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A Inquisição de Goa e o delito de judaísmo (1561-1732) 

The Goa Inquisition and the Crime of Judaism (1561-1732)

Miguel Rodrigues Lourenço1

(CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa; CEHR, Universidade Católica Portuguesa; 
CESAB, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa)

Resumo: De entre os tribunais portugueses do Santo Ofício, a Inquisição de Goa foi a úni-
ca cujo arquivo foi deliberadamente destruído. As limitações que esta circunstância impõe 
à investigação histórica sobre este tribunal atingem as mais variadas facetas da sua ante-
rior actividade judicial. Este artigo pretende ser um primeiro contributo para colmatar as 
muitas incertezas relativamente à vigilância inquisitorial sobre uma das tipologias de réus 
que, sobretudo nos começos do Santo Ofício em Goa, mais preocupou o tribunal: os cristãos-
-novos. A partir do cruzamento sistemático da documentação enviada a Lisboa pela Inquisi-
ção de Goa – em especial o reportório de João Delgado Figueira e as listas de autos-da-fé –,  
o objectivo deste artigo é o de reconstituir o universo de cristãos-novos processados por 
delito de judaísmo pelo tribunal, bem como o de compreender ritmos persecutórios, perfis 
sociais dos condenados e atitudes colectivas face aos cristãos-novos no Estado da Índia. 

Palavras-chave: Autos-da-fé; Cristãos-novos; Inquisição de Goa; Judaísmo.

Abstract: The Inquisition of Goa was the only Portuguese court of the Holy Office whose 
archives were deliberately destroyed, and this has hampered historical research on the 
diverse facets of this court’s judicial activity. This article seeks to conduct an analysis of the 
inquisitorial vigilance deployed for one of the court’s key categories of defendant, the New 
Christians, who were subject to particular scrutiny, especially in the early days of the Holy 
Office in Goa. Through a systematic cross-referenced analysis of the documentation that 
the Goa Inquisition sent to Lisbon – especially the Reportorio compiled by João Delgado 
Figueira and the lists of autos-da-fé – this article reconstructs the social sphere of the New 
Christians prosecuted by the Goa court for the crime of Judaism. It also sheds new light on 
the rate of persecutions, the social profiles of those convicted and social attitudes towards 
the New Christians in the Estado da Índia.

Keywords: Autos-da-fé; New Christians; Goa Inquisition; Judaism. 

1 mjlour@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0432-3240. Artigo realizado no âmbito do Projec-
to “Cristãos-novos, judeus e processados por Judaísmo na Inquisição de Goa (1561-1812)”, em desen-
volvimento na Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, a partir de um levantamento docu-
mental levado a cabo por Andreia Silva Almeida e Miguel Rodrigues Lourenço no âmbito do mesmo 
projecto. Agradeço a António Massano a revisão cuidada deste texto.

https://doi.org/10.48528/d9rp-7a51-03
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A sobrevivência de grande parte dos cartórios das inquisições de 
Lisboa, Évora e Coimbra permite a identificação e a análise de um elevado 
número de causas judiciais seguidas por acusação de “judaísmo”. Não sucede 
assim no caso da Inquisição de Goa, cujo arquivo não sobreviveu ao processo 
de encerramento dos tribunais do Santo Ofício que, em Portugal e no seu 
Império, ocorreu em 1812 e 1821. 

A impossibilidade de dispormos dos autos judiciais lavrados em Goa 
faz com que o rico debate historiográfico em torno da identidade cristã- 
-nova e as metodologias de análise seguidas para reconstituir os caminhos da 
sua diáspora tenham uma reduzida aplicabilidade no contexto do Estado da  
Índia2. Localizam-se, hoje, menos de duas dezenas de cópias dos processos 
por judaísmo enviadas pelos inquisidores de Goa ao Conselho Geral do Santo  
Ofício. Este panorama documental dificulta a mais elementar identificação dos  
cristãos-novos presentes no Estado da Índia, das suas estratégias e sociabili-
dades, da formação de redes comerciais e de solidariedade transmarítimas e 
transoceânicas, assim como, geralmente, das suas experiências perante a gre-
lha inquisitorial instituída na Ásia e na África Oriental.

 Diante de um cenário documental adverso, o objectivo deste artigo 
é o de reconstituir os ritmos da actuação da Inquisição de Goa no domínio 
concreto dos delitos de judaísmo, bem como a distribuição geográfica dos 
processos instaurados sob essa acusação. Em primeiro lugar, discutiremos 
que informação é possível retirar da documentação existente e o modo como 
os critérios que presidiram à sua preparação condicionam a nossa percepção 
de ritmos persecutórios e de lógicas de actuação por parte do tribunal. Em 
segundo lugar, analisaremos o universo dos réus que o Santo Ofício de Goa 
acusou de judaizar e destacaremos algumas das tendências predominantes 
da actividade inquisitorial neste particular, em especial quanto ao perfil de 
réu penitenciado. Finalmente, avaliaremos até que ponto a acção do tribunal 
em matéria de judaísmo pode ser reveladora de atitudes cambiantes por par-
te das sociedades das diferentes cidades e fortalezas do Estado da Índia em 
relação aos cristãos-novos, com particular enfoque em Goa.

2 Stuczynski & Feitler (2018); Stuczynski (2019).
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1. A Inquisição de Goa e o delito de “judaísmo”

Na praxis judiciária da Inquisição portuguesa, o termo “judaísmo” foi 
utilizado para designar um conjunto de comportamentos que pressupunham 
o abandono do catolicismo em favor da lei dos judeus. “Judaísmo”, deste 
modo, veio a significar não só a Judæorum religio, como também uma catego-
ria de delito passível de ser alvo de juízo no tribunal do Santo Ofício. 

A entrada do que era, formalmente, um acto de apostasia no âmbito 
das competências dos juízes inquisitoriais significou um ajustamento epis-
temológico na apreensão do fenómeno por parte do pontífice. Em 1298, o 
papa Bonifácio VIII (1294-1303) incluiu no Liber Sextus uma decretal segundo 
a qual determinava que o procedimento judicial a seguir contra os cristãos 
que “ad ritum transierint vel redierint Iudæorum” deveria ser o mesmo que 
se seguia contra os heréticos3. Para essa decisão deverão ter concorrido não 
só considerandos doutrinais (ou seja, o erro de entendimento decorrente de 
uma leitura do cristianismo em chave judaica4), mas também o próprio facto 
de os comportamentos associados a essa apostasia corresponderem a atitu-
des reconhecidas nos hereges: crença e persistência obstinada no erro, desejo 
de o comunicar a outrem, estabelecimento de uma sociabilidade oculta, por-
que não tolerada5. Deste modo, o pontífice aplicava a grelha lexical e con-
ceptual da heresia à decisão de retornar aos ritos e às cerimónias dos judeus, 
conceitualizando o acto de “judaizar” como um fenómeno tendencialmente 
colectivo e dissidente, animado pela formação de conventículos e cumplici-
dades, bem como pela reunião em sinagogas secretas6. 

3 Cohen (2010) 489.
4 Francisco Suárez, seguindo Tomás de Aquino, caracterizava o tipo de infidelidade dos judeus 

como uma resistência à verdade revelada que a lei de Moisés e as profecias prefiguravam. Desta forma, 
situava-a entre a infidelidade dos hereges, que, conhecendo a verdade, não conservaram integralmente 
a fé, e a dos pagãos, que não recebiam nem a fé, nem as Escrituras, nem a revelação divina. Para efeitos 
do juízo inquisitorial, a apostasia em prol da “lei de Moisés” implicava a manifestação de uma crença 
cujos  conteúdos, em virtude da Revelação, constituíam erros que a tratadística inquisitorial elencou, 
como a rejeição do Novo Testamento e do baptismo, desprezo pelos sacramentos e matrimónio oficiado 
pela Igreja, a defesa que Jesus era um simples homem e profeta mentiroso e que a salvação era possível 
mediante o cumprimento da Lei Velha. Eimeric (1595) p. 2, q. 23, 308-309; Suárez (1621) p. 2, disp. 16, 
sect. 4, col. 582-589.

5 Siebenhüner (2010).
6 Veja-se Soyer (2018) 47-53.
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A conceitualização da apostasia em prol do judaísmo como uma forma 
de heresia justifica, deste modo, que o procedimento inquisitorial seguido con-
tra esta tipologia de delito tenha colocado a sua ênfase na identificação dos 
“cúmplices” e que a delação destes pelo réu tenha sido especialmente valori-
zada pelo corpo de juízes7. Na leitura dos inquisidores, o pressuposto de sin-
ceridade da “confissão inteira e verdadeira” − conforme se lê nos processos 
inquisitoriais – reside na rejeição dos laços mantidos com uma comunidade 
de cúmplices, de crenças e de rituais, pois essa decisão implicava renunciar às 
expectativas de salvação enunciadas e praticadas por esse grupo heterodoxo.

Em Portugal, o “judaísmo” como comportamento heterodoxo 
desempenhou um papel central na concretização e legitimação do projecto 
inquisitorial promovido pela monarquia8. É significativo que, na leitura do 
Monitório geral de 18 de Novembro de 1536, acto que solenizou o início da 
actividade do Santo Ofício em Portugal, o conjunto dos comportamentos 
associados ao judaísmo tenha constituído o grosso das atitudes heterodoxas 
elencadas pelo inquisidor-mor. A valorização do “judaísmo” sobre os demais 
delitos está patente pela forma como o texto começa por aludir à existência 
de “algũas pessoas [...], que não temendo o Senhor Deos [...] tem ditto, feito, 
commettido, & perpetrado delictos, & crimes de heresia, & apostasia contra 
a ditta nossa sancta Fé Catholica, tendo, guardando, & seguindo a ley de 
Moyses”9. Seguidamente, muito embora o documento inste à confissão ou à 
delação de todos os hereges e suspeitos de o serem, nomeando em especial 
aqueles que tenham aprovado os erros de Lutero, o correr do texto volta a 
insistir nos que seguiram e aprovaram “os ritos, & cerimonias Iudaicas”. 
No total, o Monitório elenca 10 artigos que alertam – ou, na realidade, 
direccionam – o ouvinte para a forma do delito de um seguidor da “Lei de 
Moisés”, contra apenas um acerca dos seguidores da “secta de Mafamede” e 
cinco que poderíamos associar a “erros lutheranos”. Efectivamente, a questão 

7 A tratadística sistematizada no Sacra Arsenale, de Eliseo Masini, define “cúmplice” desta forma: 
“Compagno nel delitto, ò vero complice s’intende esser non solamente colui ch’è compagno nell’istesso 
delitto indiuiduale, mà anco colui chè compagno nelle cose annesse, e connesse, come s’hauesse data 
qualche causa al delitto”. [Masini] (1639) p. 10, CXL, 342.

8 Marcocci (2011).
9 Collectorio, fol. 4v; Salomon (1982).
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do judaísmo – obsessão antijudaica, conforme enfatizado em anos recentes 
– permaneceu um tema que inquietou profundamente as consciências das 
figuras directivas do Santo Ofício português, tendo estado no cerne da maior 
parte dos diferendos mantidos entre a Inquisição e a Santa Sé10.

Em Goa, a abolição do tribunal, em 1812, foi seguida de uma decisão 
de não se conservar o manancial de documentos armazenados no arquivo 
do tribunal11. A perda do cartório é irreparável, pois retira profundidade e 
sistematicidade a todo um potencial de análises a grupos sociais, à sua rela-
ção com o tribunal, assim como à apreciação das subtilezas e compromissos 
a que as diferentes conjunturas históricas conduziram os actores sociais em 
questão. Os estudos acerca da repressão inquisitorial sobre comportamentos 
identificados como “judaizantes” não são uma excepção a este panorama, 
dependendo, como as restantes temáticas, da reconstituição das dinâmicas 
de comunicação institucional no interior do sistema inquisitorial português. 

A acção judicial do tribunal de Goa pressupunha, como as demais sedes 
dos tribunais, um diálogo continuado dos inquisidores com o inquisidor-
geral e o Conselho Geral do Santo Ofício. Em concreto, esperava-se que o 
corpo de deputados que assessorava o inquisidor-geral se pronunciasse 
sobre as questões de procedimento endereçadas pelos inquisidores e que 
analisassem os sumários dos processos que lhes eram enviados de Goa.  
A esta comunicação era imposto um ritmo necessariamente anual, pautado 
pelos tempos da carreira da Índia, que fazia com que os inquisidores tivessem 
de aguardar um período nunca inferior a um ano e meio pela resposta às 
questões concretas que haviam colocado. Uma tal dinâmica institucional, que 
pressupunha o acompanhamento e a fiscalização do procedimento judicial da 
sede goesa à distância, implicava uma circulação de documentação que não 
se circunscrevia à carta-relatório anual preparada pelos inquisidores em Goa. 
Cópias integrais ou parciais de processos, consultas, listas de sentenciados 
em Mesa ou nos autos-da-fé, pareceres, apelações, petições, sumários de 
processos, diligências de habilitação e autos diversos foram remetidos a 
Lisboa por requisição do inquisidor-geral ou do Conselho Geral do Santo 

10 Marcocci & Paiva (2013).
11 Abreu (1866) 274-293; Feitler (2018).
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Ofício ou por iniciativa dos próprios inquisidores, de forma a assegurar 
a resolução, o mais célere possível, das questões pendentes na Mesa do 
tribunal. A reconstituição da lógica de procedimento da Inquisição de Goa e 
a determinação das práticas de remissão documental a Lisboa são, por isso, 
hoje, uma das metodologias fundamentais para o estudo do tribunal.

 Atendendo à impossibilidade de proceder à consulta dos processos 
originais, a delimitação numérica, cronológica e geográfica do universo 
dos penitenciados por judaísmo exigiu a consulta de fontes que reuniam 
condições de serialização e de sistematicidade. No panorama documental da 
Inquisição de Goa, um tal levantamento depende, por um lado, do reportório 
de processos elaborado por João Delgado Figueira em 1623 e, por outro, das 
listas anuais dos penitenciados pelo tribunal.

Finalizado em 1623 pelo promotor João Delgado Figueira, o reportório 
das causas seguidas pela Inquisição de Goa desde o seu estabelecimento até 
esse ano é, sem margem para dúvidas, o documento mais relevante para o 
conhecimento da actividade do tribunal nas primeiras seis décadas do seu 
funcionamento12. Organizado alfabeticamente, seguindo uma ordem crono-
lógica para cada letra, o reportório elenca o total dos processos existentes no 
cartório até 1623, facultando uma diversidade de informações que, apesar 
de ser desigual de réu para réu, consistia predominantemente em: nome do 
processado, filiação, naturalidade, espaços de vinculação social, descrição do 
delito, categoria de delito, sentença e penas aplicadas13. Por sua vez, as listas 
de penitenciados preparadas após a realização do auto-da-fé do respectivo 
ano – ou mesmo no caso de não ter sido realizado – tinham por objectivo 
elencar a actividade anual do tribunal para a apresentar às autoridades inqui-
sitoriais em Lisboa14. Variaram em informação e extensão ao longo dos anos, 

12 Tavim (1997); Feitler (2012); Silva (2018).
13 Feitler (2012) 536-537.
14 Os inquisidores de Goa enviaram, anualmente, dois tipos de relatórios da sua actividade judi-

cial. Por um lado, as listas de penitenciados a que nos estamos a referir, divididas entre os que haviam 
saído em auto-da-fé e os que haviam realizado a sua abjuração em Mesa. A segunda tipologia refere-se 
aos sumários dos processos que, presumivelmente, passaram a ser enviados a partir de 1585, quando 
em Lisboa se compreendeu a impraticabilidade de levar a cabo a ordem, dirigida à Inquisição de Goa 
dois anos antes, de se enviarem cópias de todos os processos concluídos até à partida das naus. Destes 
sumários conhecemos, apenas, a lista de 1609-1610. “Lista das pessoas, que se despacharão no anno de 
609, e 610...”, ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral do Santo Ofício, liv. 369, fols. 20-39.
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ao sabor das sensibilidades de cada promotor – responsável pela sua elabora-
ção – ou da revisão dos critérios de preparação pelo Conselho Geral do Santo 
Ofício. Na sua versão mais constante, as listas foram divididas entre homens 
e mulheres, indicando a tipologia de delito, o espaço de vinculação social e 
a respectiva sentença. Embora a correspondência trocada entre Goa e Lisboa 
mencione o envio de listas desde o século xvi15, apenas foi possível localizar 
exemplares de 1650 em diante, sendo que apenas a partir de 1685 passam 
a formar séries com poucas interrupções. Neste estudo, a determinação do 
universo de penitenciados por judaísmo teve, pois, as listas de penitenciados 
por base, recorrendo-se ainda à correspondência mantida pelos inquisidores 
e inquisidores-gerais para colmatar os anos em falta.

A leitura desta documentação resultou na identificação de um total de 
333 processos movidos por acusação de judaísmo entre 1562 e 1732, data em 
que as listas de autos-da-fé registam, pela última vez, um cristão-novo pro-
cessado por este delito. Tal como referimos, os intervalos na série de listas de 
penitenciados não permitem obter dados completos para este período. Pelo 
mesmo motivo, também não é possível assegurar que a Inquisição de Goa 
não tenha movido qualquer processo por judaísmo a partir de 1732. Assim, 
a distribuição cronológica que passamos a apresentar contempla os anos de 
1561-1623, 1650-1653, 1660, 1664, 1676, 1685-1695, 1697-1703, 1705, 1707-1721, 
1723, 1725-1730 e 1732. Aos nomes identificados nestas datas foram adicio-
nados outros mencionados em documentação diversa produzida pelo tribu-
nal, como processos (integrais ou parciais), denúncias, correspondência ou 
os autos da visitação à Inquisição de Goa de 1632-33. De notar que a inclusão 
de nomes de cristãos-novos não mencionados nas listas de penitenciados foi 
apenas levada a cabo quando a sua acusação foi expressamente identificada 
como judaísmo.

15 Bartolomeu da Fonseca menciona o envio do “relatório” do auto-da-fé em 1576, mas os inqui-
sidores seguintes já se lhe referem como “lista”. Vejam-se as cartas dos inquisidores Bartolomeu da 
Fonseca e Rui Sodrinho de Mesquita ao cardeal-infante D. Henrique e ao cardeal-arquiduque Alberto 
de Áustria, inquisidores-gerais de Portugal, de 8 de Novembro de 1576 e de 15 de Dezembro de 1587, 
respectivamente, Baião (1930) 24 e 118.
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NB: Nesta lista foram incluídos todos os processos que continham, formalmente, uma acusação por 
judaísmo, mesmo que os inquisidores tenham julgado o réu por mais de um delito. No gráfico não 
foi incluído um processo por judaísmo devido a não dispormos de qualquer informação quanto à 

sua data de início ou de conclusão.

Devido à variedade de fontes consultadas, não foi possível manter os 
mesmos critérios de apresentação de resultados no gráfico. Se tanto o repor-
tório de João Delgado Figueira como as listas de penitenciados nos revelam 
a data de fim do juízo, geralmente coincidente com a saída em auto-da-fé, 
outros documentos indicam apenas o ano de prisão ou de apresentação dos 
réus em Mesa ou, simplesmente, a circunstância de o seu processo se encon-
trar em curso. Assim, no gráfico, os anos de 1631 e de 1632 apenas correspon-
dem a datas aproximadas de juízo. Por seu lado, os anos de 1633-1634 e de 
1643-1645 indicam a data de prisão ou de apresentação, não a da finalização 
do processo. Deste modo, o gráfico ilustra, tendencialmente, os ritmos re-
pressivos do tribunal nos seus momentos de conclusão, não sendo possível 
precisar o ano de abertura das causas, nem, por conseguinte, a periodicidade 
de renovação das prisões. 

O universo dos 333 processos identificados exige, por força das lacunas 
documentais e das características tipológicas das fontes consultadas, um tra-
tamento diferenciado dos casos em apreço. A serialidade que o reportório de  
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João Delgado Figueira apresenta, com anos completos entre 1561 e 1623, justi-
fica uma análise particular do período. Os reportórios, destinados a recuperar 
informação essencial em processos anteriormente seguidos pelo tribunal, eram 
instrumentos de consulta frequentes no quotidiano do promotor16. Mais do que 
em qualquer outra categoria de delito, João Delgado Figueira teve a preocupação 
de registar consistentemente a filiação dos réus acusados de judaizar. Tal atenção 
deve-se, por um lado, à equiparação do judaísmo à condição de heresia e aos 
pressupostos de solidariedade colectiva que lhe estavam subjacentes; por outro 
lado, à sensibilidade partilhada por ministros e oficiais do Santo Ofício quanto à 
importância dos laços familiares na propagação do judaísmo entre os que eram 
reconhecidos como da “nação dos cristãos-novos”. Deste modo, a funcionalida-
de do reportório exigiu uma forma de organização da informação que possi-
bilita, hoje, a reconstituição de redes familiares entre cristãos-novos no Estado 
da Índia com uma amplitude que as listas de penitenciados – mais sumárias e 
minimalistas – não permitem.

 

 Fonte: BNP, Cód. 203.

16 A sua existência encontra-se já prevista no Regimento de 1552. “Regimento do Cardeal D. Hen-
rique (1552)”, cap. 72, Franco & Assunção (2004) 123.
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O período entre 1561 e 1623 é profundamente desigual quanto ao volu-
me de causas (Gráfico 2). Neste tempo, a acusação de judaísmo foi movida em 
306 ocasiões a um total de 288 indivíduos17. 81% dos processos decorreram 
durante as presidências do tribunal por Aleixo Dias Falcão e Bartolomeu da 
Fonseca (1.º e 3.º inquisidores de Goa, respectivamente). Após o regresso des-
te último ao Reino, no início de 1582, o declínio na abertura de novas causas 
por judaísmo foi acentuado. Nesse ano, André Fernandes, designado como 
substituto de Bartolomeu da Fonseca, ainda concluiu 11 processos (possivel-
mente iniciados pelo seu predecessor), após o que o judaísmo deixou de ser 
um delito particularmente relevante para a Inquisição de Goa, segundo os 
dados do reportório. Os juízos por judaísmo, que apenas em quatro ocasiões 
tinham formado 50% ou mais do total de casos julgados pelo tribunal (1571, 
1578, 1579 e 1582), decrescem para valores negligenciáveis a partir de 1585, 
quando os sete processos desse ano constituíram 18% das 38 causas instaura-
das. Escassos anos depois, os inquisidores lamentavam ao inquisidor-geral a 
dificuldade de apurar comportamentos de natureza judaizante: “o judaísmo 
stá quieto”, escreviam em 158718.

O cruzamento dos dados registados no reportório com a informa-
ção contida nos poucos processos sobreviventes na correspondência envia-
da para o Reino revela que, de entre as 306 causas judiciais identificadas, 167 
têm, pelo menos, uma relação de natureza familiar com o processo de ou-
tro indivíduo. Isto significa que, provavelmente, mais conexões familiares 
terão existido, que desconhecemos. A reconstituição dos laços de parentes-

17 Destes 288 indivíduos, dois não foram categorizados por João Delgado Figueira como tendo 
cometido delitos de judaísmo, mas essa acusação consta da descrição sumária da acusação que o pro-
motor inscreveu nos seus respectivos registos no reportório. Figueira não foi sempre constante na forma 
de apresentar a informação. No que concerne à classificação dos delitos, o promotor anotou-as nas 
margens de cada registo, do lado esquerdo do documento. Por vezes, diante da diversidade de trans-
gressões, Figueira optou por inscrever apenas uma categoria, possivelmente aquela que considerou a 
mais prevalente. Em 1575, Mateus Lopes, meio cristão-novo, foi julgado por culpas de luteranismo e de 
judaísmo, vindo a ser relaxado no auto-da-fé de 4 de Setembro desse ano. Em 1615, foi o padre Francis-
co Álvares a ser alvo de juízo por indícios de judaísmo, palavras blasfemas e solicitação. Nestes casos, 
Figueira inscreveu apenas, como categorias de delitos, “luterano” e “solicitação”, respectivamente. Não 
obstante, devido a que o delito de judaísmo consta da sua acusação, foram contemplados no universo 
de réus em análise. BNP, Cód. 203, fols. 339v e 486-486v.

18 Carta dos inquisidores de Goa ao cardeal-arquiduque Alberto de Áustria, inquisidor-geral de 
Portugal, de 2 de Dezembro de 1587, em Goa, Baião (1930) 119.
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co é, além do mais, ampliada se considerarmos outras tipologias de delitos.  
As vagas de prisões contra cristãos-novos geraram atitudes de resistência e 
de revolta que se traduziram, concretamente, em juízos no Santo Ofício.  
A reconstituição dos grupos familiares que temos estado a realizar contempla, 
naturalmente, estes casos. Amiúde, atitudes consideradas pelo tribunal como 
“palavras malsoantes” ou “impediente ao recto ministério do Santo Ofício” le-
varam à prisão de familiares, reflexo notório da situação insustentável – social e 
psicológica – em que a população cristã-nova se encontrava. Duarte Gonçalves 
ou Pedro Fernandes de Arias procuraram comunicar-se com os seus familiares 
ou inteirar-se das culpas que tinham sido reunidas contra estes19; por seu lado, 
Leonor Mendes, ao voltar a ver o seu pai e marido serem detidos por Bartolo-
meu da Fonseca depois de Aleixo Dias Falcão ter já condenado seis dos seus 
familiares nos anos 60 – incluindo a própria Leonor –, perdeu o discernimento 
e disse “que todas as prizões que se fazião no santo officio erão injustas”20.  
Deste modo, a desestruturação dos grupos familiares de cristãos-novos a resi-
dir no Estado da Índia não foi, unicamente, consequência de juízos conduzidos 
no âmbito estrito do delito de judaísmo.

O cruzamento da documentação atrás referida permitiu isolar, até ao 
momento, um conjunto de 17 grupos familiares compostos por mais de três 
indivíduos. Goa é o espaço de residência predominante destas famílias, segui-
do de Chaul, Macau e Cochim. Para além destes grupos, há ainda um universo 
de 30 conjuntos familiares compostos por dois e três elementos que não iremos 
tratar com detalhe devido à amplitude da amostragem. Na Tabela 1, conside-
ram-se os grupos cujos membros ascendem a quatro ou mais indivíduos.  

O tratamento desta informação – dependente das fontes inquisitoriais 
– revela, apesar da sua exiguidade, algumas tendências quanto ao perfil dos 
réus e dos ritmos de repressão. Tanto quanto nos é possível determinar, qua-
tro dos grupos familiares considerados são integralmente compostos por  
elementos oriundos do Reino e ilhas atlânticas. Todos estes grupos foram jul-
gados antes dos finais da década de 1570, momento em que os réus nascidos no 
Estado da Índia passam a constituir a maioria dos processados por judaísmo 

19 BNP, Cód. 203, fols. 237 e 562v.
20 BNP, Cód. 203, fol. 445.
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(Gráfico 3). Dez destes 17 grupos incluem cristãos-novos que, nas suas famílias, 
constituem a primeira geração a nascer no Estado da Índia. Apenas três gru-
pos incluem a geração seguinte. Destes três últimos grupos, apenas um regista 
culpas de judaísmo na segunda geração. Os demais foram julgados por outros 
delitos, tais como crimes contra o Santo Ofício, sacrifícios, proposições, blasfé-
mia ou fazer trovas com matéria duvidosa.

Tabela 1. Grupos familiares processados por judaísmo na Inquisição de Goa (1561-1623)

1563;
1574;
1576;

1578-79

1574;
1576;

1578-79

Vaz 5 6 4 Goa

Anos Anos de processos 
por judaísmo

Grupos
Familiares

Número de
Indivíduos

Número de
Processos

Nr. de Processos
por Judaísmo Espaços

1567-68;
1571;

1578-79; 
1618

1567-68;
1571;

1578-79

Mendes-
-Lopes**

8 11 9 Goa e
Chaul

1569;
1571;

1578-81; 
1585

1569;
1578-81;

1585

Gomes-
-Leão**

18 20 17 Goa e
Chaul

1574-1575;
1577;
1579;
1585;
1587;
1594

1574-1575;
1579;
1585;
1594

Fernandes
de Arias*

11 12 10 Goa e
Macau

1577-78;
1604-05;

1607;
1610

1577-78;
1605;
1607

Nunes-
-Mendes*21

5 7 4 Goa

1580;
1582;
1585;
1594

1580;
1582;
1585

Gonçalves* 7 8 7 Goa

1577-80;
1582

1577-80;
1582

Pardo* 11 11 11 Goa e 
Macau

1578-79; 
1582

1578-79;
1582

Lopes-
-Fernandes*

4 4 4 Goa

1575-76;
1593;
1614

1575-76;
1614

Fernandes-
-Fróis*

5 5 3

4 5 2

Goa

1575-77; 
1602

1575;
1577

Ferreira-
-Jorge**

Goa

1567-69; 
1580

1567-69;
1580

Gonçalves-
-Orta

5 6 4 Goa

1571;
1579-80

1571;
1579-80

Mendes-
-Pires*

5 6 6 Goa

1565-66;
1568-69;

1576

1566;
1568-69;

1576

Rodrigues* 5 6 5 Goa

1568;
1576;
1578

1568;
1576;
1578

Nunes* 4 4 4 Goa e
Cochim

1571;
1577;

1580-82

1571; 
1580;
1582

Rodrigues-
-Vaz*

4 6 5 Goa

1567-68 1567-68 Pimentel 4 4 4 Goa

1568 1568 Lopes 5 5 5 Goa
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Tabela 1. Grupos familiares processados por judaísmo na Inquisição de Goa (1561-1623)

1563;
1574;
1576;

1578-79

1574;
1576;

1578-79

Vaz 5 6 4 Goa

Anos Anos de processos 
por judaísmo

Grupos
Familiares

Número de
Indivíduos

Número de
Processos

Nr. de Processos
por Judaísmo Espaços

1567-68;
1571;

1578-79; 
1618

1567-68;
1571;

1578-79

Mendes-
-Lopes**

8 11 9 Goa e
Chaul

1569;
1571;

1578-81; 
1585

1569;
1578-81;

1585

Gomes-
-Leão**

18 20 17 Goa e
Chaul

1574-1575;
1577;
1579;
1585;
1587;
1594

1574-1575;
1579;
1585;
1594

Fernandes
de Arias*

11 12 10 Goa e
Macau

1577-78;
1604-05;

1607;
1610

1577-78;
1605;
1607

Nunes-
-Mendes*21

5 7 4 Goa

1580;
1582;
1585;
1594

1580;
1582;
1585

Gonçalves* 7 8 7 Goa

1577-80;
1582

1577-80;
1582

Pardo* 11 11 11 Goa e 
Macau

1578-79; 
1582

1578-79;
1582

Lopes-
-Fernandes*

4 4 4 Goa

1575-76;
1593;
1614

1575-76;
1614

Fernandes-
-Fróis*

5 5 3

4 5 2

Goa

1575-77; 
1602

1575;
1577

Ferreira-
-Jorge**

Goa

1567-69; 
1580

1567-69;
1580

Gonçalves-
-Orta

5 6 4 Goa

1571;
1579-80

1571;
1579-80

Mendes-
-Pires*

5 6 6 Goa

1565-66;
1568-69;

1576

1566;
1568-69;

1576

Rodrigues* 5 6 5 Goa

1568;
1576;
1578

1568;
1576;
1578

Nunes* 4 4 4 Goa e
Cochim

1571;
1577;

1580-82

1571; 
1580;
1582

Rodrigues-
-Vaz*

4 6 5 Goa

1567-68 1567-68 Pimentel 4 4 4 Goa

1568 1568 Lopes 5 5 5 Goa

Fonte: BNP, Cód. 203. O número total de indivíduos por conjunto familiar inclui elementos proces-
sados por outros delitos que não unicamente judaísmo. Os grupos familiares marcados com asteris-
co (*) incluem indivíduos de primeira geração no Estado da Índia. Os grupos familiares marcados 
com duplo asterisco (**) contêm indivíduos de segunda geração no Estado da Índia. Esta tabela é 

constituída por grupos de quatro ou mais pessoas. 

21 Devido à exiguidade da informação, não foi possível comprovar se este grupo familiar contém 
elementos de segunda geração nascidos no Estado da Índia, como parece ser o caso. 
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A apreciação destes dados é problemática em virtude de não dispormos 
dos processos para a generalidade dos casos. Privados das denúncias, não nos 
é possível determinar as potenciais ligações familiares entre todo o universo 
dos réus. Contudo, a informação recolhida sugere que, a partir do século xvi, 
a renovação da matéria de judaísmo na Inquisição de Goa não se faz no seio 
das famílias anteriormente condenadas por judaísmo na sua descendência. 
A partir de 1594, ano em que se concluiu o processo de Leonor da Fonseca22,  
cristã-nova natural de Macau, das oito causas de judaísmo instauradas contra 
réus nascidos no Estado da Índia, apenas duas – a de João Nunes Baião (1605) 
e a de Luzia Fróis (1614) – se inscrevem em grupos familiares anteriormente 
processados pelo tribunal23. 

Paralelamente, o reportório de João Delgado Figueira atesta uma pro-
pensão para que a abertura de novos casos por judaísmo na Inquisição de 
Goa se realize contra indivíduos nascidos no Reino e não no Estado da Índia, 
sobretudo no século xvii. Se convencionarmos que o ano de 1594 marca o 
final de uma fase marcada por um predomínio recente de réus nascidos no 
Estado da Índia – Leonor da Fonseca foi a última cristã-nova nascida na Ásia 
a ser processada por judaísmo no século xvi –, os 28 processos seguidos entre 
1595 e 1623 dão conta de 16 réus nascidos na Europa (um dos quais proces-
sado duas vezes), contra os já referidos oito indivíduos nascidos no Estado 
da Índia, desconhecendo-se a naturalidade dos restantes três. Se, cumula-
tivamente, entendermos a abertura de novos processos por judaísmo como 
expressão de um mal-estar social que se manifesta por meio de uma denúncia 
– seja por zelo de consciência, por dolo ou por desapreço pessoal –, somos 
forçados a concluir que as gerações de cristãos-novos nascidas no Estado da 
Índia não estão no centro desse descontentamento. Pelo contrário, a inconfor-
midade social em relação aos cristãos-novos parece direccionada contra os 
migrantes e não contra os que eram naturais do Estado da Índia.

22 O seu processo encontra-se editado em Lourenço (2012) 28-44.
23 BNP, Cód. 203, fols. 413 (bis) e 468v.
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Fonte: BNP, Cód. 203. Neste gráfico não incluímos um total de quatro processos a indivíduos 
nascidos no Médio Oriente (dois em Alepo, um da “banda de além de Babilónia” e um de Cons-

tantinopla), assim como uma mulher nascida por alturas do cabo da Boa Esperança. Entre os réus 
provenientes do Reino, ilhas atlânticas, Norte de África e Europa, incluímos aqueles cuja naturali-
dade não foi registada, mas que João Delgado Figueira identificou como “portugueses”, categoria 
que no reportório se refere a indivíduos nascidos no Reino. Optámos, ainda, por não incluir nesta 

amostragem os réus cuja naturalidade é indeterminada, no total de 44 casos.

Os constrangimentos documentais para determinar as dinâmicas ins-
titucionais também dificultam a compreensão das lógicas de actuação do tri-
bunal. O reportório de João Delgado Figueira proporciona informação acerca 
dos espaços de vinculação social dos réus (por casamento, por residência ou 
por presença temporária). Contudo, os critérios nem sempre uniformes do 
promotor fizeram com que essa informação não tenha sido incluída num nú-
mero significativo de registos. Sendo o reportório um documento destinado 
a recuperar informação essencial no mínimo de tempo possível, é de se pos-
tular que a maioria dos casos em que tal ausência se verifica seja referente 
a réus com ligações perenes à cidade de Goa. Esta informação não deve ser 
confundida com o espaço de prisão pelo tribunal, que Figueira não assinalou. 
A lógica do promotor foi, antes, a de identificar vínculos formais dos réus aos 
espaços ou frequência estável nos mesmos.
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Tabela 2. Espaços de vinculação social no Estado da Índia dos réus processados por 
judaísmo conforme indicados no reportório de João Delgado Figueira

Ancolá
Baçaim
Chaul

Cochim
Cochim de Cima

Damão
Goa

Macau
Malaca

Melinde
Moçambique

Pangim
S. Tomé de Meliapor

Sem indicação
Terra de Mouros

TOTAL

1
5

11
21
1
3

77
4
2
1
1
1
2

175
1

306

Localidade Número

Fonte: BNP, Cód. 203.

Goa supera, em mais do triplo, o número de processos da segunda 
localidade mais representada no reportório, a de Cochim (Tabela 2). É certo 
que o desconhecimento dos espaços de pertença social na maior parte dos 
processos por judaísmo (57%) introduz um factor de incerteza na apreciação 
destes dados. Por um lado, como dissemos, a funcionalidade do documento 
torna plausível que os 175 casos em que não foi registada a indicação de 
uma localidade digam respeito a Goa; por outro lado, no imenso labor de João 
Delgado Figueira há graus diferenciados de sistematicidade e nem sempre 
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é evidente o motivo para a ausência de certos dados nuns registos e não em 
outros. Seja como for, é inegável que Goa, espaço de presença física do tribunal, 
das procissões e das encenações dos autos-da-fé, é a localidade de maior adesão 
ao antijudaísmo vigilante e punitivo que o Santo Ofício promovia.

A Goa seguem-se Cochim, com 21, e Chaul, com 11. É evidente que a 
vigilância inquisitorial não é uma realidade homogénea no Estado da Índia. 
A distância afecta, necessariamente, a relação entre o denunciante potencial 
e a instituição, bem como a capacidade de a instituição agir à escala do seu 
distrito. Ao mesmo tempo, a explicação a atribuir a estes valores não é linear. 
A título de exemplo, o caso de Chaul não é significativo em si mesmo. Nove 
dos 11 indivíduos casados ou moradores em Chaul estão vinculados às fa-
mílias dos Gomes-Leão e dos Mendes-Lopes, cujos membros também vivem 
em Goa. Por conseguinte, os juízos de que estes nove réus foram alvo (1567; 
1578-1579) podem ter sido consequência das confissões apuradas pelo tribu-
nal em Goa, durante o julgamento dos seus familiares, e não, forçosamente, 
da mobilização da sociedade de Chaul contra cristãos-novos. 

Em Cochim, notamos similitudes, mas também contrastes assinaláveis em 
relação a Chaul. Por um lado, apenas três processados com indicação de residên-
cia em Cochim registam laços familiares com algum outro indivíduo processado 
pela Inquisição de Goa e apenas um com ligação a um dos 17 grupos de maior 
expressão numérica que identificámos. Isto sugere que, ao contrário de Chaul, 
os processos por delito de judaísmo se sucedem por via independente de juízos 
em curso no tribunal. Por conseguinte, ou essas ligações não puderam ser, ain-
da, determinadas, ou o ónus dos processos reside nas tensões internas à própria 
sociedade de Cochim e não em vínculos dos réus a núcleos judaizantes em Goa 
identificados pelos inquisidores. Ao mesmo tempo, como notou José Alberto Ta-
vim, a distribuição cronológica dos processos revela dois períodos com carac-
terísticas diferenciadas: um primeiro, desde o início da actividade inquisitorial 
até aos meados da década de 1580, e um segundo, desde então até ao final da 
cronologia do reportório24. Esta divisão distingue, concretamente, a actividade 
dos primeiros inquisidores da que foi mantida pelos seus sucessores. De forma 
mais expressiva, corresponde ao arranque do Santo Ofício, em que se verificou 

24 Tavim (2003) 273.
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uma visitação a Cochim (os processos datados de 1563-1564 poderão ser conse-
quência da iniciativa), e à presidência do tribunal por Bartolomeu da Fonseca  
(1574-1576; 1578; 1580-1581), em cujo período decorreu mais de metade (12) dos 
juízos por judaísmo relativos a Cochim, característica partilhada também por 
Chaul (sete processos em 11). A partir de então, a distribuição cronológica dos 
processos (1585; 1593; 1597; 1605; 1612) é, ao contrário de Chaul, muito irregular 
e a sua interpretação desafia leituras de conjunto. Não se encontrando já concen-
tradas em anos de inquisidores específicos, a sucessão de causas deverá explicar-
-se a partir do quotidiano da própria cidade de Santa Cruz de Cochim.

Como referimos, a falta dos autos judiciais torna difícil precisar a ori-
gem das denúncias que estão na base das mais de três centenas de proces-
sos instaurados durante todo o período abrangido pelo reportório, mas é de 
crer que a sociedade de Goa tenha desempenhado um papel fulcral nas averi-
guações inquisitoriais. Esta distribuição desigual dá conta de um distrito pro-
fundamente fracturado no que diz respeito à assunção de atitudes hostis aos 
cristãos-novos, assim como da dificuldade de a Inquisição afirmar a sua per-
tinência social à escala do Estado da Índia, mesmo quando os inquisidores se 
deslocaram em pessoa às diferentes cidades e fortalezas. 

2. Inquisição, vigilância e respostas sociais

Em 1680, quando não se descortinava ainda o final da contenda entre a 
Santa Sé e a Inquisição portuguesa25, o inquisidor Jerónimo Soares reportou 
uma entrevista mantida com Camillo Piazza, assessor da Congregação do 
Santo Ofício, com quem conferenciou sobre o funcionamento do tribunal de 
Goa. Segundo o relatado por Soares, o assessor ter-lhe-ia respondido 

que a Jnhibitoria não fallaua na Jnquisição da Jndia, e que eu bem deuia de ter visto 
o Breue de 3 de outubro de 1674 e que a queixa era feita pelos christãos nouos de Por-
tugal, a respeito das causas que se processauão de Judaismo, e que assi não podia com-
prehender as outras c[au]sas, principalmente na Jnquisição da Jndia, fallando somen-
te o dito Breue nas tres Jnquisições de Portugal, e quando houuesse de comprehender 
a Jnquisição da Jndia, seria somente nas causas dos prezos por Judai[sm]o, e não nas 
outras, e que assi se podião despachar na Jndia todas, exceto as de Judaismo26.

25 Azevedo (1989) 294-321; Marcocci & Paiva (2013) 204-209.
26 Carta do inquisidor Jerónimo Soares, agente da Inquisição portuguesa em Roma, [a D. Veríssi-
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A resposta do assessor Piazza revela um aspecto da decisão de  
Clemente X de suspender os processos dos tribunais portugueses em 1674 
até agora desconsiderado, nomeadamente que a Inquisição de Goa perma-
neceu à margem, quer do debate em torno dos estilos do Santo Ofício, quer 
dos próprios diplomas pontifícios sobre a matéria. A circunstância de os 
cristãos-novos portugueses não terem aduzido exemplos ou argumentos 
relativos à Inquisição de Goa na contestação aos procedimentos inquisi-
toriais portugueses coloca em evidência o que o reportório de Figueira 
e as listas de penitenciados já insinuavam: desde os finais do século xvi,  
o judaísmo havia-se convertido num delito inexpressivo no conjunto da ac-
tividade judicial desse tribunal.

Esta tendência continuou a fazer-se sentir na década que se seguiu 
à conclusão do reportório por João Delgado Figueira. Em 1632, o notário  
Mateus Gomes criticava o seu colega de ofício Agostinho Monteiro por gas-
tar o seu tempo em “uer E reuoluer os processos dos cristãos nouos, sendo 
assi que o uer so ordinario, E noticia que deuem procurar os notarios he dos 
naturais da terra, porquanto raramente se prendem nesta Jnquizição homens 
da nação”27. A despeito de prováveis diferenças pessoais entre ambos que 
pudessem estar na origem das críticas a Monteiro, as palavras de Gomes são 
reveladoras de um posicionamento ou de um entendimento pessoal sobre os 
horizontes do ofício inquisitorial em Goa. Desde os inícios do século xvii, a 
actividade da Inquisição de Goa passou a ser progressivamente pautada pelo 
juízo de comportamentos associados ao universo dos rituais e das crenças 
ancestrais locais. Esta tendência, paralela ao declínio acentuado de processos 
por judaísmo, tornou a presença dos cristãos naturais, ditos “da terra”, na 
Inquisição muito mais frequente do que havia sido até então. A preponde-
rância dos “naturais da terra”, como expressou Gomes, na actividade judicial 
do Santo Ofício de Goa fazia com que o notário sentisse o labor do seu colega 

mo de Lencastre, inquisidor-geral de Portugal?], de 20 de Janeiro de 1680, em Roma. Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro, Inquisição de Goa, 25,1,005 n.002, fol. 3. José Pedro Paiva analisou parte do período da 
missão de Jerónimo Soares em Roma. Veja-se Paiva (2012).

27 Testemunho de Mateus Gomes, notário da Inquisição de Goa, ante António de Vasconcelos, 
visitador da Inquisição de Goa, de 22 de Novembro de 1632, em Goa. ANTT, Tribunal do Santo Ofício, 
Conselho Geral do Santo Ofício, liv. 185, fol. 43.
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como uma perda de tempo28. De facto, a reduzida expressão que, desde os 
começos de Seiscentos, os juízos por judaísmo adquiriram na Inquisição de 
Goa fora notória no momento da aplicação do perdão geral de 1604 em Goa. 
Quando o breve do perdão geral foi publicado em Lisboa, no mês de Janeiro 
de 1605, foram libertadas 155 pessoas dos cárceres do tribunal, cujas culpas 
se encontravam abrangidas pelos termos da graça pontifícia29. Em Goa, que 
saibamos, apenas uma foi libertada30. No auto-da-fé de 30 de Janeiro de 1605, 
antes de enviada a Goa a cópia do perdão geral, o tribunal apenas tinha jul-
gado cinco cristãos-novos por judaísmo.

A disparidade entre a realidade vivida no distrito da Inquisição de Goa 
e nos seus congéneres do Reino pode, legitimamente, levantar a questão so-
bre qual o papel do antijudaísmo nas sociedades portuguesas do Estado da 
Índia, ao ponto de criar esta assimetria. Embora faltem estudos à escala do 
distrito, é sabido que esses sentimentos estavam presentes mesmo nas socie-
dades menos marcadas pelo peso das instituições portuguesas31.

As incógnitas são maiores que as certezas, mas os dados coligidos 
deixam entrever, nas dinâmicas internas à própria sociedade de Goa, 
estratégias de reprodução social ou atitudes concorrenciais onde a qualificação 
de cristão-novo desempenhava um papel de relevo, o que não se constata 
com a mesma intensidade nos demais espaços. É de notar, por exemplo, 

28 Não obstante, importa notar que, nestes anos, encontramos indícios de o número de processos 
por judaísmo no tribunal ter aumentado, o que poderia justificar a maior atenção de Agostinho Montei-
ro a causas antigas contra cristãos-novos.

29 Este valor encontra-se indicado numa “Lista das pessôas presas na Inquisição de Lisboa, que forão 
soltas pelo perdão geral publicado na Sé em Domingo 16 de Janeiro de 1605, [...]” que integra a colecção 
de listas de autos-da-fé coligidas por António Joaquim Moreira em 1863. O mesmo autor reporta um total de 
140 indivíduos libertados em Coimbra nesse ano. Ambas as listas são, presumivelmente, cópias do século xix. 
Não nos foi possível localizar a lista de Évora. A comprovar-se que Moreira foi um dos autores da Historia 
dos principais actos e procedimentos da Inquisição de Portugal, publicada anónima em 1845, o autor teria es-
tado, então, na posse de uma lista similar para Évora, pois reporta um total de 410 presos libertados dos 
cárceres inquisitoriais do Reino na sequência da publicação do perdão geral. BNP, Cód. 863, fols. 53-55v; 
BNP, Cód. 865, fols. 45-47. Mendonça & Moreira (1980) [151, 229]; Marcocci & Paiva (2013) 141-142.

30 Trata-se de Sebastião Henriques, natural de Pangim, cujo registo no reportório indica ter sido 
absolvido por as suas culpas serem anteriores ao perdão geral. BNP, Cód. 203, fol. 614. Tavim (2012) 
477-478.

31 Em Nagasaki, por exemplo, verificamos uma transferência de léxico injurioso antijudaico dos 
portugueses para os japoneses convertidos ao cristianismo. Lourenço (2015) 107-108.
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que foi durante os anos em que os processos por judaísmo decaíram que a 
Câmara de Goa, na correspondência mantida com Filipe II (I de Portugal), 
mais discutiu o tema da presença dos cristãos-novos no Estado da Índia, 
tendo a edilidade municipal solicitado com frequência a intervenção do 
rei para repatriar os “homens da nação”, devido à responsabilidade que 
se lhes imputava no aumento dos preços das mercadorias, ou para que 
fossem impedidos de servir como feitores32. Já em 1562, uma réplica da 
rainha D. Catarina ao mesmo município tinha negado uma petição para que 
passasse provisão para os cristãos-novos serem inelegíveis para servir como 
oficiais, o que significa que o pedido deverá ter sido formulado por volta 
de 1560 – portanto, como consequência da devassa eclesiástica de 1557-1559 
contra os cristãos-novos de Goa e de Cochim33. É de admitir que a pressão  
inquisitorial nas duas décadas que se seguiram ao estabelecimento do tribunal 
em Goa tenha servido como válvula de escape para algum do desconforto 
social que determinados sectores da sociedade de Goa, evidentemente, 
sentiam e que teria estado na origem do pedido.

A concentração de casos em períodos que, como vimos, correspondem 
aos anos de actividade de inquisidores específicos – Aleixo Dias Falcão  
(1561-1571) e Bartolomeu da Fonseca (1571-1582) – também sugere uma 
atenção particular destes homens a esta categoria de delito. Em especial, 
Bartolomeu da Fonseca demonstrou um empenho particular na erradicação 
do judaísmo no Estado da Índia, ao ponto de manter os cristãos-novos sob 
uma tremenda pressão psicológica mesmo após a conclusão dos processos, o 
que mereceu a reprovação do Conselho Geral do Santo Ofício34.

32 Cartas de D. Filipe I, rei de Portugal, à Câmara de Goa de 28 de Janeiro de 1588, de 2 de Março 
de 1590, de 27 de Fevereiro de 1595, de 13 de Fevereiro de 1597 e de 25 de Janeiro de 1598. Rivara (1877) 
102, 106-107, 109, 119, 121-122. Cf. Tavim (2003) 342.

33 Carta de D. Catarina de Áustria, regente de Portugal, de 14 de Março de 1562, em Lisboa, Rivara 
(1877) 59.

34 Carta de Bartolomeu da Fonseca, inquisidor de Goa, a D. Henrique, inquisidor-geral de 
Portugal, de 1 de Dezembro de 1579, [em Goa], Baião (1930) 71; Respostas de D. Jorge de Almeida,  
inquisidor-geral de Portugal, à carta de Bartolomeu da Fonseca, inquisidor de Goa, de 1 de Dezembro 
de 1579 [em 1581]. ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral do Santo Ofício, liv. 100, fol. 6.
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Infelizmente, as magras notícias do reportório não permitem determinar 
as circunstâncias concretas que conduziram à prisão destes elementos, pois João 
Delgado Figueira não incluiu informações específicas sobre este particular. Uma 
excepção parcial ao que acabamos de dizer são os casos resultantes de visitações, 
ou seja, do período excepcional de juízo destinado a promover a comparência vo-
luntária de qualquer pessoa diante do inquisidor para confessar um delito ou para 
denunciar transgressões alheias. Mas, ainda nestes casos, Figueira não foi consis-
tente na identificação dos processos que foram consequência de tais iniciativas.

Enquanto dispositivo através do qual se estimulava uma interacção en-
tre a sociedade e o tribunal, a visitação assumia um papel de relevo na mobi-
lização da sociedade a aderir à prática da denúncia, gerando causas judiciais 
que, de outra forma, poderiam não ter chegado a ocorrer. Não obstante, os 
dados coligidos permitem afirmar que, na Inquisição de Goa, o procedimento 
por acusação de judaísmo não se encontra directamente relacionado com es-
tes momentos, ao contrário do que se verifica, por exemplo, no Brasil. 

O estabelecimento da Inquisição em Goa decorreu sob a forma de uma 
visitação a Goa e a Cochim em 1561 e 1562. Os primeiros cristãos-novos a 
serem julgados por judaísmo saíram em autos-da-fé em 1562 (1), 1563 (5)  
e 1564 (3). Não é possível determinar um tempo médio para a duração de 
cada juízo, pelo que não é claro quantos dos processos dos anos seguintes se 
relacionam com a visitação. É de admitir que, ao menos, os nove processos 
entre 1562 e 1564 tenham sido consequência deste momento inaugural da 
Inquisição no Estado da Índia, até porque entre as causas mais antigas se 
encontram três indivíduos moradores ou casados em Cochim35. Trata-se, no 
entanto, de um número que deverá ter ficado aquém das expectativas, sobre-
tudo se considerarmos que por Cochim principiara a devassa que acelerou 
o processo de estabelecimento da Inquisição em Goa36. Talvez por isso, após 

35 Referimo-nos a Filipa Mendes (1563), Jorge Fernandes Barba Rachada (1564) e Leonor Fernan-
des (1564), esta última identificada, no reportório, como cristã-velha – talvez um erro de João Delgado 
Figueira –, processada por culpas de judaísmo e que “foi” casada em Cochim, não sendo claro em que 
momento deixou de o ser. BNP, Cód. 203, fols. 302v, 385 e 439.

36 As duas cidades tinham experienciado uma devassa entre 1557 e 1559, levada a cabo pelas au-
toridades eclesiásticas, que incidiu sobre cristãos-novos. É natural que a visitação de 1561-1562 tivesse 
sido sentida pela população como uma continuidade do que sucedera poucos anos antes. Cunha (1995); 
Paiva (2017) 567-568, 577-579.
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este arranque da actividade do Santo Ofício no Estado da Índia, os inquisidores 
tenham considerado ser desnecessário manterem-se ambos em funções, bastan-
do um só para assegurar o despacho, apoiado por um companheiro, quando 
necessário37. 

De Bartolomeu da Fonseca, sabemos ter sido um inquisidor itinerante. 
O inquisidor refere ter “visitado a mor parte do Estado”, entre Diu e São 
Tomé de Meliapor em 1574 e 157538. E o certo é que, ainda que Goa pro-
porcione a maioria dos processados por judaísmo durante os anos em que 
serviu, verificamos um conjunto de pessoas cujo espaço de vinculação social 
nos é apresentado como Cochim (12 casos em 1574-1576, 1578, 1580-1581), 
mas também Baçaim (5 casos em 1575, 1577-1579), Damão (3 casos em 1575,  
1580-1581), São Tomé de Meliapor (1 caso em 1579) e, sobretudo, Chaul  
(7 casos em 1578-1579), única localidade que, com Cochim, partilha a carac-
terística de ter já registado processos por judaísmo na década anterior. O teor 
das suas cartas não explicita a que localidades se deslocou efectivamente, 
nem se a sua mobilidade seguiu, formalmente, os parâmetros cerimoniais e 
institucionais previstos pelo Santo Ofício para as visitações (promulgação de 
um tempo da graça, autorização pelo Conselho Geral do Santo Ofício), como 
será usual nas décadas seguintes. Contudo, não é de se descartar a possibi-
lidade de alguns destes processos, sobretudo os de 1574-1575, terem relação 
com a presença do inquisidor nestas paragens.

As visitações posteriores de frei Tomás Pinto às fortalezas do Nor-
te em 1589, de Rui Sodrinho de Mesquita em Goa (1589) e entre Cochim e  
S. Tomé de Meliapor em 1591 e de António de Barros a Ormuz em 1595, não 
parecem ter resultado em acusações por judaísmo. Nos anos de 1589-1590 
não há casos de judaísmo a reportar, o que indicia que as visitações ao Norte 
e a Goa foram inconsequentes nesta matéria. O mesmo nos sugere o périplo 
de Rui Sodrinho de Mesquita em 1591, relativamente ao qual João Delgado 
Figueira chegou mesmo a discriminar quais os processos que julgou durante 
 

37 Carta dos inquisidores de Goa a D. Sebastião, rei de Portugal, de 23 de Dezembro de 1562, em 
Goa, Gavetas (1960) 156.

38 Carta de Bartolomeu da Fonseca, inquisidor de Goa, a D. Henrique, inquisidor-geral de Portu-
gal, de 20 de Novembro de 1574, Baião (1930) 16.
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a viagem39. Quanto à visitação de António de Barros a Ormuz, nenhum dos 
processos por judaísmo julgados nesse ano se encontra relacionado com a sua 
viagem, apesar da importância do entreposto enquanto plataforma giratória 
de judeus e cristãos-novos portugueses entre o Império Otomano e as fortale-
zas do Estado da Índia40. O contraste com o Brasil é gritante: em 1591-1595, a 
visitação de Heitor Furtado de Mendonça à Bahia e a Pernambuco teve como 
resultado a instauração de 18 processos por judaísmo41.

A visitação a Goa em 1609 foi igualmente frustrante para as expectativas 
dos inquisidores: apenas o cristão-novo Jorge Gonçalves, soldado, se 
apresentou no tempo da graça42. Nesse ano, um inquisidor escrevia a Lisboa 
ter acalentado esperanças de que o seu juízo viesse a revelar a via por onde 
entrava o judaísmo em Goa43. Qual não foi a sua decepção quando este 
apenas se referiu a comportamentos transgressores ocorridos no Reino.  
Em 1618-1619, a visitação de João Fernandes de Almeida ao Norte resultou 
num único caso de judaísmo44. Em 1636, o tribunal realizou nova visitação 
à cidade de Goa, mas os processos julgados no decurso da década de 
1630 que pudemos identificar decorreram todos nos anos imediatamente 
anteriores45. Finalmente, as visitações levadas a cabo pelo inquisidor Manuel 
João Vieira entre 1694 e 1701 a Salcete e à Província do Norte foram ditadas 
por um desígnio de vigilância dos comportamentos das populações locais 
convertidas relativos ao universo cultural local e não de transgressões 
associadas ao judaísmo46. Por conseguinte, é notório que as visitações não foram, 

39 É certo que Luís Fernandes e Manuel Gomes Peres, ambos casados em Cochim, foram julga-
dos em 1593 por judaísmo, sendo possível pensar que Rui Sodrinho tenha preferido remetê-los a Goa 
em lugar de os julgar na ocasião. Mas nenhum documento conhecemos que o permita atestar. BNP,  
Cód. 203, fols. 453 e 500v.

40 BNP, Cód. 203, fols. 248v e 548v; Couto (2004).
41 Fernandes (2020) 93-95.
42 BNP, Cód. 203, fol. 419.
43 Carta de Jorge Ferreira, inquisidor de Goa, a D. Pedro de Castilho, inquisidor-geral de Portugal, 

de 25 de Dezembro de 1609, em Goa, Baião (1930) 403.
44 BNP, Cód. 203, fol. 206.
45 Trata-se dos casos de António da Costa (c. 1631), Manuel Coelho da Fonseca (c. 1632), António 

Vaz Mendes (c. 1633), Gaspar da Costa Cáceres (c. 1633), Manuel da Costa Cáceres (c. 1633), Manuel 
Soares de Sampaio (1633), Paulo Dias da Silva (c. 1634).

46 “Lista das pessoas que abjurarão em forma por culpas de gentilidade no auto da fee que se fez 
aos 15 de Junho de 1694 na Jgreja de Nossa Senhora de Saude de Cuculym terra de Salcete, prezente o 
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no seu conjunto, acontecimentos determinantes para a instauração de novos 
processos por judaísmo na Inquisição de Goa.

A correspondência trocada entre Goa e Lisboa revela que o judaísmo era – 
ao menos ao nível da retórica oficial na instituição – uma preocupação das auto-
ridades inquisitoriais: em 1589, por exemplo, os inquisidores deixaram de cele-
brar o auto-da-fé por não “hauer que fazer na materia de judaismo”47. Em 1607,  
o inquisidor Jorge Ferreira justificava a necessidade de se visitar Goa por o 
tribunal não estar a receber denúncias de judaísmo (“com culpas de judais-
mo, não ha entrar nesta terra”), apesar do grande número de cristãos-novos 
que aí viviam48. E o temor do judaísmo encoberto foi, ainda, o móbil que 
justificou a insistência nos projectos – sempre gorados – de uma visitação a 
Macau49. A Inquisição de Goa também não deixou de estar atenta à chegada 
de novos cristãos-novos ao Estado da Índia. Em 1615, enviaram a Portugal 
uma lista com os “nomes dos homens da nacão Hebræa” que tinham chega-
do do Reino nesse ano50.

Se, como parece indiciar a correspondência dos inquisidores de Goa,  
o tribunal não deixou de estar atento à circulação de cristãos-novos e de pro-
mover iniciativas para identificar possíveis judaizantes, poder-se-á justificar 
o decréscimo de processos por judaísmo por uma menor adesão das socie-
dades do Estado da Índia à retórica antijudaica do Santo Ofício? Residirá 
a explicação para esta menor incidência de casos na tipologia de compor-
tamentos transgressores? Ou haverá, ainda, uma correlação entre o tipo de 
comportamentos e o perfil do réu que justificaria não ter resultado na prisão 
de famílias inteiras como no século xvi?

Jnquisidor Manoel João Vieira, as quaes se apprezentarão no tempo da Graca, que se lhes concedeo na 
Vizita que se fez em algũas terras do dito destricto”. ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, 
liv. 11, fols. 26-29v; BNRJ, Inquisição de Goa, 25,1,005, n.º 132.

47 Carta dos inquisidores de Goa ao cardeal-arquiduque Alberto de Áustria, inquisidor-geral de 
Portugal, de 20 de Novembro de 1589, em Goa, Baião (1930) 27.

48 Carta de Jorge Ferreira, inquisidor de Goa, a D. Pedro de Castilho, inquisidor-geral de Portugal, 
de 15 de Dezembro de 1607, em Goa, Baião (1930).

49 Lourenço (2016) 147-170.
50 “Lista dos nomes dos homens da nacão Hebræa que se poderão saber, e passarão do Reyno para 

as partes da Jndia este anno de 1615”, s.d. ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, liv. 982, fols. 
21-21v. Boyajian (2008) 176-177.
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A informação disponível aponta para um predomínio de indivíduos 
oriundos do Reino entre os réus identificados no período posterior a 1623, 
prolongando tendências já registadas nos inícios do século xvii (Gráfico 3). 
Por exemplo, em 1644, o franciscano frei António da Conceição testemunhou 
ter assistido à morte de um despenseiro do galeão Santo António, António 
Lopes, por alturas do cabo da Boa Esperança no ano de 1640. Na ocasião, 
aproximando-lhe o crucifixo para o moribundo o beijar, Lopes rejeitou  
fazê-lo, balbuciando palavras sobre uma bezerra e dois cristãos-novos, um 
dos quais Manuel Fernandes de Sampaio, ao tempo do testemunho ausen-
te do Estado da Índia51. Situações similares haviam ocorrido anteriormente.  
O caso dos Ferro, Diogo e Jorge, pai e filho, é emblemático: tão-só chegaram a 
Goa, “fugidos do Reyno”, segundo os inquisidores, foram detidos por ordem 
do Santo Ofício52. E não foram os únicos: Diogo Lopes Medina, reportaram 
os inquisidores em 1605, fora preso por se ter declarado por judeu na nau 
em que viera, persuadindo outro cristão-novo para que também o fosse53.  
Se, como notaram os inquisidores, certos cristãos-novos tiveram compor-
tamentos transgressores nas naus da carreira da Índia a caminho de Goa,  
o contexto social do delito é o da vida a bordo durante a viagem, e o univer-
so das sociabilidades é restrito e/ou relativo ao Reino. Se, ao mesmo tempo,  
a acusação de judaísmo residir num comportamento heterodoxo baseado na 
sustentação de ideias favoráveis à “lei de Moisés” (“melhor era a lei velha 
que a lei da graça”), essa crença não tem por que envolver necessariamente 
uma rede de “cúmplices”, com ritualidades ou conventículos no Estado da 

51 Culpas de judaísmo contra Francisco Vaz de Sampaio, de 1644, copiadas pela Inquisição de Goa 
a 15 de Janeiro de 1646. ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, liv. 982, fols. 51-55.

52 Carta de António de Barros, inquisidor de Goa, [a D. António Matos de Noronha?], de 19 de 
Dezembro de 1602, em Goa, Baião (1930) 307. O inquisidor António de Barros dirige a sua carta ao 
inquisidor-geral, pois recorre ao tratamento de Vossa Senhoria. Apesar de, em Março de 1602 – data 
da carta do Conselho Geral à qual Barros responde –, não haver inquisidor-geral em exercício devido 
a D. Jorge de Ataíde não ter tomado posse do cargo, o inquisidor de Goa refere-se à existência, no seu 
cartório, de uma “carta de Vossa Senhora pera isso feita no anno de 96”. O destinatário deve, por con-
seguinte, tratar-se ainda de D. António Matos de Noronha, que nesse ano assumira a presidência do 
Santo Ofício devido à transferência do cardeal-arquiduque Alberto para a Flandres. Matos de Noronha 
serviria como inquisidor-geral até 1600. Veja-se Marcocci & Paiva (2013) 140.

53 Carta dos inquisidores de Goa a D. Pedro de Castilho, inquisidor-geral de Portugal, de 15 de 
Dezembro de 1605, em Goa, Baião (1930) 336.
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Índia. Tratar-se-ia de um comportamento vinculado ao judaísmo, mas social 
e geograficamente contido. Por conseguinte, nestes e em casos similares, a 
sociologia dos comportamentos heterodoxos reside, forçosamente, fora do 
Estado da Índia.

Se em 40 anos do século xvi registamos 283 processos, em cerca de 
metade desses anos, entre 1601 e 1623, o número de causas instauradas não 
atinge sequer a metade deste valor. Foram 23 os juízos seguidos por delito 
de judaísmo, o que representa uma média de um novo caso por ano quando, 
da fundação do tribunal até 1600, a média era de sete processos. Contudo, 
embora o abatimento de casos de judaísmo seja acentuado, no que concerne a 
outros delitos cometidos por cristãos-novos verifica-se uma proximidade dos 
valores relativos ao século xvi (Tabela 3). A média de processos por outros 
delitos entre 1601 e 1623 (1,8) é apenas ligeiramente inferior aos anteriores 
40 anos (2,2), mas representam quase o dobro dos processos por judaísmo. 
Se, paralelamente, considerarmos outras tipologias de delito imputadas a 
cristãos-novos segundo a categorização de João Delgado Figueira, os valores 
obtidos indiciam mudanças ao nível das atitudes sociais face a estes elemen-
tos, mas também de uma sociedade, ela própria, em reconfiguração no que 
respeita às atitudes de auto-regulação dos comportamentos religiosos.

Tabela 3. Delitos cometidos por cristãos-novos
no reportório de João Delgado Figueira (1561-1623)

1561-1600
1601-1623

283
23

88
41

Anos NúmeroJudaísmo Outros

Fonte: BNP, Códice 203. Por coerência, os dois casos que continham culpas de judaísmo, mas que 
João Delgado Figueira categorizou com outras tipologias de delito, foram, em conformidade com o 

tratamento dos dados neste estudo, incluídas no grupo de delitos por judaísmo.
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Ao mesmo tempo, nesta fase da existência do tribunal, João Delgado 
Figueira não registou, sempre, o estatuto socioreligioso dos réus: cristão-velho, 
cristão-novo ou cristão da terra. É de se admitir que, ao mesmo tempo que o 
número de cristãos-novos no Estado da Índia se renovava por via do Reino, 
nas diferentes cidades e fortalezas, a mestiçagem ou a integração social das 
novas gerações nascidas na Ásia tenha levado a uma diluição da consciência 
de pertença à categoria de cristão-novo ou favorecido o seu ofuscamento – 
com excepção de Goa –, sobretudo após décadas de menor hostilidade social 
contra estes elementos. É também possível que, para a sensibilidade de João 
Delgado Figueira, fosse pouco relevante inscrever a condição de cristão-novo 
em delitos associados a outros comportamentos mais distantes do judaísmo, 
como os relativos ao universo dito da “gentilidade”. Os cristãos-novos 
incorrem, cada vez mais, em categorias de delito cada vez mais próprios do 
distrito da Inquisição de Goa: sacrifícios, cerimónias, procura de tesouros. 
Nos inícios do século xvii, dir-se-ia que a gestão dos sentimentos antijudaicos 
nas sociedades do Estado da Índia se encontra em processo de reajustamento. 
É significativo que as visitas que ocorrem no distrito da Inquisição de Goa 
tenham resultado em escassíssimos casos de judaísmo, mesmo em cidades 
como Cochim ou Goa, onde a incidência de processos foi sempre mais elevada. 
Claramente, estas sociedades não se mobilizam – ou mobilizam-se pouco – para 
denunciar esta tipologia de delitos quando convocadas para o efeito. 

Francisco Bethencourt assinalou um maior envolvimento dos inquisidores 
em circuitos mercantis operacionalizados por cristãos-novos, gerando fenómenos 
“de protecção”, também identificados por James Boyajian54. Este autor 
interpretou o decréscimo de julgamentos por judaísmo como o reflexo de uma 
crescente dependência do Estado da Índia do investimento de cristãos-novos 
nas diferentes carreiras mercantis na Ásia, bem como na própria carreira da  
Índia. No entanto, o próprio Boyajian assinala o ressurgimento de vagas 
repressivas contra judaizantes em 1633-1636 e em 1644-1650, períodos em que, 
devido à pressão da VOC nos mares do Índico e do Pacífico Ocidental, por um 
lado, e às incertezas derivadas da secessão portuguesa da Monarquia Hispânica, 
por outro lado, mais se justificaria a captação de capitais cristãos-novos. 

54 James Boyajian sugere que várias denúncias contra cristãos-novos proeminentes de Goa não 
evoluíram para processos inquisitoriais. Boyajian (2008) 175, 179; Bethencourt (1994) 172.



62 Miguel Rodrigues Lourenço

Se bem que o autor tenha salientado a importância das “host communi-
ties” e dos “common citizens” para a Inquisição poder prosseguir a sua políti-
ca persecutória, ao mesmo tempo, colocou a tónica da acção inquisitorial nas 
oscilações das conveniências da fidalguia cristã-velha residente no Estado da 
Índia e nas convergências entre estes e os ricos mercadores cristãos-novos55. 
Boyajian, que tinha em vista, sobretudo, os mercadores e contratadores de 
maior envergadura financeira, não equacionou o facto de o antijudaísmo das 
sociedades portuguesas ser transversal a todo o espectro socioprofissional. 
Precisamente, os dados do reportório relativos a casos de judaísmo dão conta 
de um abatimento de processos que fornece indicadores de respostas sociais 
que não se circunscrevem ao sector mercantil. Ao invés, a quebra de juízos 
contra esta tipologia de delito é profundamente acentuada, o que insinua um 
menor escrutínio social não só relativamente aos mercadores, mas também a 
outros ofícios exercidos por réus cristãos-novos no século xvi (alfaiates, cal-
ceteiros, barreteiros, etc.), os quais deixam de ser mencionados no século xvii 
(ao contrário da soldadesca, cujo número aumentou entre os condenados). 
Entre 1601 e 1623, a média de processos por judaísmo na Inquisição de Goa 
limita-se a um processo por ano, bem longe dos 18,5 durante a década em que 
Bartolomeu da Fonseca permaneceu no activo. O Santo Ofício, para poder 
cumprir a sua função institucional, necessita da colaboração da sociedade. 
Sem denúncias, a Inquisição vê-se privada da base e condição do seu proce-
dimento. Ainda que o Santo Ofício possa direccionar a sociedade por meio 
de éditos da fé, de visitações ou de sermões, a responsabilidade última destes 
juízos recai na população e na gestão de sentimentos de desconfiança, ódio 
ou ressentimento, manipulados ou herdados. 

O declínio de processos por judaísmo é tanto mais notório em Goa quan-
to a cidade dera mostras de um verdadeiro desconforto social nos finais do 
século xvi nas queixas remetidas ao monarca, como vimos. A partir de 1623, 
a informação torna-se mais difusa. Perdemos toda a sistematicidade e não é 
possível fazer análises similares às que foram feitas para o período anterior.  
James Boyajian fala de duas vagas repressivas contra judaizantes, sobre as quais 
se conhece ainda muito pouco e cuja cronologia não coincide com as visitações 

55 Boyajian (1986) 12-13 e Boyajian (2008) 173-178.
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conhecidas56.  O ciclo que o autor enquadra entre 1633 e 1636 parece, na realida-
de, preceder o início proposto e terminar ainda antes da visitação de 1636, realizada 
por António de Faria Machado. Registamos unicamente a detenção de cinco indi-
víduos entre 1632 e 1634, sem que se verifique qualquer evidência de uma ligação à  
visitação de Machado57. No segundo ciclo identificado por Boyajian (1644-1650), 
contabilizamos a prisão de 14 cristãos-novos (13 por judaísmo), com ligações a 
Goa e a Macau58. São predominantemente lapidários, mercadores e contratado-
res, embora também aqui nos falte informação sobre a duração destes casos.  
Sabemos que têm tipologias de estadia longas na cidade, com algumas possí-
veis intermitências devido a viagens ao Reino: Afonso Manhós frequentava ou  
vivia em Goa há 21 anos em 1645, pelo menos59; Baltasar da Veiga há 26,  
em 164460 e António Rodrigues Torres há, pelo menos, 17 anos em 164661.

A falta de séries sistemáticas para o período posterior a 1623 impede 
leituras taxativas. A documentação relativa a estes anos foi, predominante-
mente, enviada a Lisboa para apoiar a vigilância das inquisições do Reino 
sobre as redes “de cumplicidade” mantidas pelos cristãos-novos no palco 
europeu. As cópias – maioritariamente parciais – procuraram, sobretudo, in-
cluir as sessões com utilidade para apoiar o labor dos inquisidores do Reino 
– em especial os de Lisboa. Assim, realizaram uma selecção da informação, 

56 Boyajian (2008) 179-184.
57 É possível que este número seja superior. Por critério metodológico, deixámos fora do recensea-

mento o nome de cristãos-novos mencionados em vários documentos, mas cujo delito não foi identifi-
cado como sendo de judaísmo. São os casos, por exemplo, de Manuel de Bois (ou Boes) e de Sebastião 
Rodrigues Cardoso.

58 Também aqui não podemos falar, como sugeriu Boyajian, que o único processo relativo a Ma-
cau, o de Jorge Dias de Montóia, tenha sido consequência do ressentimento popular associado ao do-
mínio do comércio com Manila por parte de cristãos-novos. Antes, a detenção de Montóia e o seu envio 
a Goa foi uma decisão do comissário do Santo Ofício de Macau após ter sido confrontado com uma 
ordem de prisão emitida pela Inquisição do México contra este cristão-novo natural de Castelo Branco. 
Diante da quebra de comunicações entre Macau e Manila devido à secessão portuguesa da Monarquia 
dos Habsburgo, o comissário optou por enviar Jorge Dias de Montóia a Goa. Lourenço (2016) 278, 280; 
Monteiro (2019) 227; Boyajian (1986) 30; Boyajian (2008) 183.

59 Sessão de Afonso Manhós na Inquisição de Goa, de 11 de Dezembro de 1645. ANTT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, liv. 982, fol. 33v.

60 Sessão de Baltasar da Veiga na Inquisição de Goa, de 25 de Setembro de 1644. ANTT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, liv. 982, fol. 5.

61 Sessão de António Rodrigues Torres na Inquisição de Goa, s.d. [post. 4 de Outubro de 1646]. 
ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, liv. 982, fol. 117.
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o que, tendencialmente, significou privilegiar relatos sobre sociabilidades no 
Reino, em outros espaços europeus, na própria cidade de Goa, mas não em 
eixos que conectassem esta última com outros territórios do Estado da Índia. 
Como tal, a documentação disponível pode falsear uma interpretação sobre 
a realidade da repressão do judaísmo por parte da Inquisição de Goa após a 
década de 1620, assim como as atitudes sociais para com os cristãos-novos. 

Não obstante, há diferenças a assinalar em relação ao perfil de réus 
do século xvi, nomeadamente o facto de não casarem com cristãs-novas, 
mas com cristãs-velhas: Francisco Dias Soares, mercador, era casado com a  
cristã-velha D. Mariana62; Bartolomeu Sanches Correia era-o com Inês da 
Silva, igualmente cristã-velha63; também outro cristão-novo destacado da ci-
dade, Diogo da Costa, tesoureiro de Goa e escrivão da Matrícula, teria ca-
sado com D. Maria de Meneses, cristã-velha64. A constituição de agregados 
familiares mistos pode, em parte, justificar a exclusividade de réus do género 
masculino nos processos posteriores a 1623. Durante os ciclos de maior con-
centração de juízos por judaísmo nas décadas de 1560 e 1570, o número de 
mulheres acusadas foi predominantemente superior ao dos homens (veja-se 
o Gráfico 4). Esta tendência apenas se inverteu após o final do ciclo repressi-
vo do século xvi (coincidente com a partida de Bartolomeu da Fonseca para 
o Reino), quando os réus masculinos passam a ser predominantes até 1623.  
A partir desta data, a documentação enviada para Lisboa, pelas razões acima 
apontadas, acabou por privilegiar um perfil particular de réu, também então 
sob o escrutínio das inquisições peninsulares: mercadores de grosso trato, 
contratadores ou lapidários, homens com uma trajectória anterior de mobi-
lidade no espaço europeu. Por esse motivo, as sessões copiadas nos anos 30 
e 40 registam já a revelação de redes de “cumplicidades” de sociabilidades 

62 Sessão de Afonso Manhós na Inquisição de Goa, de 11 de Dezembro de 1645. ANTT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, liv. 982, fol. 33v.

63 Sessão de Baltasar da Veiga na Inquisição de Goa, de 25 de Setembro de 1644. ANTT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, liv. 982, fol. 6.

64 Que saibamos, Diogo da Costa não foi processado pelo Santo Ofício. No entanto, o seu caso 
constitui outro exemplo de uma estratégia social de vinculação matrimonial com cristãs-velhas menos 
notória entre os cristãos-novos do século xvi em Goa. Boyajian (2008) 175; Processo de Luís de Valência 
na Inquisição de Lima, sessão de 26 de Junho de 1638. Archivo Histórico Nacional, Inquisición, legajo 
1647, fols. 74-74v.
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masculinas com o seu núcleo em Goa, mas com ligações aos espaços flamen-
gos, holandeses e franceses. Entre os réus identificados neste período, é de 
notar a ausência de sacerdotes, calceteiros, barreteiros ou alfaiates, ofícios 
que João Delgado Figueira registou nos sumários do seu reportório. No en-
tanto, os critérios de envio da documentação e as necessidades da instituição 
condicionam, fortemente, a amostragem disponível para o período posterior 
ao reportório, não sendo possível determinar o impacto dos ciclos repressi-
vos dos anos 30 e 40 sobre as cristãs-novas do Estado da Índia, nem sobre os  
cristãos-novos que desempenharam ofícios mecânicos ou funções sacerdotais.

Fonte: BNP, Cód. 203.

A vaga de prisões levada a cabo nos anos 40 parece ter constituído um 
marco na história da actividade repressiva do Santo Ofício de Goa em matéria 
de judaísmo. A fragmentação da série documental das listas dos autos-da-fé 
não permite formular leituras inequívocas sobre as décadas seguintes. Temos 
notícia de processos por judaísmo em 1676 (2), 1685, 1718 e 1732. O Conselho 
Geral do Santo Ofício enviou, regularmente, informação sobre cristãos-novos 
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suspeitos de judaizar à Inquisição de Goa, para que esta pudesse agir contra 
eles65. É, portanto, expectável que o tribunal tenha mantido uma actividade 
judicial para além da década de 1650 que, infelizmente, permanece fora do 
nosso alcance. Contudo, o facto de os cristãos-novos primarem por uma au-
sência quase total nas listas de autos-da-fé, mesmo nos períodos em que esta 
série se encontra mais completa, faz crer que a viragem da Inquisição de Goa 
para o escrutínio de comportamentos transgressores associados ao universo 
da gentilidade, sentida de forma cada vez mais incisiva a partir de começos 
do século xvii, bem como a diluição dos cristãos-novos nascidos no Estado da 
Índia nas sociedades coloniais, tenha favorecido a diminuição de juízos por 
judaísmo em Goa.

3. Considerações finais

A avaliação dos ritmos judiciais de um tribunal do Santo Ofício relativo 
a um determinado delito desafia leituras unívocas. Variáveis como a natureza 
do delito, a sua representação numa dada sociedade ou o grau de animosida-
de gerado pelos seus cultores – reais, potenciais ou imaginados – influenciam 
as respostas dos grupos maioritários ou privilegiados diante de conjunturas 
de inconformidade social. No caso dos delitos de judaísmo nas sociedades de 
matriz portuguesa no Estado da Índia – e a despeito da sua exiguidade –, os 
dados recolhidos revelam particularismos que distanciam as experiências so-
cietárias dos cristãos-novos na Ásia e na África Oriental da realidade vivida 
nas diferentes comarcas do Reino de Portugal ou, ainda, em territórios colo-
niais como o Brasil. A curta duração dos ciclos de repressão, o seu carácter 
espaçado no tempo e o declínio acentuado de processos por judaísmo num 
momento em que a matéria excitava ainda as animosidades sociais no Reino 
atestam diferenças marcantes e convidam a um tratamento multilateral da 
informação disponível.

65 Cartas do Conselho Geral do Santo Ofício aos inquisidores de Goa, de 11 de Março de 1655, de 
28 de Março de 1658 e de 5 de Abril de 1668. BNRJ, Inquisição de Goa, 25,1,004 , n.º 186, 25,1,006, n.º 024, 
25,1,006, n.º 112.
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No distrito geograficamente fragmentado, militarmente vacilante e 
territorialmente incerto da Inquisição de Goa, não foi nunca possível construir 
um “outro Portugal”, como no século xvi chegou a ambicionar um jesuíta 
da província da Índia66. A trajectória política e institucional do Estado da 
Índia, marcado pelo replicar de organismos judiciais e de governo e por um 
esforço de transformação cultural que aproximasse as populações locais, nos 
costumes, no agir e no sentir dos portugueses do Reino, não eliminou formas 
de organização ou de hierarquização locais67. A migração de cristãos-novos 
para o Estado da Índia conduziu-os a sociedades pautadas por uma forte 
porosidade cultural que, a médio prazo, parece ter impactado a experiência 
societária destes elementos lato sensu. A última vintena de anos abrangida 
pelo reportório de João Delgado Figueira revela que os processos por 
judaísmo contra cristãos-novos foram suplantados, de forma significativa, 
por uma variedade de outros delitos, em que se incluem os comportamentos 
transgressores associados às culturas locais.

No Estado da Índia, com a notável e oscilante excepção de Goa, a gestão 
de tensões sociais relativas a cristãos-novos parece ter dispensado o recurso 
ao braço do Santo Ofício, à medida que se começou a ganhar distância em 
relação à fundação do tribunal. Vários factores deverão ter concorrido para 
este ponto de chegada, que ainda conheceu retrocessos em mais de uma 
ocasião ao longo do século xvii, até se ter tornado hegemónico na centúria 
seguinte. Se a amostragem obtida puder ser considerada paradigmática, uma 
maior prevalência de migração cristã-nova masculina, que veio a casar com 
cristãs-velhas, em lugar de contingentes familiares integralmente compostos 
por cristãos-novos poderá ter alterado a percepção social relativamente a estes 
elementos. As diferenças de personalidade e de sensibilidade dos inquisidores 
poderão, também, ter impactado a dinâmica das sessões e o nível de pressão 
psicológica sobre os réus, mas ainda as atitudes colectivas diante da máquina 
inquisitorial. O Santo Ofício de Goa não parece ter conhecido outra figura 
com a determinação de extirpar o judaísmo que evidenciou Bartolomeu da 
Fonseca, que não só forçou os limites do procedimento inquisitorial para 

66 Marcocci (2010) 24.
67 Xavier (2008).
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além do disposto em regimento, como terá feito questão de se deslocar a 
diferentes fortalezas do Estado da Índia. Com a mudança de inquisidores 
e as conjunturas de maior ou menor captação dos capitais movidos pelas 
redes de cristãos-novos para o apoio ao Estado da Índia e à viabilização de 
rotas comerciais, os ciclos de repressão cessaram ou renovaram-se, algo que 
merece, ainda, investigação pormenorizada.

Ulteriormente, deverão ter sido as transformações das próprias 
sociedades coloniais a justificar o declínio e eventual desaparecimento de 
processos por judaísmo no Estado da Índia. Apesar de as sociedades de matriz 
ibérica reterem a memória da ascendência cristã-nova dos seus elementos, 
a gestão da diferença no Estado da Índia pelos diversos grupos sociais 
terminou, ao longo do século xvii e no âmbito do judaísmo, por dispensar 
o recurso à Inquisição. Sem que possamos ser taxativos na explicação para 
esta realidade, factores como a diluição de uma consciência de grupo entre 
as novas gerações de cristãos-novos nascidos na Índia, favorecida pela 
mestiçagem ou por migrações tendencialmente masculinas, poderão ter 
contribuído para alterar a percepção das sociedades do Estado da Índia sobre 
a realidade do “judaísmo encoberto” ou cingi-la ao grupo socioeconómico 
dos contratadores e mercadores, cuja relevância social e económica para além 
dos anos 50 do século xvii está ainda por conhecer. Entre estes últimos, a sua 
maior ou menor importância no contexto das comunidades mercantis de Goa 
a partir de então e o carácter da sua visibilidade social serão, seguramente, 
parâmetros a ter em conta para ponderar os motivos do gradual declínio dos 
processos por judaísmo. Finalmente, a normalização dos comportamentos de 
autovigilância e do recurso à Inquisição entre as populações cristãs locais ou 
recentemente convertidas colocou, progressivamente, os delitos oriundos do 
substrato cultural da “gentilidade” na ordem do dia para o tribunal. Em 1632, 
o notário Mateus Gomes falara antes de tempo, quando referira que não era 
habitual processar-se por judaísmo na Inquisição de Goa, pois estava para 
breve uma nova vaga de prisões. Mas, no seu tempo, o quotidiano do tribunal 
já era marcado por uma trajectória que veio a revelar-se irreversível e que 
faria do Santo Ofício de Goa uma Inquisição verdadeiramente diferente das 
suas congéneres do Reino.
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