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Luso-Sephardic Dialogues:
a project that turned into a book

António M. L. Andrade1

(CLLC, Universidade de Aveiro)
Saul António Gomes2

(CHSC, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra)
Maria de Fátima Reis3

(Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, Centro de História da Faculdade de Letras de 
Lisboa, Academia Portuguesa da História)

A comunidade judaica tem uma presença significativa na Península 
Ibérica (Sefarad) desde tempos muito recuados, anterior à formação dos rei-
nos ibéricos. Ao longo dos séculos, manteve uma relação estreita e dialogante 
com a maioria/minoria católica e muçulmana, repleta de momentos de diálo-
go frutuoso e de colaboração mútua, mas também de intolerância. Os alvores 
da época moderna ficaram marcados pela questão judaica, tanto em Espanha 
como em Portugal, com os processos de expulsão e de conversão forçada dos 
judeus castelhanos, aragoneses e portugueses, e sobretudo pelo estabeleci-
mento do Tribunal da Inquisição, cuja acção determinante se fez sentir em 
Portugal, com particular incidência sobre os cristãos-novos, por um período 
de quase trezentos anos (1536-1821), fomentando o desterro de milhares de 
portugueses que se foram organizando em inúmeras comunidades dispersas 
pelo Velho e pelo Novo Mundo. As circunstâncias muito específicas vividas 
no Portugal de Quinhentos e de Seiscentos, nomeadamente os Descobrimen-
tos e a acção do tribunal do Santo Ofício, condicionaram e moldaram, de 
uma forma singular, a inovação e a criação cultural e científica desenvolvida 

1 aandrade@ua.pt, https://orcid.org/0000-0002-7456-6504. 
2 sagcs@fl.uc.pt, https://orcid.org/0000-0001-7188-610X. 
3 fatimareis@letras.ulisboa.pt, https://orcid.org/0000-0002-2999-2213.

https://doi.org/10.48528/d9rp-7a51-01



9
Diálogos Luso-Sefarditas: 

um projecto que se transformou em livro

no país e fora dele, lançando, não raras vezes, algumas das suas principais 
figuras, em áreas do saber diversas, nos caminhos do desterro, em resultado 
do seu pensamento, da sua fé ou tão-só da sua ascendência hebraica. Este 
largo período constitui, porventura, uma das épocas mais ricas na história 
dos diálogos luso-sefarditas, no qual coincidem, por um lado, a Conversão 
Geral dos judeus portugueses, por ordem de D. Manuel I, e o longo processo 
subsequente de integração dos cristãos-novos e, por outro, a resistência tenaz 
à integração com os fenómenos próprios do criptojudaísmo e do regresso 
ao judaísmo, tanto em Portugal como sobretudo nas comunidades sefarditas 
de origem portuguesa formadas tanto na Europa como no resto do mundo, 
algumas das quais subsistem e mantêm a sua identidade até aos nossos dias. 

A herança judaica tem sido, justamente, um tema assaz debatido nos 
últimos anos em Portugal. A este propósito, convém recordar o papel re-
levante que algumas autarquias têm assumido na preservação e na divul-
gação da memória sefardita. Ora, o Centro de História da Sociedade e da 
Cultura (da Universidade de Coimbra), a Cátedra de Estudos Sefarditas Al-
berto Benveniste (da Universidade de Lisboa) e o Centro de Línguas, Lite-
raturas e Culturas (da Universidade de Aveiro), têm vindo a reunir esfor-
ços para organizar, em conjunto com diversos municípios (Coimbra, 2017;  
Aveiro, 2019; Leiria, 2021) encontros científicos subordinados ao tema “Diálogos  
Luso-Sefarditas”, com o objectivo de promover a investigação e a divulgação 
da enorme riqueza desta relação antiga e matricial (a nível local, nacional e 
internacional), que é parte integrante da identidade portuguesa e lusófona, 
patente nas suas múltiplas manifestações em áreas tão diversas como a histó-
ria, a medicina, a farmácia, a filosofia ou a literatura, entre outros domínios  
do saber.

É precisamente a história fascinante desta comunidade judaica e por-
tuguesa, umas vezes cortejada e protegida, outras repudiada e perseguida, que 
ora trazemos a público pela mão de investigadores oriundos de instituições 
nacionais e internacionais, contribuindo para dar corpo e forma aos diálogos  
luso-sefarditas nas suas diversas materializações. O presente volume decorre das 
palestras apresentadas no II Colóquio Internacional “Diálogos Luso-Sefarditas”, 
realizado no magnífico cenário do Museu de Aveiro / Santa Joana, instalado 
no antigo Convento de Jesus da Ordem Dominicana feminina, nos dias 12 e 
13 de Dezembro de 2019. 
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Como motivo principal da capa deste livro, escolhemos, pelo seu 
simbolismo e grande beleza, as imagens colhidas do frontispício daquela que 
poderá ser considerada uma das obras mais significativas empreendida pelos 
cristãos-novos portugueses na diáspora, em meados do século xvi. Referimo-nos 
à magnífica edição in-fólio da Bíblia de Ferrara de 1553, a primeira tradução 
impressa do Antigo Testamento do hebraico para língua castelhana, saída 
dos prelos de Abraão Usque. Cerca de dez anos antes, na cidade de Lisboa, 
este mesmo Abraão Usque era conhecido pelo nome de Duarte Pinel e dava 
aulas particulares de latinidade aos jovens estudantes da capital do Reino, 
quando foi detido e processado pela Inquisição, acusado de esconder em 
sua casa uma prima que pretendia abandonar o país. Nos primeiros anos 
da década de cinquenta, naquela que era à época, por assim dizer, a maior 
cidade portuguesa fora de Portugal – Ferrara –, o antigo professor de latim 
mudou de nome, mudou de religião e mudou de profissão, passando 
a dedicar os seus dias aos prelos, ao papel e às tintas com que haveria de 
compor algumas obras notáveis em português, castelhano e hebraico, entre 
as quais se destacam as primeiras edições da Consolação às Tribulações de Israel 
(1553), de Samuel Usque, ou a História da Menina e Moça (1554), de Bernardim 
Ribeiro, duas pérolas da Literatura Portuguesa de Quinhentos.

No centro do frontispício da Bíblia de Ferrara encontra-se a imagem 
simbólica de uma nau ostentando uma esfera armilar, que se agita, em ple-
na tempestade, no mar revolto, com o mastro da gávea quebrado, fustiga-
da pelos fortíssimos ventos soprados pelas figuras divinas que ornamen-
tam as margens do rosto. Foi nosso desejo, neste volume, que estes ventos 
do passado continuassem a dar vida, no presente, aos fecundos diálogos  
luso-sefarditas havidos ao longo de séculos, já não num clima tempestuoso, 
como no tempo em que a Bíblia foi dada à estampa, mas antes de diálogo, de 
reflexão e de tolerância. E, para isso, contámos, naturalmente, com a colabo-
ração inestimável não só dos autores dos estudos publicados que nos trazem 
os frutos sumarentos da sua investigação, como também dos membros da 
Comissão Científica que deram um contributo valioso para a melhoria da 
qualidade do volume. A todos manifestamos, por igual, o nosso profundo 
agradecimento pela colaboração prestada.
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Uma palavra final de reconhecimento público é devida aos três centros 
de investigação que têm patrocinado, desde a primeira hora, os encontros 
dos “Diálogos Luso-Sefarditas”, o Centro de História da Sociedade e da  
Cultura da Universidade de Coimbra, a Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto 
Benveniste da Universidade de Lisboa e o Centro de Línguas, Literaturas e 
Culturas da Universidade de Aveiro, cujo apoio nos proporcionou os meios 
necessários para a publicação deste livro integrado na série monográfica da 
revista Ágora. Estudos Clássicos em Debate.
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Maria de Fátima Reis










