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de Santarém entre a União Ibérica e a Restauração

Denunciation, persecution and dispersion of New Christians 
from Santarém between the Iberian Union and the Restoration

Maria de Fátima Reis1

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

Resumo: Agindo no sentido de impedir o criptojudaísmo, o Tribunal da Fé exerceu um 
dos mais alargados controles sociais da época moderna. Observa-se o caso da comunidade 
cristã-nova de Santarém, entre a União Ibérica e a Restauração; a comunidade judaica sca-
labitana, próspera desde tempos recuados, manteve-se como cristã-nova ou criptojudaica 
após a conversão forçada em fins do século xv, enfrentando o poder persecutório da Inqui-
sição de Lisboa, com a instauração em Portugal do Tribunal do Santo Ofício.

Palavras-chave: Cristãos-novos; Inquisição em Portugal; Controle social; Santarém.

Abstract: Acting to prevent crypto-Judaism, the Court of Faith exercised one of the most 
extensive social controls of the early modern age. This work analyzes the case of the New 
Christian community of Santarém, between the Iberian Union and the Restoration; the 
scalabitan jewish community, prosperous since ancient times, remained as New Christian 
or crypto-Jewish after the forced conversion at the end of the 15th century, facing the 
persecutory power of the Lisbon Inquisition, with the establishment of the Holy Office in 
Portugal.

Keywords: New Christians; Inquisition in Portugal; Social control; Santarém.
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Muitos são os estudos que têm vindo a evidenciar o funcionamento da 
Inquisição em Portugal, enquanto estrutura de poder e controlo social, com 
identificação de fases de organização do Tribunal da Fé e de ritmos de repres-
são nos territórios submetidos à Coroa, explorando designadamente o vasto 
espólio documental à guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo2. Não 
sendo este estudo excepção neste particular, procura-se perceber tanto o im-
pacto dessa acção à escala local, num aglomerado urbano de média dimensão 
e de secular implantação de uma comunidade judaica, onde existiam delega-
dos do Tribunal — Familiares e Comissários —, como entender a perseguição 
e resistência de famílias cristãs-novas3. Elegendo para observação o fim da 
Monarquia Dual, uma década depois do Édito da Graça alcançado em 1627 
e da finta lançada à gente de nação na comarca de Santarém em 1630, recuo 
um pouco na cronologia que tem ocupado a minha observação nesta matéria 
para essa localidade4.   

Ciente das transformações institucionais do Santo Ofício durante o pe-
ríodo filipino, no que diz respeito à reforma do Conselho Geral com aumento 
do número de deputados e às mudanças relativas ao cargo de inquisidor-
-mor com obrigação de resignação da titularidade do bispado, e das críticas 
da “gente da nação” ao procedimento inquisitorial português, exigindo que 
as provas do delito não assentassem em testemunhos singulares, e de que 

² Sobre o Santo Ofício como instituição de disciplinamento social, vide, por todos, a problematiza-
ção de Palomo (1997) 119-136 e para o Tribunal da Fé, vide a recente sistematização de Marcocci & 
Paiva (2013). Para os recursos e as contingências da documentação inquisitorial para a análise históri-
ca, vide os problemas equacionados por Feitler (2014) 55-64. Para os resultados historiográficos das 
últimas décadas, vide o balanço feito por Marcocci (2010) 355-393. Tem-se também uma síntese da 
problemática da repressão nos territórios submetidos à Coroa, em Reis (2019).

³ Acompanhe-se esta realidade local, em diferentes periodizações, em Beirante (1980), Idem (1981), 
Rodrigues (2019) e Reis (2005) 61-65. Vide também um conspecto global para o reino em Gomes (2008) 
79-81. Para as potencialidades analíticas da relação local/global, num entendimento já considerado “mi-
cro-global”, vide De Vito & Gerritsen (2018) 1-28.

⁴ Vide Reis (2005) 70-80, Idem (2016) 73-84 e Idem (2019b). Para a animosidade e resistência de Por-
tugal à União Ibérica, que culminará em revoltas populares em Évora e no Algarve, em 1637, e no êxito 
da Restauração portuguesa, tendo por base a documentação da Inquisição espanhola, numa interpre-
tação que desvia “o foco de atenção da corte e do governo central” para “a maioria da população”, 
vide Schwartz (2013) 493-506. Possibilitava o Édito da Graça a isenção do confisco de bens aos que se 
confessassem no tempo da graça, espaço de três meses, e acesso a cargos públicos aos que não tivessem 
suspeitos de ascendência judaica, há três gerações, na família. Vide, e.g., Mea (2008) 9-32.
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muitos cristãos-novos conseguem autorização para se ausentarem do reino, 
particularmente entre a década de 20 e a de 40 do século xvii, o tempo em 
análise é de acentuada repressão inquisitorial5. No caso de Santarém, tratar-
-se-á mais directamente dos ecos da visitação à terra, realizada entre 1624 e 
1625, que afectara a comunidade, última visita de que se tem conhecimento 
realizada pelo tribunal de Lisboa a terras de sua jurisdição6; correspondendo 
a um tempo de decadência das visitas de distrito, dado apenas se saber de 
mais duas visitas da inquisição, uma ainda nesse século, em 1637, a Viseu 
e outra no século seguinte, entre 1763 e 1769, ao Grão-Pará. As visitações, 
verdadeiro “detonador local”, nas palavras de José Pedro Paiva, agitavam as 
consciências e desencadeavam a instrução de processos7. Porém, como tem 
sido entendido e em concreto, em Santarém, os motivos que levavam as po-
pulações à denúncia de vizinhos não coincidiriam com os que estavam na 
actuação dos inquisidores — suprimir heresias. De facto, em muitos casos as 
razões da delação assentavam quer em quezílias familiares, quer em discór-
dias comunitárias, como desentendimentos de negócios, dívidas por saldar 
ou recusa de empréstimos e até desavenças amorosas8. 

Entre Dezembro de 1624 e Maio de 1625 o inquisidor Frei António de 
Sousa recolheu informações sobre o comportamento religioso e moral dos 
habitantes, tal como fizera o seu antecessor, em 1618, o inquisidor Manuel 
Pereira9. Das 182 pessoas denunciadas em 1624, 149 dizem respeito a 
práticas judaicas, daqui resultando, pelo que apurei, a posterior instauração 

⁵ Vide López-Salazar Codes (2009) 147-161, Idem (2013) 187-201, Mattos (2011) 1-11 e Cordeiro 
(2018), em especial, 136-137. Para a considerada terceira fase do movimento migratório de cristãos-novos 
para Castela, a partir de 1627, vide Hernández Franco (2010) 15-31, em especial, 19, sendo a primeira 
etapa localizada pelo autor entre as décadas de 1540 e 1550 e a segunda etapa no ano de 1580. Para a 
periodização da intensidade dos autos-da-fé, que reflecte “the growing political tension between the Por-
tuguese Inquisition and the royal government”, vide Pulido Serrano (2012) 219-246, em particular, 232.

⁶ Visita realizada no tempo do arcebispo de Lisboa, D. Miguel de Castro, expressão da relação e 
complementaridade de actuação de poderes — inquisitorial e eclesiástico — no controlo dos compor-
tamentos sociais. Para este entendimento e para o apoio pró-filipino e reconhecimento dos Castro pela 
Monarquia Hispânica, vide Giebels (2011) 121-150 e Lourenço (1989) 567-596. 

⁷ Vide Paiva (2004), em especial, 175.
⁸ Vide Reis (2016) 73-84.
⁹ Arquivo Nacional da Torre do Tombo [ANTT], Tribunal do Santo Ofício [TSO], Inquisição de 

Lisboa [IL], liv. 798.
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de processos10, tendo identificado 20, sendo que quase metade, nove, são 
relativos a uma família, que vou designar pelo apelido preponderante, 
os Quintal, que vou destacar11. Não há dúvida que essas duas visitas da 
Inquisição deixaram marcas profundas e duradouras em Santarém. O clima 
de medo e de alvoroço que as visitações suscitariam nas famílias visadas tem 
sido um aspecto recorrentemente apontado pelos historiadores para os mais 
diversos estudos de caso12.  

O medo, que motivava a denúncia, possível de ser historicizado, na li-
nha sugestiva e já canónica de Jean Delumeau e ainda de Bartolomé Benassar, 
terá resultado em sentimentos de dúvida, desconfiança e suspeita perante 
práticas quotidianas e comuns, afectando a rotina diária e as relações entre as 
populações13. O temor causado pela Inquisição e pela sua presença efectiva 
nos territórios visitados e que derivava na adesão ao discurso inquisitorial, 
seja através do interesse em integrar a instituição, até pelos privilégios adve-
nientes, seja através da adesão à denúncia, tanto levou à procura do cargo de 
familiar, sabendo mesmo que no caso de Santarém alguns indivíduos chega-
ram até a forjar a pertença ao Tribunal14, como conduziu à apresentação vo-
luntária para admitir comportamentos tidos por desviantes e à observação aten-
ta dos hábitos dos vizinhos susceptíveis de se enquadrarem no controlo operado. 

Tomando aqui a periodização estabelecida para a prática repressiva 
do Santo Ofício em Portugal, ao longo do período filipino, que distingue três 
momentos principais, “o primeiro até 1605; o segundo de 1605 a 1619; e o 
terceiro, dessa data, ao 1.º de Dezembro de 1640”, a pergunta impõe-se15. Terá 
sido a forma de vigilância comunitária e os indícios de costumes judaizantes 

10 Vide Lourenço, op. cit., 574-575.
11 Vide infra genealogia em anexo.
12 Vide um dos mais recentes, Oltean (2018) 59-85. 
13 Vide Delumeau (1978). Para a difusão inquisitorial da “pedagogia do medo”, vide Bennassar 

(1984) 174-182. Muito sugestiva a análise do impacto historiográfico de Bennassar, com diversas linhas 
de estudo expressivas da acção inquisitorial, em Moreno (2020) 1-12.

14 Casos ora em estudo, vide os autos de devassa, de 1594, contra Domingos de Vasconcelos, de 
Santarém, que se fazia passar por familiar do Santo Ofício. ANTT, TSO, IL, maço 63, n.º 1. Processo de 
Manuel dos Santos Anes, de 1682, tecelão de Santarém, que fingiu ser familiar do Santo Ofício. ANTT, 
TSO, IL, proc. 9487. Processo de José de Almeida, barqueiro, de 1755, do porto de Muge, que se fez 
passar por familiar do Santo Ofício. ANTT, TSO, IL, proc. 5172.

15 Vide Coelho (2001) 128. Vide também Magalhães (1987) 191-228.
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que levou à acusação dos Quintal e à sua perseguição pelo Santo Ofício? Acu-
sados é certo nas visitações feitas a Santarém em 1618 e em 1624, os Quintal 
estavam bem sinalizados como cristãos-novos, já que integravam o rol da 
finta lançada à gente de nação em 163016. 

Seguramente esta família fora nomeada antes, em 1605, ano do perdão 
geral, a troco de 1.700.000 cruzados que os cristãos-novos prometeram pa-
gar à Coroa, não valendo, porém, o indulto em caso de suspeita de criptoju-
daísmo, em que seriam considerados relapsos e sujeitos às penas previstas, 
e em que foram recenseadas no país 6.000 famílias de contribuintes, cerca 
de 24.000 a 30.000 cristãos-novos17; merecendo correcção a queda acentuada 
deste número, conhecido para 1631, na finta destinada à compra de juros da 
fazenda real, no valor de cerca de cem contos de réis, em que 1.804 famílias, à 
volta de 10.000 cristãos-novos, responderam ao apelo do monarca18. 

As fintas, organizadas por comarcas, para cobrança de um imposto 
especial, no caso em apreço, o pagamento dos perdões gerais negociados com 
a monarquia durante o tempo da União Ibérica, terminaram pelo alvará de 2 de 
Maio de 1768 que pôs fim aos Róis de Fintas, seguido da promulgação da Carta 
de Lei de 25 de Maio de 1773, de abolição da distinção entre cristãos-novos e 
cristãos-velhos19; assim se verificou uma dinâmica de “emancipação da gente 
de ascendência hebraica” e terminavam as inquirições de limpeza de sangue.  
É claro que os próprios lançadores das fintas tinham larga margem de 
manobra para incluir famílias no rol que eram ou assim ficavam afamadas de  
cristãs-novas; não sendo de excluir os efeitos das inimizades nesses 
arrolamentos20.

16 Para a construção desta formulação como “a Jewishly-identified cultural (social, political, and re-
ligious) category”, vide Graizbord (2013) 15-44. Vide Lançamento da finta à gente de nação na comarca 
de Santarém, 1630. ANTT, TSO, Conselho Geral, Livro 18.

17 Vide Pulido Serrano (2007) e Idem (2006) 345-376. Sobre a movimentação eclesiástica, civil e di-
plomática para impedir este perdão geral aos cristãos-novos, vide Marques (1993) 177-203. Vide ainda 
Coelho (1998) 75.

18 Vide Idem (2001b), em especial, 114.
19 Vide Tavares (2002) 171-208. Para as relações de poder entre o Santo Ofício português, os cris-

tãos-novos e a Monarquia Hispânica, vide López-Salazar Codes (2010).
20 Vide Magalhães (2012) 173-174.
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Num quadro de dificuldades financeiras da Coroa21, o contributo dos 
cristãos-novos foi significativo no caso de Santarém, designadamente, pela 
carta régia de 22 de Fevereiro de 1630, com a finta lançada para a compra de 
padrões de juro, no valor de 3.216.000 réis, para custear o socorro de Pernam-
buco22, e passados poucos meses, pela carta régia de 9 de Novembro, com 
o “serviço” de 2.243.550 réis para ajuda no apresto da armada destinada à 
restauração de Pernambuco; tendo em ambos os documentos seguido instru-
ções específicas para a sua rápida cobrança na vila e comarca de Santarém. 
Impostos avultados a serem arrecadados com “brevidade” e entregues em Lis-
boa “com toda a segurança necessária” e à “custa e risco da gente da nação”.

No primeiro rol, em que foram lançadas na vila de Santarém mais de 
seis dezenas de pessoas, algumas incluindo outros indivíduos do agregado 
familiar, e no segundo rol, a que acresceram mais alguns nomes, consta, em 
ambas as situações, a família Quintal: Henrique do Quintal e sua irmã, Manuel 
do Quintal, Rafael do Quintal, as irmãs de Rafael do Quintal e Fernão Álvares 
do Quintal23. Verdade é que, por não considerarem justo acudir ao socorro de 
Pernambuco, ou por entenderem que foram indevidamente arrolados, seja por 
falta de bens, por serem cristãos-velhos ou por terem já sido fintados noutra 
localidade, alguns habitantes listados solicitaram escusa. Tal o caso de Luís 
Serra, em cuja petição evoca “não ter nenhuma fazenda”, nem trato ou me-
neio, e aquela pela qual se sustentava pertencia aos enteados que eram cristãos- 
-velhos; fintado em 5.000 réis, só conseguiu um abatimento de 3.000 réis24. 

21 Tempo de conflitos bélicos e de esforços de conservação da Índia e de socorro ao Brasil, que levou 
à imposição de tributos, abrangendo, “entre os privilegiados, os eclesiásticos”. Vide Oliveira (1990) e 
Silva (2013), em particular, 205-244.

22 Vide Rodrigues (1997), II, 290-293, documento – cxii [ANTT, Arquivo Geral do Santo Ofício, Livro 
220, fls. 3-5]. Vide Idem, ibidem, 316-318, documento – cxxv [ANTT, Arquivo Geral do Santo Ofício, Livro 
220, fls. 56-57v].

23 Vide Idem, ibidem, 283-289, documento – cxi, em especial, pp. 283-285 [ANTT, Arquivo Geral do 
Santo Ofício, Livro 220, fls. 9-13v]. Vide Idem, ibidem, 306-312, documento – cxxi, em especial, 306-308 
[ANTT, Arquivo Geral do Santo Ofício, Livro 220, fls. 58-61]. Sendo de reconhecer a possibilidade de se 
estar neste caso perante a forma de reprodução observada por Costa (2010) 113, em que “a renovação 
sistemática do grupo, mais do que o efeito de uma estratégia familiar dependente da hipergamia, seria 
a consequência da actuação persecutória da Inquisição, a qual, por sua vez, respondia aos recorrentes 
constrangimentos financeiros da fazenda régia”.

24 Vide Rodrigues (1997), II, 279, documento – cvii [ANTT, Arquivo Geral do Santo Ofício, Livro 
220, fl. 91]. Sobre as altercações verificadas em Santarém, vide ibidem, I, 113-116. 
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É oportuno dizer que, pese embora todas as contingências analíticas 
dos documentos produzidos pelo Santo Ofício, não deixam de constituir va-
liosos testemunhos para a história da família, quer antes de mais do ponto 
de vista genealógico, quer de outras ópticas que têm sobressaído na historio-
grafia, como a demografia histórica, a questão das redes familiares e sociais, 
dos laços de grupo e de parentela legitimados numa “economia de favores” 
ou do “dom”, como tem sido designado25, de solidariedades e sociabilidades 
firmadas, da trajectória dos indivíduos e da sua mobilidade, compreendendo 
a diáspora sefardita26, e da própria vida quotidiana e da cultura material, 
tantas têm sido as questões e possibilidades colocadas e os caminhos percor-
ridos, sem esquecer as receitas inquisitoriais27. É neste desdobramento de ter-
ritórios analíticos do historiador e da acção da Inquisição que situo a história 
da família Quintal, entrevendo as perseguições porque passaram, vítimas de 
crime contra a fé, acreditando que a história é feita de histórias de vidas, cujas 
tramas urge compreender nas suas manifestações.

Sinalizados, pois, como cristãos-novos, os Quintal faziam parte da elite 
urbana de Santarém, uns exercendo a actividade de médico e outros de ad-
vogado, o que lhes daria prestígio social, mas não poder político, pelo que 
sei, sobre os dirigentes municipais. A 18 de Abril de 1618 foi a antiga criada, 
Maria Lopes, que servira durante nove meses em casa do licenciado Lopo do 
Quintal e sua mulher Branca Nunes, já defuntos, que denunciara à mesa da 
visitação que a carne de vaca ou carneiro consumida nessa casa era limpa de 
toda a gordura, cozinhando-se a parte limpa em panela apartada, temperada 
com cebola e azeite para a referida família, e a que ficava com gordura era co-
zida noutra panela para os criados; mais denunciou que não se comia congro, 
cação ou lampreia28.

25 Vide Hespanha & Xavier (1993) 382 e Cardim (2001) 133-174.
26 Para a evidência desta linha historiográfica que tem destacado as redes familiares sefarditas no 

“comércio internacional e na integração dos circuitos do império nos mercados europeus”, vide Costa 
(2010) 112-126, em especial, 124, nota 9, onde se podem localizar os principais estudos sobre o tema.

27 Vide o caminho percorrido por Lopes (2016) 189-215 e Idem (2019) 171-200 e por Antunes & Silva 
(2012) 377-410. Para a problematização de constituição das redes comerciais e financeiras, num enten-
dimento que vai além do princípio da homogamia, designadamente sefardita, percebendo a coopera-
ção colaborativa no cruzamento de religiões, culturas e nacionalidades, vide Ribeiro (2019) 131-169 e 
Antunes (2013) 93-119. Para a mobilidade ascendente de cristãos-novos, vide, por todos, Olival (2008) 
397-409. Sobre as potencialidades analíticas da cultura material, vide, por todos, Braga (2012).

28 ANTT, IL, Registos de Visitações, livro 798, Livro das Denunciações da visitação do Santo Ofício da 
Inquisição, a qual fez o Doutor D. Manuel Pereira, inquisidor apostólico contra a herética pravidade em todo o 
distrito da Inquisição de Lisboa, 1618-1619, fls. 17r-18r.
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Na visitação de 1624 foi António Guerreiro, médico, cristão-velho, casa-
do com Joana Feia Borges, morador à porta de Mansos, de 46 anos de idade, 
que, na audiência de 15 de Dezembro, contara o que lhe fora dito por Gaspar 
de Freitas de Macedo29, morador à porta da Alcáçova, que tendo este muitas 
demandas e aconselhando-se com Manuel do Quintal, morador na rua Direita, 
este não fazia diligências aos sábados30. Mais declarara que a parteira, Mécia 
Duarte, moradora em Marvila, num beco antes de chegar à rua das Tendeiras, 
sabia que Diogo Rodrigues, médico, tinha brigas com sua mulher sobre querer 
que lhe trouxessem a gordura da carne de vaca quando a compravam31. Disse 
ainda que a confraria de Nossa Senhora do Monte, sediada nessa ermida, era 
composta praticamente por cristãos-novos, entre os quais o próprio capelão, 
havendo missa aos sábados, indo todos, para “público escândalo”, com os me-
lhores vestidos, assim encobrindo a guarda desse dia32; entre os elencados con-
ta-se Fernão Álvares, irmão do licenciado Rafael do Quintal, morador na pra-
ça, e um irmão deste, Henrique do Quintal, solteiro, morador em Marvila, em 
casa de suas irmãs33. A 18 de Dezembro, foi Pero Vaz Barreto, cristão-velho, 
casado com Francisca Nunes Correia, morador na rua do escrivão da câmara, 
de 34 anos, que vivia de sua fazenda, a afirmar que ouvira dizer que Gaspar 

29 Será, por certo, um dos Macedos de Santarém referidos por Sarmento (1993) 280: “Gaspar de 
Freitas – viveu em Santarém e entende-se ser dele uma sepultura no convento de São Francisco de San-
tarém ao pé da capela de São Pascoal com as armas dos Macedos e Freitas e tem este letreiro: «Sepultura 
de Gaspar de Freitas e Macedo e de sua mulher e de seu filho Gaspar de Freitas de Macedo»”. Sobre 
este convento, onde esteve o túmulo do inquisidor Martim Afonso de Melo e o panteão dos Meneses, 
vide Serrão (1990) 34-35 e Serrão (2011) 143-148. Martim Afonso de Melo “fora nomeado deputado da 
Inquisição de Évora em 1590, depois inquisidor em 1594 e, finalmente, em Fevereiro de 1598, fora pro-
movido a deputado do Conselho Geral (mas no ano seguinte foi eleito bispo de Lamego)”. Vide Mar-
cocci (2007) 41. Sobre o mausoléu dos Meneses, vide Brandão (1883) 35-61. Sobre a capela instituída 
em 1631 por Gaspar de Freitas de Meneses, administrada pela Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 
vide Rodrigues (1997), I, 356.

30 ANTT, IL, Registos de Visitações, livro 809, Livro da Visitação de Santarém, 1624-1625, fl. 5r.
31 Ibidem, fl. 4v.
32 Sobre esta ermida construída junto ao hospital e gafaria de S. Lázaro, instituição que só foi anexa-

da ao hospital de Jesus Cristo em princípios do século xvii, vide Serrão (1990) 61, Serrão (2011) 163-165 
e Rodrigues (1997), I, 291-292 e 421-422. Afastada, é certo, do centro da urbe, mas escolhida a ermida no 
século xvi para última sepultura por figuras locais de vulto, e.g. Duarte Sodré, Lopo de Sousa Coutinho 
e Aires Lopes de Sequeira, não localizei informação que permita corroborar o perfil social dos membros 
da confraria aí estabelecida.

33 Ibidem, fl. 6r-v.
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de Freitas de Macedo, tendo por seu advogado Manuel do Quintal, este não 
lhe fizera uma petição ao sábado34. Dois dias depois confirmou Gaspar de 
Freitas de Macedo que, tratando de negócios com o Dr. Manuel do Quintal, 
este não trabalhava aos sábados35. No dia 15 desse mês testemunhara Leo-
nor Gomes, cristã-velha, viúva de António Mestre, lavrador, moradora no 
Pereiro, de 65 anos de idade, contra a irmã do já referido Diogo Rodrigues, 
garantindo que uma moça, que vivera há uns anos com ela e agora moradora 
na freguesia do Milagre, casada com Domingos Lopes, que tinha a dita irmã 
o costume de tirar a gordura da carne36. 

Resistindo à visitação de 1618 e à de 1624, a família Quintal foi seria-
mente afectada com essas denúncias, vindo muitos dos seus membros a pas-
sar pelos cárceres do Santo Ofício, entre 1638 e 164237. É forçoso lembrar que 
em 1639 se concluía o código legal que veio regular com detalhe os mais 
diversos aspectos da actuação inquisitorial portuguesa e que resultou no re-
gimento de 1640, verdadeiro “monumento jurídico”, fruto da experiência de 
um século de “prática judiciária”, na sequência dos normativos de 1552 e 
1613, e que mais tempo esteve em vigor durante o funcionamento da Inqui-
sição, sucedendo-lhe o regimento de 1774, enquadrado já na fase de declí-
nio da instituição38. Havendo já denúncia contra os Quintal, havia que dar  
início ao inquérito, com as diligências instrutórias relativas ao crédito dos  
denunciantes e das testemunhas. Foi nesta sequência processual que alguns 
dos Quintal foram presos: Diogo Rodrigues de Oliveira, médico, em 163839; 

34 ANTT, IL, Registos de Visitações, livro 809, Livro da Visitação de Santarém, 1624-1625, fl. 20r.
35 Ibidem, fl. 40r.
36 Ibidem, fl. 3r.
37 Resultado de consolidação da “política de presença” e de controlo do território, a rede de vigilân-

cia levava à denúncia e, por conseguinte, à prisão, acusação e aplicação de penas, quer pecuniárias ou 
de suplício corporal. Sobre o poder disciplinar da prisão na época moderna e da aplicação do tormento 
como forma de obter informação dos réus, numa perspectiva comparada entre os procedimentos da 
justiça civil e da inquisitorial, vide Reguera & Grande Pascual (2018) 99-116.

38 Para esta ordem normativa, publicada na sequência da luta dos cristãos-novos pela atenuação do 
rigor do procedimento da Inquisição portuguesa, vide Faria (2016).

39 ANTT, TSO, IL, proc. 11148.
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Mécia do Quintal, em 163940; em 1640, Juliana Vieira41, Beatriz do Quintal42, 
Henrique do Quintal, médico43, Maria de Moura44, Henrique de Moura, la-
vrador45, Luís Álvares de Moura46 e Filipa da Cunha47; em 1642, Genebra 
Nunes de Aguiar48 e Mécia do Quintal49. Deste destino de cárcere parece ter 
escapado o licenciado Rafael do Quintal, tido por rabi, casado com uma irmã 
de Luís Soares Borges, beneficiado da igreja de Marvila, preso em 1643; ten-
tara este fugir para Roma com o primo, o licenciado Manuel Henrique, na 
sequência do que fizeram dois irmãos que já tinham fugido para Sevilha50.  

Não deixa de ser importante assinalar que entre 1638 e 1642, Santarém 
foi fortemente marcada pela acção da Inquisição, sabendo-se que, além dos 
Quintal, foram presas mais 32 pessoas por crime de judaísmo51, para além 

40 ANTT, TSO, IL, proc. 9898.
41 ANTT, TSO, IL, proc. 8195.
42 ANTT, TSO, IL, proc. 5889.
43 ANTT, TSO, IL, proc. 8845. No caso, Henrique do Quintal, quando foi detido, elencou entre o seu 

património, uma caixinha de prata pequena que servia para guardar polvilhos, relicários de ouro e um 
rosário de contas de ouro com uma cruz também de ouro. Como observou Isabel Drumond Braga, em 
relação à tipologia dos bens dos réus presos, que se contam entre os grupos sociais mais elevados, as 
pratas, estas constituíam “meios de entesouramento e de ostentação”. Vide Braga (2012) 178, 186 e 285.

44 ANTT, TSO, IL, proc. 6590.
45 ANTT, TSO, IL, proc. 3014.
46 ANTT, TSO, IL, proc. 3921.
47 ANTT, TSO, IL, proc. 5021.
48 ANTT, TSO, IL, proc. 5016.
49 ANTT, TSO, IL, proc. 8698.
50 ANTT, TSO, IL, proc. 3926, em especial, fl. 7r.
51 ANTT, TSO, IL, proc. 5353, Miguel de Pina, preso em 1638; proc. 8087, Inês da Cunha, presa em 

1638; proc. 8092, João da Cunha, preso em 1638; proc. 8469, Isabel Baptista, criada de S. Domingos das 
Donas, presa em 1638; proc. 10542, Grácia Teixeira, servente em S. Domingos, presa em 1638; proc. 5012, 
João Luís, preso em 1638; proc. 10317, Domingos da Costa, sacerdote, preso em 1638; proc. 7529, Mécia 
da Fonseca, presa em 1639; proc. 6911, Mariana de Santo António, freira de S. Domingos das Donas, 
presa em 1639; proc. 7530, Mariana de Macedo, freira de S. Domingos das Donas, presa em 1639; proc. 
8194, Isabel de São Domingos, freira de S. Domingos das Donas, presa em 1639; proc. 42, António da 
Serra, preso em 1640; proc. 1786, Violante Nunes, presa em 1640; proc. 2418, Catarina Pacheco, presa em 
1640; proc. 4250, Brites Gomes Pais, preso em 1640; proc. 5018, Guiomar Nunes, presa em 1640; proc. 
6563, Simão de França, preso em 1640; proc. 8188, Iria da Silveira, presa em 1640; proc. 8190, Joana Bap-
tista, presa em 1640; proc. 9314, Maria de Aldana, presa em 1640; proc. 9830, Mécia de Macedo, presa 
em 1640; proc. 3941, Luís Soares Henriques, preso em 1642; proc. 4569, Isabel de Ascensão, presa em 
1642; proc. 4755, Isabel Henriques, presa em 1642; proc. 5117, João Antunes, preso em 1642; proc. 6558, 
Maria Lopes, presa em 1642; proc. 6560, D. Mor da Gama, presa em 1642; proc. 8838, Guiomar Francisca, 
presa em 1642; proc. 8842, João Nunes da Costa, preso em 1642; proc. 10335, Manuel da Gama, preso 
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de mais 39 prisões feitas na vila52, por esse delito, ao longo do século xvii,  
22 antes da visitação de 1618. Relevante também o facto de não se ter conheci-
mento de actividade dos Quintal em Santarém na primeira metade do século 
xviii. Terá sido a mobilidade e a diáspora o caminho53?

em 1642; proc.10342, Luzia Rodrigues, presa em 1642; proc. 13007, Ana Francisca, presa em 1642; proc. 
2197, António Raquete, preso em 1643; proc. 3926, Luís Soares Borges, beneficiado, preso em 1643; proc. 
6914, Vitória Dias, presa em 1643; proc. 2126, Catarina Carrilha, presa em 1644; proc. 7527, Maria Luís 
Soares, presa em 1644; proc. 11158, Violante Soares, presa em 1644.

52 ANTT, TSO, IL, proc. 12347, Leonor Rodrigues, presa em 1606; proc. 326, Luísa Mendes, presa 
em 1609; proc. 4670, Mécia da Costa, presa em 1609; proc. 7165, Domingos Lopes, preso em 1609; proc. 
8007, Domingos Ferreira, preso em 1609; proc. 8776, Beatriz Rodrigues, presa em 1609; proc. 8832, Grá-
cia Rodrigues, presa em 1609; proc. 743, Isabel Nunes, presa em 1610; proc. 754, presa em 1611; proc. 
1725, Guiomar Lopes, presa em 1611; proc. 3899, Brásia Rodrigues, presa em 1611; proc. 4647, Maria 
Quaresma, presa em 1611; proc. 5041, Manuel Mendes, preso em 1611; proc. 5049, Maria Rodrigues, 
presa em 1611; proc. 5721, Antónia Soares, presa em 1611; proc. 6429, Catarina Lopes, presa em 1611; 
proc. 8047, Francisco Dias, preso em 1611; proc. 12712, Maria Sanches, presa em 1611; proc. 13063, Fran-
cisco Sanches, preso em 1611; proc. 2402, Francisca de Pina, presa em 1613; proc. 2406, Francisco Moniz, 
preso em 1613; proc. 5047, Maria Fernandes, presa em 1614; proc. 13171, Pedro Rodrigues Preto, preso 
em 1616; proc. 9613, Filipe Correia, preso em 1626; proc. 7226, Luís Álvares, preso em 1628; proc. 3393, 
Beatriz Lopes, presa em 1629; proc. 8073, Manuel da Costa, preso em 1636; proc. 120, Antónia dos Anjos, 
presa em 1667; proc. 10294, presa em 1667; proc. 4704, Martim Lopes Henriques, preso em 1671; proc. 
7676, Isabel da Costa, presa em 1673; proc. 11709, José Cardoso, preso em 1694; proc. 11716, Afonso de 
Sequeira, preso em 1694; proc. 10014, Manuel Dias, preso em 1696.

53 Para um estudo de caso, vide Vieira (2014) 43-57. Vide, a este propósito, a proposta de entendi-
mento da questão da identidade dos cristãos-novos e do criptojudaísmo, no quadro de construção po-
lítica do Estado Moderno, em Stuczynski (2011) 229-257 e ainda Tolan (2015) 9-29. Sobre a mobilidade 
como fuga e perseguição, vide Soyer (2015) 331-353.



25
Denúncia, perseguição e dispersão de cristãos-novos 

de Santarém entre a União Ibérica e a Restauração

ANEXO

GENEALOGIA DA FAMÍLIA QUINTAL

Fernão Álvares
médico

Branca Nunes Lopo do Quintal
médico

Leonor Rodrigues

Rafael do Quintal
advogado Ana Lopes

? ? ? ? ?
Diogo Rodrigues

de Oliveira
médico

Leonor Pessoa

Beatriz 
do Quintal

Francisco Ribeiro 
Aguair

Juliana VieiraGenebra Nunes 
de Aguiar

Fernão Álvares do 
Quintal

Mécia 
do Quintal

Henrique
do Quintal

Leonor Rodrigues

Mécia 
do Quintal

Branca Nunes Lopo
do Quintal

Henrique de Moura
lavrador

Isabel
Henriques

Lopo Nunes
médico

cristão-novo
Maria

Rodrigues

Maria 
de Moura

Luís Álvares 
de Moura

Filipa
da Cunha

Fonte: ANTT, TSO, IL, proc. 3014, 3921, 5016, 5021, 5889, 6590, 8698, 8845, 9898, 11148, 11367.
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