 

Gonçalo Vaz é o primeiro a depor e traz muito para contar. No domingo, vira a Estêvão 

de Sampaio andar pela rua com uma espada; estranhou, por não ser costume. Depois, 

quando o prior o chamou, porque as janelas eram defronte uma da outra, o vereador 

sugeriu que o prior podia estar a enganá-lo... Ainda assim cumpre com a tarefa que lhe 

foi atribuída. Encarregado de guardar uma das portas, confirma que vira entrar o 

meirinho da Inquisição, e que o povo se alvoroçara por pensar que era o corregedor da 

Guarda. Fechara a porta e no primeiro ímpeto da gente se atiraram nele deitando-o 

para fora da porta a tempo que havia algum sossego... Anrique Antunes, Filipe Nunes, 

Pêro Anriques e Diogo Antunes, o engasgado, de alcunha, e outros cristãos-novos de 

fora; explica ainda que o intimaram a que abrisse a porta para deixar sair as pessoas. A 

recusa valera-lhe uma estocada e tê-lo-iam morto se não tivesse umas couraças 

protectoras. Acresce que os cristãos-novos, quando assim procederam, sabiam que 

guardava a porta por parte do Santo Ofício. Desde então, afirma que estava diferente 

com Estêvão de Sampaio.  

 

Diferença óbvia de comportamentos: os cristãos-novos estavam de má fé, e continuaram 

a agredir o meirinho do Santo Ofício mesmo depois de saberem que o assunto tinha a 

ver com a Inquisição. 

 

Gonçalo Roiz, alfaiate, vê o que interessa. Lembra o embuçado, o alvoroço da gente, os 

empurrões, antes que conhecessem que o meirinho era do Santo Ofício, mas não 

conheceu as pessoas que empurravam por a volta ser grande...  
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Francisco, filho de Manuel Luís, sabe pouco: só viu deitar uma pedrada aos cavalos e 

isso ouvira-o a Francisco Roiz Dourado, cristão velho, quando o meirinho chegou 

embuçado, Armas por armas. 

 

João Nunes confessa também que não sabia outra coisa mais que somente, domingo 

pela manhã lhe dissera o padre-cura com pena de excomunhão que não dissesse nada 

porque havia de haver negócio na igreja. O segredo estrangulava o cura? Liberta-se 

dele, mas ameaçou com a excomunhão a João Nunes se o divulgasse. 

 

Inquiridas todas as testemunhas, o Corregedor de Castelo Branco mandou que esta 

diligência se cerrasse e selasse para ser enviada, especificando que o texto se 

compunha de trinta e cinco meias folhas. Seguem-se anotações: Até ao presente não se 

pagou nada. 

 

Na mesma folha vê-se o registo: Deixa-lhe nesta Mesa dois mil réis na Semana da 

Páscoa de 82 e houve-se por pago. 

Na página 326, do documento constam as conclusões que transcrevemos: 

Estas culpas posto que me não parecem de qualidade para por elas se proceder a prisão, contudo por 

serem de matéria de muito prejuízo ao ministério do Santo Ofício se deve fazer muito caso de culpas 

semelhantes para exemplo de outros e castigo dos delinquentes. 

E consta por muitas testemunhas que é fama pública em o lugar do Fundão Estêvão de São Paio natural 

do dito lugar avisara a muitos cristãos novos que não fossem à igreja onde sabia que estava o meirinho 

do Santo Ofício para fazer diligência e isto para os favorecer e prejudicar ao Santo Ofício e isto diz o 

licenciado Jorge Ruberte que viu; e outras testemunhas depõem de indícios; e por seu aviso se ausentou 

o juiz da dita vila que era cristão-novo e andou fora do dito lugar três ou quatro dias até se segurar. 

Pelo que peço a V. M. que mandem comparecer ante si a Estêvão de S. Paio; e lhe mandem dar sua 

fiança abonada de278... para ser acusado e castigado pelas ditas culpas como o caso merecer. 

E o mais que algumas testemunhas dizem que ele tem raça de cristão-novo e favorece a gente desta 

nação e come e vive dela. Também consta que Anrique Roiz, (Antunes, entrelinham, em cima de Roiz) 

cristão-novo do dito lugar sabendo que Gonçalo Vaz tinha cargo de uma das portas da igreja que parte 

do Santo Ofício para melhor se efectuar a dita diligência, lhe resistiu arrancando da espada e lhe deu 

uma estocada fazendo motim e alvoroçando a gente em prejuízo do Santo Ofício, pelo que peço a V. M. 

vistas as ditas culpas que o mandem prender e que se passe mandado para ser trazido ao cárcere deste 

Santo Ofício. 

                                                 
278 Duas palavras ilegíveis. 
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Pela Páscoa de 1582, dois homens, Estêvão de Sampaio e Anrique Antunes, deveriam, 

pois, ser detidos e entregues ao Santo Ofício. Presume-se que o Corregedor aceitara que 

a volta do Fundão tinha mais a ver com ódios velhos entre o Fundão, já promovido a 

vila, e a Covilhã que não aceitava o novo estatuto. 

 

Acreditámos que o processo estaria concluído. Não era assim. Continuámos a pesquisa 

e uma nova folha se abriu com outro ciclo de interrogatórios. Desta vez, as diligências 

são da competência do mui ilustre governador do Bispado da Guarda, Arcipreste da 

Covilhã, licenciado Estêvão Magro. 

 

Enviam-lhe um Sumário sobre o caso do meirinho da Santa Inquisição da cidade de 

Lisboa e que aconteceu no Fundão.  

Titulam-no: As brigas do Fundão sobre prisões que se fizeram como está decretado no 

fim. Na margem esquerda da folha consta um apontamento: Para se devassar e ver se se 

fará diligência. Este conjunto de documentos está em mau estado. O tempo e a 

humidade encarregaram-se de apagar e confundir a informação; a tinta sobrepôs-se às 

palavras, encobriu grafemas, prejudicou a descodificação do texto. Pelo contexto, 

percebe-se que as informações não são diferentes das produzidas anteriormente.  

 

Considerações finais 

 

Ao tempo dos acontecimentos do Fundão, vivia-se, na Península, um clima de repressão 

inquisitorial, que impunha uma disciplina ideológica esmagadora de quaisquer 

dissidências religiosas; às nascidas do confronto entre a Reforma e a Contra Reforma, 

somavam-se os conflitos com fiéis a outras fés. 

 

Simultaneamente o contexto de anarquia gerado por Alcácer Quibir, a luta de acesso ao 

trono de Portugal, a que se juntava, no Fundão, o desejo de emancipação da Covilhã, 

está na génese das brigas que descrevemos.  

 

A vitória tridentina disseminava-se em todos os domínios. Nesta conjuntura ideológica, 

a aventura de Alcácer Quibir que culmina com o desaparecimento de D. Sebastião, é 

modelar: ébrio de Deus, o desejado monarca acreditara-se eleito divino, para um futuro 

glorioso, na senda de heróis de um país pioneiro que aprendera a cultuar; o território do 
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eu é um labirinto, e fantasista, embarca na aventura da conquista de África/derrota de 

infiéis, os esteios do reino; as perdas somaram-se, a tragédia mitificou o monarca, a 

crença num salvador sustentou-se com a criação/idealização do Encoberto; o 

messianismo/sebastianismo germinou em esplendor. A crise do reino forjava lendas, 

recriava relatos, reacendia o interesse por profecias, queria crer em falsos D. 

Sebastião279, ressuscitava o bandarrismo. 

 

As oscilações, as cedências de D. Henrique, de nobres, de algum alto clero redundaram 

na união das coroas peninsulares. É este o contexto ideológico que envolve os 

acontecimentos no Fundão.  

 

Da análise da documentação ficam algumas questões. Quem era Estêvão de Sampaio? 

Um vereador consciente da importância dos cristãos novos no desenvolvimento da vila? 

Um irmão de fé oculto? Uma das raras (mas existentes) pessoas que se solidarizavam 

com os perseguidos, porque o convívio desocultava a condição humana dos conversos, 

as suas alegrias e aflições, e gerava amizades? Um vendido, como testemunham certos 

inquiridos, às dádivas dos cristãos-novos que lhe garantiam uma vida mais desafogada? 

A presença simultânea dos meirinhos da Inquisição e da Covilhã, a coexistência dos 

factos permitiu, conhecido o segredo, afrontar a Inquisição e impedir a prisão de 

conversos? Ou a volta do Fundão teve em Estêvão de Sampaio um defensor, acima de 

tudo da independência da então vila, face à Covilhã?  

 

E os outros, envolvidos também no tumulto, reagiram à Inquisição ou defenderam a 

posse do estatuto de vila alcançado havia quatro meses, à data dos acontecimentos? A 

oposição manifesta-se contra o Corregedor da Guarda e justiças da Covilhã? 

Presumivelmente, a maioria dos cristãos-novos insurgia-se contra a Inquisição e contra  

a tomada da vila pela Covilhã. Mas também os cristãos-velhos desejavam conservar a 

emancipação do Fundão. 

                                                 
279 O primeiro é o rei de Penamacor. Cf, entre outros: Pinheiro Chagas, História de Portugal, vol VI, 

Chagas, Pinheiro, História de Portugal, popular e ilustrada, Lisboa, Escriptorio da Empreza, 1900. 

 pp. 456, 457 e 458; José van den Besselaar, op, cit, pp. 68 a 71. Seguiram-se o rei da Ericeira, Gabriel 
Espinosa e o prisioneiro de Veneza. 
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Percebe-se pela análise dos textos que António de Proença, o meirinho da Covilhã, é 

figura antipática, para os que testemunham. Por que zombava da vila onde entrara de 

vara levantada, em ostensiva manifestação de poder? Irmão do prior do Fundão sentiu-

se protegido? Que sentido fazia aquele desafio à população?  

 

Muitos não entenderam as razões do alvoroço. Em tempo de crise, de facções diversas, 

D. António, pretendente ao trono de Portugal deambulava pelo país, era acolhido em 

conventos. Manuel Dias testemunha o boato que corria; expressivamente refere que, 

antes da missa do famigerado domingo, se rugia caladamente que D. António e o Bispo 

da Guarda estavam escondidos no Convento de Nossa Senhora do Seixo; o alvoroço era 

interpretado como mais uma luta desencadeada pelas solidariedades e oposições que o 

candidato que continuava a disputar o trono a Filipe II animava.  

 

Do motim que envolveu a população emerge, sem dúvida, uma nota comum: o desejo 

de manter a posse da vila; populares resistirão simultaneamente a uma justiça que não 

existia, ao mesmo tempo que, (apesar de alguns), questionam o modus faciendi da Santa 

Inquisição. 

 

O Fundão soltou-se; pagou, como referimos, a ousadia. A rivalidade entre as duas 

localidades beirãs manter-se-ia. Os procuradores da Covilhã às Cortes impediram o 

acesso, enquanto puderam. Em 1641 Francisco Botelho da Guerra e João de Sousa 

Falcão, alertavam: 

 Têm os suplicantes informação ou temem que os moradores do lugar do Fundão, 

aldeia do termo da dita vila, tratem de que seja vila, como já antigamente intentaram, 

oferecendo dádivas e fazendo largas ofertas, e porque de o ser resulta notável agravo e 

vitupério à Vila da Covilhã, e grande perda e interesse aos moradores dela, porque 

havendo de ser vila o dito lugar, não se poderão sustentar e acabará de se destruir de 

todo a dita vila. Pedem a V. M. lhes não defira em caso que os contentem e os conserve 

na posse em que estão. 

 Na verdade, o estatuto de vila só em 1747 se concretizaria.  

 
 



 

 

 

Errata: 

 

- Na páginanº124, quando referimos o imóvel nº18 como sendo da rua da Estrela, deve 

ler-se rua de S. João nº18, tal como as colunas seguintes. 

- Na páginanº127, onde se lê 4 esfinges…etc., deve ler-se: 4 semblantes, as portas de 

Jerusalém, 1 pelicano, 1 preguiça e 1 leão de judá. 

- Na mesma página, mas na última coluna, em vez de 18 marcas…etc., deve ler-se 12 

marcas e desta forma criamos vários campos de descrição. 

 


