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Entre a tolerância e a exclusão: o real e o imaginário da 
herança judaica na paróquia de Leomil 

Between tolerance and exclusion: what is real and what is imaginary of 
the Jewish heritage in the parish of Leomil

Jaime Ricardo Gouveia1

(CHSC, Universidade de Coimbra)

Resumo: Não obstante 99% dos habitantes da freguesia de Leomil, concelho de Moimenta
da Beira, sejam católicos, são conhecidos por judeus. Essa alcunha intergrupal não é 
entendida como depreciativa. Os que daí são naturais e aí residem orgulham-se da aceção 
local, considerando-a traço cultural e identitário. No entanto, a maioria da população dessa 
vila do centro-norte de Portugal ignora o porquê do epíteto. Este artigo pretende discutir 
a teoria veiculada pela tradição para o explicar, através da análise de fontes originais.  
Trata-se de um estudo de caso que, a partir das aportações teórico-metodológicas da  
micro-história, permite demonstrar como uma investigação cientificamente conduzida 
através de fontes históricas pode desarmar a tradição oral, mas também como esta pode ser 
um ponto de partida interessante para reconstituir alguns factos do passado relacionados 
com a tolerância e exclusão da comunidade judaica portuguesa.

Palavras-chave: Cristãos-novos; Herança Judaica; Leomil.

Abstract: Although the fact that 99% of the Leomil citizens are catholic today, they are 
called Jews. That intergrupal nick name is not depreciative. Each one of the mentioned 
individuals who are living in that small village of the Portugal center-north have proud of
that localist aception, considering that it is something cultural who belong to their tradition 
and identity. Nevertheless the majority of the population does not know why they are 
known as Jews. Considering that there are some old theories built to explain that reality, 
this paper envisages discussing them through the an alysis of some original sources.  
This is a case study that, based on the theoretical and methodological contributions of 
microhistory, allows us to demonstrate how an investigation scientifically conducted 
through historical sources can disarm the oral tradition, but also how this can be an 
interesting starting point to reconstitute some facts of the past related to the tolerance and 
exclusion of the Portuguese Jewish community. 

Keywords: New Christians; Jewish Heritage; Leomil.

¹ jaim.ricardo@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-2435-7384. Na elaboração deste artigo pude 
contar com a tradução de dois documentos feita do latinista António Guimarães Pinto, professor da Uni-
versidade Federal do Amazonas (Manaus, Brasil), a quem agradeço.

https://doi.org/10.48528/d9rp-7a51-12
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1. Notas introdutórias

É atualmente bastante robusta a produção historiográfica sobre 
a vigilância e disciplinamento levada a cabo pelas estruturas judiciais 
eclesiásticas contra cristãos-novos, presumivelmente falsos conversos, 
cultores da fé mosaica e autores de práticas judaizantes sub-reptícias. 
Também são bem conhecidos alguns dos mais retumbantes impactos do 
facto de, paralelamente a essa ação repressiva, ter nascido e permanecido 
até ao ano de 1773 um estigma social, que se traduziu na significância da 
designação de cristão-novo para, com base em critérios da pureza do sangue, 
aferir a qualidade dos indivíduos. Desde trabalhos mais clássicos como os de 
J. Lúcio de Azevedo, Cecil Roth, I.-S. Révah, Yosef Hayim Yerushalmi e Maria 
José Pimenta Ferro Tavares, até aquela que é hoje a melhor e mais atualizada 
síntese sobre o assunto, da autoria de Giuseppe Marcocci e José Pedro 
Paiva, foi grande a atenção conferida à obsessão antijudaica do Tribunal do 
Santo Ofício da Inquisição em Portugal que se repercutiu numa vigilância 
mais apertada e numa atividade persecutória mais intensa em relação aos 
cristãos-novos2. Sabe-se menos sobre o assunto nalguns territórios do 
império português, mas também aí o campo historiográfico tem conhecido 
desenvolvimento notável, sobretudo no Brasil, onde o interesse permaneceu 
com algum vigor nas últimas décadas3. 

Integrados ou segregados; livres ou coagidos; cristãos desejados ou 
neófitos malqueridos; tanto os judeus que viveram em Portugal antes da 
implementação das políticas de extirpação do judaísmo, como aqueles que 
depois de aberta essa hostilidade compraram a sua permanência com a 
conversão ao catolicismo, e ainda as várias gerações que, deles descendendo, 
praticavam a fé católica no exterior tendo a Lei de Moisés4 no coração, 

² Ver Azevedo (1989 [1921]); Roth (1932); Révah (1959-60) 29-77; Révah (1960); Yerushalmi (1976); 
Yerushalmi (1998); Tavares (1970), Tavares (1982); Tavares (1986) 339-363; Tavares (1987); Tavares 
(1991) 245-266; Tavares (1992); Marcocci & Paiva (2013) 49-76. 

³ Ver Vainfas (2010); Assis (2011); Pereira (2011); Assis (2012); Silva (2014) 105-134; Feitler (2007); 
Feitler (2015); Novinsky et alii (2015); Reis (2016) 59-70; Severs (2016) 85-98; Novinsky (2018); Israel 
(2009) 147-178; Tavim (2003); Tavim (2003b) 9-43; Mendes (2004) 137-155; Faria (2008) 283-304; Lourenço 
(2011) 451-500; Wilke (2018) 11-28; Soyer (2018) 47-66. 

⁴ Sobre a Lei de Moisés como alusão à fé dos hebreus, assim comummente referida na documentação 
da época, veja-se Mortera (1988). 
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deixaram um vasto legado cultural. Não obstante sólida, a visão de conjunto 
que dele se tem, ainda que permeada de muitas questões em aberto, necessita 
de ser completada com microanálises que permitam continuar o diálogo e 
a reflexão acerca da natureza dúbia da exteriorização de algumas dessas 
práticas religiosas. Importa fazê-lo, sobretudo, em territórios onde essa 
matriz cultural judaico-cristã, por ter raízes fortes, deixou vestígios ao nível 
do património material e imaterial que importa preservar, para que hoje e 
no futuro se garanta o acesso livre e aberto ao conhecimento, promovendo 
o envolvimento da sociedade. Aqui entronca o propósito desde estudo, 
discutir a plausibilidade de um conjunto de indícios que apontam para a 
existência de práticas religiosas nas Terras do Demo5, região de forte presença 
judaica desde o período medieval e povoada por somas consideráveis de  
cristãos-novos durante a época moderna, procurando caracterizá-las através 
de um cruzamento de fontes históricas de natureza e suporte diversos. 
Partindo do princípio de que a escolha de uma escala particular de observação 
produz efeitos de conhecimento e pode ser posta a serviço de estratégias 
de conhecimento6, escolher-se-á Leomil, povoação pertencente ao concelho 
de Moimenta da Beira, para, recorrendo a uma extrapolação cronológica 
de longa duração, examinar o seguinte: 1) se é possível colher nas fontes 
disponíveis indícios clarividentes da permanência de práticas judaicas entre 
os cristãos-novos, ou se, ao invés, as suas condutas são reveladoras de um 
hibridismo cultural e religioso que reclamam análises mais prudentes7; 2) se 
as marcas físicas que ficaram dessa religiosidade são o produto da assimilação 
ou da dissimulação de crenças cristãs e judaicas; 3) se a latência da memória 
judaica no presente, através de um processo consensualizado de assimilação 
e conversão dessa mesma memória em traço identitário, cujo reflexo mais 
notório é a alcunha grupal de judeus para designar os habitantes de Leomil, 

5 Título de um romance do escritor Aquilino Ribeiro, publicado pela primeira vez no ano de 1919 
com a pretensão de designar o território que corresponde aos atuais concelhos de Moimenta da Beira, 
Sernancelhe e Vila Nova de Paiva. Ver Ribeiro (1919).

6 Ver Revel (1998) 15-38.
⁷ Neste estudo o conceito de hibridismo aparece e é usado para significar um conjunto lato de “apro-

priações” de distintas tradições religiosas, por “afinidades ou convergências”, em que o que é apropriado 
pode possuir semelhanças ao que lhe deu origem, mas é algo totalmente novo. Ver Burke (2009). 
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é o produto das diatribes religiosas do passado ou tem outras derivações.  
Para este exame alargado que entretece diversos tipos de fontes, desde registos 
escritos, cultura material e evidências orais, referentes a épocas históricas 
distintas, serão sobretudo operativas as aportações teórico-metodológicas 
da micro-história, na medida em que: a) do ponto de vista cronológico e 
temporal permitem jogar com diversas escalas; b) possibilitam tanto na 
sincronia como na diacronia verificar se houve processos de remodelação e 
reciclagem da memória e da tradição para que o passado faça sentido no 
presente; c) proporcionam novos ângulos de análise particularmente úteis 
para explicar a continuidade histórica em culturas orais8.  

2. Judeus no Couto de Leomil durante o período de convivência tolerada?  

A Península Ibérica terá sido durante a Idade Média um dos espaços 
europeus onde se verificou uma concentração mais forte e numerosa de co-
munidades judaicas9. Não obstante, durante esse período, a sua permanência 
tenha sido sujeita a atitudes que oscilaram entre a integração e a perseguição, 
a convivência com outras religiões e nomeadamente com a cristã foi, no geral, 
regulamentada, tolerada e pacífica10.

A presença de comunidades judaicas está bem documentada, durante 
esse período, nos territórios que se estendem da Beira ao Douro11. Não obs-
tante se desconhecerem referências documentais que atestem a existência de 
judiarias em Leomil durante o período medieval, a tradição oral tem referido 
a sua existência em locais como o Guardal e o Cancelo, não apenas pelo facto 
de se localizarem no aro da primitiva urbe, mas também por se presumir, 
da etimologia dos topónimos, a existência de bairros apartados e vigiados12.  

⁸ Ver Thompson (1978); Samuel & Thompson (1990); Vansina (1985); Levi (2011) 135-163; Prins 
(2011) 165-201; Revel (1998) 15-38; Rosental (1998) 151-172.

⁹ João Lúcio de Azevedo foi dos primeiros a quantificar essa presença. Apoiados em fontes indi-
retas, mas conjeturais, os dados que apresenta são um indicador a ter em conta: Azevedo (1989) 17-55.

10 Ver Tavares (1970) 51-101; Gomes (2008) 79-91; Faria (2008) 283-304; Wilke (2009) 19-56.
11 Ver Costa (1977) 460-468; Gomes (2000); Trindade (2006); Tavares (2009) 121-148; Wilke (2009) 

19-23; Saraiva (2012); Saldanha (2016); Braz (2017); Ramos, Cameijo & Martins (2019) 333-381.
12 Não obstante, como advogou Saul Gomes, as judiarias eram delimitadas mais pelas suas particu-

laridades socioprofissionais e culturais do que por marcas divisórias constituídas por muros, marcos ou 
portas. Ver Gomes (1996) 309-383. A primeira referência que se conhece ao Guardal remonta a fevereiro 
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Os documentos produzidos pela Inquisição, no âmbito da repressão do ju-
daísmo imputado a cristãos-novos de Leomil, não permitem esclarecer se a 
instalação de judeus na povoação se verificou antes ou depois da implemen-
tação de políticas de extirpação do judaísmo nos reinos de Castela e Aragão, 
de que resultou, em 1492, a publicação de um decreto de expulsão, emanado 
pelos Reis Católicos, Fernando e Isabel, e a consequente fuga massiva de he-
breus e conversos para Portugal13.

O facto de Leomil ter sido couto desde os alvores da nacionalidade 
até ao século xvi, permite encarar a hipótese de se ter acoitado, dentro dos 
seus limites, uma cifra considerável de judeus14. A terra terá sido filhada aos 
mouros pelo conde D. Henrique e instituída como couto doado a Garcia 
Rodrigues. Como muitos outros guerreiros de aquém e além Pirenéus, este 
nobre (presumivelmente) asturo-pirenaico, casado na estirpe patrona do 
vizinho mosteiro de S. Pedro das Águias, terá participado no processo militar 
destinado a recuperar os territórios ocupados pelos seguidores do Islão, que 
ficou conhecido como Reconquista (720-1492)15. 

A instituição desse senhorio, através da outorga de bens do domínio 
régio, é referida tanto nas Inquirições de D. Afonso III como nas de D. Dinis, 
muito embora os jurados tenham justificado a verosimilhança dos factos 
pela tradição oral, sem qualquer referência a provas documentais: “Leomir 
he couto per padroeyros e per divisoes e disserom que ouvirom diçir que o 
couto el Com[de] Don Anrrique a Don Garcia Rodriguez”16. Não se duvidará 
da vinculação da figura de Garcia Rodrigues ao senhorio de Leomil, em razão 
da menção que lhe é feita por vários documentos produzidos entre as duas 

de 1232: “in Gardal infra muros”. Ver Fernandes (1991) 309.
13 Ver Azevedo (1989) 1-40.
14 Etimologicamente “couto” advém do latim cautum, que significa acautelar, defender, privilegiar. 

Ver Dias (1996) 275-297. Já no que respeita à designação da localidade, villa que vocitant Luimir é uma 
das mais usadas nos documentos redigidos entre os séculos xii e xiii, verificando-se, contudo, ligeiras 
variações no topónimo, designadamente Loimir, Liumir, Luimil, Loimil. Ver Fernandes (1991) 240-241.

15 Ver Sousa (2009) 17-20. 
16 Ver Portugaliae Monumenta Historica: a saeculo octavo post christum usque ad quintumdecimum. Inqui-

sitiones, vol. i, pars 2, fas 7. Olisipone, Typis Academicis, 1936, p. 1103; Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo [doravante ANTT], Inquirições de D. Dinis, Livro 4, fl.36. Documentos referidos por Fernandes 
(1991) 240-241 e transcritos por Gouveia (2004) 332-334.
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dezenas de anos compreendidas entre 1108 e 112817. Porém, a única carta de 
couto, presumivelmente de Leomil, de que ficaram evidências documentais, 
é a que foi vendida por D. Afonso Henriques em junho de 1149 aos filhos 
e netos de Garcia Rodrigues, a qual não refere a constituição ou existência 
anterior de um couto, mas sim a “totalidade da herdade que pertenceu a 
Garcia Rodrigues”18. Os limites desse senhorio, de acordo com o documento, 
finavam-se em Panoias, Armamar, S. Martinho das Chãs, Vila Chã, Sever, 
Pera, Caria, Fonte Arcada, Paredes, couto de S. Pedro de Távora, penedo 
de Vilar e couto dos frades (presumível alusão a S. Pedro das Águias)19. 
Embora possibilite questionar as informações que viriam a ser veiculadas 
nas inquirições de D. Afonso II e D. Dinis, esta carta permite concluir que se 
Leomil não era já couto antes da constituição da nacionalidade, passou a sê-lo 
durante o reinado de D. Afonso Henriques20. 

Seria isso o que constaria das cartas que instituiriam coutos que aí 
confinariam, como a de Argeriz, hoje pertencente ao concelho de Valpaços, 
no distrito de Vila Real, exarada em 13 de abril de 115221. 

17 Um deles é a presumível outorga de foral a Leomil, em fevereiro de 1166 (hoje documento 
incógnito). O documento é sumariado por Gaspar Álvares de Lousada, referindo como intervenientes 
Garcia Rodrigues, sua mulher Dordia Gomes e filhos. Ver Azevedo (1958), Tomo I, doc. 230, 282-283.  
Ver Azevedo (1958), Volume I, T. I, n.º 19; Fernandes (1963) 136. 

18 Veja-se em anexo a tradução integral deste documento, feita por António Guimarães Pinto  
(a quem agradeço) a partir da versão latina publicada por Azevedo (1958), Tomo i, doc. 230, 282-283, 
e constante do manuscrito n.º 1102, fl. 48v., custodiado na Biblioteca Nacional de Portugal [doravante 
BNP], ambos efetuados a partir da transcrição original da autoria de Gaspar Álvares de Lousada.

19 Não obstante apresentando algumas imprecisões e omitindo as referências documentais, A. Bento 
da Guia foi o primeiro a delinear os limites do couto de Leomil na Idade Média. Ver Guia (1996) 63-71.

20 Efetivamente não parece fazer muito sentido que D. Afonso Henriques vendesse uma carta de 
couto de uma localidade que já tinha sido investida nessa condição e nessa qualidade outorgada a 
Garcia Rodrigues no governo anterior, a menos que a sua validade expirasse com o desaparecimento do 
usufrutuário, o que parece ser corroborado pelo próprio teor do documento quando refere a “herdade 
que pertenceu a Garcia Rodrigues”. Tanto assim é que, como aliás advoga Marreiros (1996) 185-205, 
os “herdadores” pertenciam ao “grupo dos proprietários alodiais não privilegiados, que detinham o 
domínio direto e útil das terras de que eram titulares, conquanto obrigados, por foro, ao pagamento de 
encargos de natureza pública e senhorial”. A mesma autora, aliás, considera provável a correspondência 
semântica entre os termos “herdador e foreiro”. 

21 Veja-se em anexo a tradução integral deste documento, feita por António Guimarães Pinto (a quem 
agradeço). Passou também a constar da generalidade de documentos que referiam estas terras. A chance-
laria de D. Afonso IV é um bom exemplo. Ver transcrição destes documentos em Gouveia (2004) 337-345.
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A alcunha de “coitinhos”, com que passaram a ser designados os her-
deiros do couto, transitaria para apelido durante o século xiii, ao passo que a 
adoção de uma estratégia bem montada de instrumentalização da propagan-
da, dos serviços prestados à coroa e dos parentescos entretanto estabelecidos, 
permitiu-lhes aumentar os vários núcleos do seu senhorio, de tal forma que 
o couto de Leomil atingiu uma extensão superlativa, próxima de três cente-
nas de quilómetros quadrados22. Correspondia a uma zona bastante povoada 
que, além de propícia à agricultura e à criação de gado, era área de intensa 
circulação de pessoas e mercadorias. Alargado até ao aro de Lamego, im-
portante polo de ligação da Beira ao Douro, com carreiras para o Porto e, no 
sentido contrário, para o reino de Castela, passando por Trancoso e Guarda, o 
núcleo principal do senhorio leomilense não só comungava desse dinamismo 
comercial, como era aí que estava traçado um dos seus principais circuitos23. 
Encastoado entre as urbes lamecense e egitaniense, onde se sabe ter sido for-
te a fixação de judeus, a implantação do couto correspondia a uma zona de 
forte circulação de almocreves, ofício a que se dedicavam também muitos 
praticantes da fé mosaica24.

Figura 1 – Território do Couto de Leomil em 114925

22 Ver Oliveira (1999) 17-43; Gouveia (2015) 7-28; Moreira (2017) 83-85. Sobre o contexto mais geral 
de adoção de estratégias por parte da nobreza para o aumento das suas propriedades durante este perío-
do cronológico, ver Marreiros (1996) 185-205.

23 Ver Oliveira (1999) 77-81.
24 Ver Moreno (1972); Moreno (1975). 
25 Construído com base na carta de couto da herdade que pertenceu a Garcia Rodrigues, instituída 

pelos primeiros reis de Portugal, Henrique e Mafalda, vendida por 300 morabitinos aos descendentes do 
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Porções de terra demarcada, outorgadas pelo rei à Igreja ou à nobre-
za, isentas da jurisdição régia e beneficiárias de outros privilégios, os cou-
tos eram unidades territoriais geralmente abertas à integração de autores de 
práticas ou comportamentos proscritos, acoitando foragidos, sendo também 
espaços permeáveis, propícios ou atrativos a quem desejava viver em espaços 
onde a liberdade religiosa não lhe fosse coartada26. Aprovação de domínio 
senhorial geradora ou destinada a gerar receitas, uma carta de couto também 
funcionava como estímulo para outros senhores, com as suas dádivas em ter-
ras e dinheiro, alargarem o respetivo domínio, constituindo, na prática, um 
incentivo ao povoamento que geralmente não excluía, antes pelo contrário 
incluía as minorias religiosas pela dinamização económica que elas podiam 
representar27. Por esta razão, os coutos terão sido, em certa medida, espaços 
de integração, de diversidade cultural, étnica e religiosa, assunto que merece 
estudo mais aprofundado28. 

O desaparecimento e a dispersão de parte considerável do arquivo da 
linhagem dos Coutinhos não permitem muitas conclusões a respeito da ges-
tão do couto e da existência de judeus dentro do seu território. As únicas 
provas seguras da existência de judeus e judiarias nas terras do couto dizem 
respeito a Trancoso, S. João da Pesqueira, Pinhel, Foz Côa, Cedovim, não a 

primeiro possuidor. Ver tradução em anexo com base na transcrição de Azevedo (1958), doc. 230, 282-283.
26 Ver Marreiros (1996b) 584-602; Dias (1996) 275-297. A vila de Numão, pertencente ao Couto de 

Leomil, era uma das que possuía privilégio para acolher homiziados até ao limite de cem, de que ficou 
registo na chancelaria de D. Duarte em 9 de maio de 1436: “o foral da sua villa de Nomam que he no seu 
couto de Liomil he contheudo que todo o homiziado que se vier a dicta villa seja coutado e defeso per o fo-
ral de Nomam e non seja preso. E que nemhuum nosso moyrinho non entre hi, salvo se ho omiziado trou-
uer molher de bençoões ou matar per insidias […]”. Transcrição do documento em Gouveia (2004) 343.

27 Ver Gomes (1993) 1-9; Dias (1996) 275-297.
28 Impõe-se sublinhar, sobre esta asserção, que não ignoro a existência de um antijudaísmo por-

tuguês medieval (sobretudo tardo medieval), a que alude Afonso (2006) 101-131. Porém, também me 
parece que a história não é linear nem a produção de conhecimento histórico um constructo bicolor, 
pelo que não partilho da ideia (aí defendida) de que qualquer interpretação sobre a tolerância (mesmo 
que relativa) da maioria cristã face à minoria judaica, deva ser vista como discurso de base identitária e 
ideológica na esteira do que foi produzido durante o Estado Novo. Além disso, como se lê em Tavares 
(2008) 17-78, na arte e na iluminura do mundo mediterrânico ocidental, os judeus aparecem integrados, 
não se distinguindo da maioria cristã de uma maneira negativa. A representação que deles era feita 
na decoração dos templos cristãos procurava inseri-los na história da salvação da humanidade, como 
primeiro povo escolhido por Deus.
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Leomil29. Melhor documentada está a presença de descendentes de judeus, 
do século xvi em diante, incluindo referências a casamentos entre eles e a fa-
mília possuidora e administradora do couto, de que é exemplo o enlace matri-
monial entre Isabel Coutinha e o cristão-novo Duarte Furtado, de que resultou 
o nascimento de Pedro Furtado, que viria a ser físico e dirigente do grupo de 
cristãos-novos que tentaram impedir a atuação do Santo Ofício em Lamego30.  

 Pelo que se apurou, portanto, a alcunha de judeus aos habitantes de 
Leomil deverá reportar-se a uma realidade posterior ao período medieval.  
É exatamente para essa época que se direcionará o próximo capítulo. 

3. Imbricação de contrários: a alcunha de judeus na tradição oral 

Verificada em Portugal de forma mais intensa a partir dos alvores do 
período moderno, a obsessão antijudaica surgiu e fez surgir um projeto polí-
tico de unidade religiosa que se traduziu na institucionalização da intolerân-
cia. Diversa da realidade que parece ter vigorado durante boa parte da Idade 
Média, esta conjuntura ficaria marcada pela tentativa de extirpação dos des-
vios na fé católica, através da instauração nas consciências dos fiéis de uma 
pressão de delação e na criação de mecanismos de vigilância e repressão.  
A prepotência desta “razão” manter-se-ia latente no imaginário coletivo com 
impactos decisivos que ecoam no presente. 

Os rumos da religião seguiram os caminhos da tolerância e o afasta-
mento do passado que os rumos da história proporcionaram impedem, não 
raro inconscientemente, o seu enjeitamento. É o que acontece em Leomil, 
sede do velho couto e hoje, nove séculos depois, freguesia do concelho de 
Moimenta da Beira. Não obstante a quase totalidade dos indivíduos que daí 
são naturais e aí residem sejam católicos, é por judeus que são conhecidos.  
Ao invés de entendida como depreciativa, a alcunha intergrupal é conside-

29 Ver Costa (1977) 460-468. O próprio topónimo Semitela, aldeia pertencente à freguesia de Leomil, 
cuja origem José Pedro Machado filiou ao vocábulo semita, que alude a grupos étnicos e linguísticos, 
entre os quais hebreus, que compartilhavam as mesmas origens culturais, não é, por si só, prova ca-
bal da existência de judeus no território, até porque Almeida Fernandes tem uma interpretação dís-
par, segundo a qual Semitela advirá de heremitela, em alusão a um templo, talvez com o seu cenóbio.  
Ver Gouveia (2010) 12; Fernandes (1999) 542.

30 Ver Mateus & Nelson Novoa (2005) 313-338.
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rada traço identitário e cultural. Forjadas em processos de alteridade, que 
derivam da visão, não raro depreciativa, do “outro”, nem sempre as alcunhas 
são bem aceites pelos alcunhados. Nada mais desigual, no caso relatado.  
Tanto individualmente como de forma coletiva verifica-se nessa pequena vila 
do centro-norte de Portugal uma autopromoção do epíteto, que decorre em boa 
medida de uma relativa inconsciência da realidade histórica a que ela remete, 
não existindo, portanto, nessa ação, qualquer apologia de cariz ecuménico.  

Deslindar esta imbricação de contrários implica primeiro averiguar as ex-
plicações veiculadas pela tradição oral, para depois as submeter a um exercício 
contrastivo, com base em fontes históricas. Como final inesperado de um filme 
cuja compreensão requer visualização desde o início, perceber se este processo 
consensualizado de assimilação e conversão da memória judaica em traço iden-
titário é produto das diatribes religiosas do passado ou tem outras derivações, 
implica a análise de fontes históricas. É o que se propõe neste capítulo. 

A tradição oral conta uma história para explicar a alcunha judeus31. 
Em tempos antigos, uma epidemia grassava com intensidade na região.  
Em Leomil atacou, sem piedade, três gerações da família Malta. Maria, alarmada 
por alguns casos fatais, fez uma promessa ao Senhor dos Passos. Se os Malta 
escapassem ela faria uma encarnação nova à imagem já velha e desbotada do 
Senhor. Como a família foi poupada, Maria Malta quis cumprir o prometido. 
Justou a um artista a pintura da imagem. Porém, ninguém em Leomil se pôs 
de acordo com as cores garridas e folgadas que resultaram do trabalho final. 
O Senhor ter-se-á aparentado a uma figura carnavalesca! Maria Malta seria 
alvo de críticas mordazes e murmúrios chocantes. Encolerizada pelas intrigas e 
mexericos deslocou-se à igreja pela calada do anoitecer. Buscava perdão para uma 
falha que entendia não ter cometido. Desorientada, num momento de desvairo 
e desespero, fincou as unhas nas faces da imagem, esfregando-a até desfazer 
o vivo das cores, deixando-a com feição inferior do que a que tinha da nova 
encarnação. Foi na sucessão deste sacrilégio que passou a ser designada judia 
pela comunidade, passando o nome à família e, mais tarde, a toda a população. 
“Argamassa forte” e “tradição viva que custa a morrer”, assim caracterizou 
Moreira Lopes o enraizamento da alcunha32. 

31 Ver Gouveia (2011b) 12. 
32 Ver Lopes (1961) 13. Efetivamente o culto ao Senhor dos Passos foi uma realidade desde tempos 
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Recolhida e publicada em 1961 no jornal Correio Beirão, por Joaquim Moreira 
Lopes, professor natural do vizinho concelho de Sernancelhe, esta história não explica 
a alcunha com a existência de judeus em Leomil, mas alude ao estigma social em seu 
torno criado, através de um imaginário estereotipado e discriminatório que compelia 
os cristãos-velhos a considerar de autoria judaica quaisquer ofensas ao catolicismo. 
Esta construção ideológica em relação ao “outro” tornou-se estrutural à medida que 
o inconsciente coletivo a assumiu e cimentou, processo de efeitos psicológicos de-
vastadores porquanto espoletou sentimentos discriminatórios profundos e reações  
comportamentais, quase automatizadas, de antagonismo e ódio33. 

O sentido mais profundo desta narrativa em torno das ações prota-
gonizadas por Maria Malta, reside no sacrilégio involuntário. Ao considerar 
infundadas as suspeitas da sua heterodoxia, esta história permite contestar a 
injustiça da alcunha que lhe subjaz. Deste discurso, contemporâneo à putati-
va realidade dos factos, depreende-se que a visão prevalecente é uma visão 
construída, destinada a amaciar o caráter vexatório que a alcunha poderia  
(ou pretenderia) significar. Residirá aí, presume-se, o truque da transforma-
ção de um elemento espúrio num traço identitário da comunidade, através 
da sua assimilação pelo coletivo populacional, patente na simpatia que lhe é 
dedicada. Importará notar, de resto, que a passagem do “outro marginaliza-
do” para o “outro tolerado” e, ulteriormente, para a sua diluição e incorpora-
ção, é um desfecho pouco comum em processos de alteridade análogos. 

Problematizar a história do martírio da família Malta implica, portan-
to, examinar à luz das fontes disponíveis os factos principais aí compreendi-
dos, designadamente o opróbrio a uma imagem católica e o entendimento 
do vulgo sobre tais desacatos serem um reflexo do criptojudaísmo de quem 
os praticou. Por mais profuso que se possa considerar o conhecimento re-
sultante da história oral, o cruzamento com outros tipos de fontes, orais e 
escritas, materiais e imateriais, é sempre o exercício científico mais correto. 
Por ter sido, ao longo de toda a história do reino, aquele em que se verificou o 

remotos. Dele chegou aos dias de hoje a capela do Senhor do Calvário e uma irmandade, cuja data de 
constituição se desconhece. A imagem da história de Maria Malta deve referir-se a esta capela e não à 
igreja matriz. De resto, a memória paroquial de 1758 apenas refere, além do altar-mor, os altares de Nossa 
Senhora, do Menino Jesus e das Almas. Ver ANTT, Dicionário Geográfico, Memória Paroquial de Leomil, 
vol. 20, n.º 79, 589-592.

33 Ver Tavares (2008) 17-78. 
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sentimento mais forte de rejeição do judaísmo, a época moderna é o período 
cronológico sobre o qual importa incidir essa análise. 

Os livros exarados durante as visitas pastorais realizadas à igreja de 
Santiago de Leomil são, neste âmbito, uma das fontes a considerar. Em 16 
de outubro de 1674, no decurso da visita realizada pelo próprio bispo de 
Lamego, D. Luís de Sousa, escreveu-se o seguinte: “No mesmo altar [do nome 
de Jesus] achamos huma imagem em que se não conhece de que santo o fosse, 
já tão velha e desfigurada que não he decência estar no altar naquela forma, 
pello que mandamos ao reverendo parocho mande fazer nesta igreja huma 
cova em parte onde não haja sepultura e que enterre a dita imagem nella”34.

 

Figura 2 – Extrato da deliberação tomada pelo bispo D. Luís de Sousa em visita pastoral à paróquia 
de Leomil, 16 de outubro de 1674

Este registo não permite determinar, em rigor, se a situação em que 
se encontrava a imagem poderá ter relação, direta ou indireta, com a his-
tória de Maria Malta. Contudo, tanto quanto foi possível apurar através da 
mesma fonte, durante todo o século xvii e parte da centúria seguinte não 
se procedeu, nesta paróquia, ao sepultamento de outras imagens integral-
mente descarnadas. Cumpre, no entanto, notar que, para uma imagem em 
uso, como esta, ficar no estado descrito, teria que se ter verificado incúria por 
parte dos ministros eclesiásticos, falta de zelo dos visitadores episcopais, ou 
inexistência de condições económicas para, no devido tempo, proceder ao 
seu restauro, o que tudo se estranharia em Leomil, que ocupava posição de 

34 Ver Arquivo Museu Diocese de Lamego [doravante AMDL], Livro de capítulos de visita da igreja 
de Santiago de Leomil (1637-1700), fl. 53. 
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proeminência entre as paróquias da diocese e era, como alegava em 21 de no-
vembro de 1675 o chantre, cónego prebendado e visitador José de Andrade, 
“igreja tam autorizada”35. Não se poderá também presumir que o descarna-
mento tivesse resultado de alguma ação inopinada, pois dela se daria conta 
no citado registo. 

Dos vários autos exarados nos capítulos de visita, leem-se várias 
referências à pertinácia dos leomilenses em faltar às celebrações e atos 
litúrgicos católicos, o que atesta a falta de fervor católico, numa época de 
tendência contrária. O registo que ficou da visita efetuada em 30 de setembro 
de 1637 pelo visitador geral do bispado de Lamego, Francisco Rebelo do 
Amaral, é exemplo cabal disso. Nele se lê: “fui informado que os fregueses 
desta igreja eram muito revéis em irem aos clamores que se custumam fazer 
nesta freguesia, he mando que todos aconpanhem a cruz nos sobreditos 
dias huma pessoa de cada casa […]”36. Anos depois, em 30 de outubro de 
1645, um novo registo daria conta da necessidade de “condenar os que estão 
desinquietos na igreja e faltão nella aos dias santos”37. Exortações que visavam 
erradicar este vitupério suceder-se-iam ao longo de todo o século, evidência do 
descaso dos fregueses e da incapacidade revelada pelo pároco para o atalhar. 
Pela persistência reiterada deste género de faltas, suceder-se-iam na paróquia 
várias excomunhões, obrigando os visitadores a endurecer as medidas, como 
se colhe do registo efetuado em 2 de novembro de 1648. Pelo que aí se dispôs, 
o pároco ficava obrigado a elaborar “huma taboa e a dependure na igreja 
no cruzeiro della aonde assentara as pessoas excomungadas que ouver na 
freguesia para que conste aos freigueses quem são”38. 

Sobre a irreverência face ao sagrado ter como protagonistas, nesta 
freguesia, os cristãos-novos, não há provas absolutas. Contudo, por várias 
vezes se lhe alude nos capítulos de visita, evidenciando como se suspeitava 
da sua fé. Como acontecera por todo o reino, também em Leomil a conversão 
forçada fez perpetuar no tempo a ideia de que, não tendo desaparecido, as 
práticas judaizantes permaneciam sob a clandestinidade. Desconfiava-se 

35 Ver AMDL, Livro de capítulos de visita da igreja de Santiago de Leomil (1637-1700), fl. 56.
36 Ver AMDL, Livro de capítulos de visita da igreja de Santiago de Leomil (1637-1700), fl. 2.
37 Ver AMDL, Livro de capítulos de visita da igreja de Santiago de Leomil (1637-1700), fl. 15v.
38 Ver AMDL, Livro de capítulos de visita da igreja de Santiago de Leomil (1637-1700), fl. 20.
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que os conversos e seus descendentes permanecessem, no âmago das suas 
consciências, fiéis à fé mosaica, arranjando subterfúgios para cumprirem os 
seus preceitos, passando as tradições e as orações judaicas, entremeadas de 
orações cristãs, de geração em geração. 

O óculo discriminatório era semeado nas paróquias pela própria hie-
rarquia eclesiástica. Encontrava-se viúva a diocese de Lamego quando, por 
delegação do cabido, Pedro da Fonseca Carvalho, cónego prebendado na Sé 
lamecense, visitou no temporal e no espiritual a paróquia de Leomil. Era dia 8 
de novembro de 1649. Nos capítulos que exarou no livro destinado às visitas 
pastorais, lê-se: “Encomendo muito ao reverendo abbade e aos mordomos da 
confraria do Senhor escuzem coanto for possível o darem varas do palio a gen-
te nassão, por se evitar algum escândalo que há sobre este particular e ao mes-
mo reverendo abbade mando sob pena de obediência faça condenar aos que 
trabalhão ao dia sancto na forma que lhe foi mandado na visitação passada”39.  

Determinação idêntica colhe-se na visita que, por delegação episcopal, 
fez à igreja leomilense o cónego prebendado e chantre José de Andrade, em 
21 de novembro de 1675. Entre as várias resoluções que daí saíram, conta-se a 
seguinte: “Por evitar alguns inconvenientes que pode haver nas eleyções das 
confrarias, mando com pena de excomunham que nenhuma pessoa de voto 
nem se aceyte em pessoas de nasção e por taes conhecidas e infamadas”40.

Uma vez que as disposições exaradas pelo visitador nos livros de devas-
sas das visitas pastorais, fundadas em denúncias prévias, focavam a realidade 
concreta das respetivas paróquias, os exemplos referidos não só documentam a 
existência de descendentes de judeus em Leomil, como evidenciam que os cris-
tãos-novos, designados de “gente da nação judaica”, continuavam a carregar o 
peso do passado religioso familiar. Esta atitude discriminatória, que considera-
va mais aparente do que real quaisquer tentativas de exteriorização do fervor 
católico por parte dos cristãos-novos, vedando-lhes o acesso ao desempenho 
de cargos e à ocupação de posições de destaque no âmbito das celebrações reli-
giosas, era um produto da institucionalização da intolerância que decorreu de 
uma série de acontecimentos surgidos a partir dos finais do século xv.

39 Ver AMDL, Livro de capítulos de visita da igreja de Santiago de Leomil (1637-1700), fl. 21v.
40 Ver AMDL, Livro de capítulos de visita da igreja de Santiago de Leomil (1637-1700), fl. 56v.
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Episódios de expulsão da comunidade judaica, que aconteceram du-
rante os anos 80 do século xvi nalgumas circunscrições eclesiásticas dos rei-
nos espanhóis, com promulgação e posterior suspensão, culminariam com 
a assinatura pelos Reis Católicos, Fernando e Isabel, de um decreto que, em 
nome da unidade religiosa dos seus domínios, bania os judeus, dando-lhes 
como alternativa a conversão ao catolicismo. Contemporânea de outras, como 
as que sucederam em Inglaterra (1290), na França (1394), em Viena (1421), 
em Linz e Colónia (1424), em Augsburg (1439), e na Baviera (1442), esta ex-
pulsão fez com que hebreus e conversos receosos da atividade inquisitorial 
migrassem em massa para Portugal a partir de 31 de março de 149241. Porém, 
também aí, os ventos da intolerância não demorariam a fazer-se sentir e com 
profundas repercussões. 

Razões de ordem política e económica ditariam em 4 de dezembro de 
1496 a expulsão dos judeus e muçulmanos de Portugal. Ao contrário dos se-
gundos, os primeiros veriam obstaculizada a sua saída, o que visava forçar, 
como sucederia, a sua conversão42. Com este episódio dramático e sem pre-
cedentes, inaugurava-se um novo capítulo de história religiosa. Compelir 
milhares de judeus às águas do batismo revelar-se-ia um atalho para a in-
tolerância. A extinção formal dos judeus não correspondia à extinção formal 
do judaísmo. Muitos dos (agora) cristãos-novos manteriam na essência as 
suas convicções religiosas primitivas, tornando-se alvo de uma hostilidade e 
discriminação que se adensaria com a fundação do Tribunal do Santo Ofício 
da Inquisição em Portugal, no ano de 153643. O projeto de instauração de um 
modelo de uniformidade religiosa do reino era um edifício que começara a 
ser construído pelo telhado. A tentativa de criar uma sociedade “pura” pôs a 
nu uma sociedade “impura”. A caça ao criptojudaísmo, falha em o extirpar, 
cimentaria os preconceitos étnicos e dilataria as ações discriminatórias44.   

Leomil integrava uma zona raiana para onde havia sido forte o êxodo 
de judeus provenientes dos reinos espanhóis. Encontrava-se encastoada entre 
povoados onde se verificava grande concentração de hebreus (Viseu, Lamego, 

41 Ver López-Vela (2010) 827-845; Parello (2010) 560.
42 Ver Tavares (2010) 557-560; Lipiner (1998) 20-52.
43 Ver Marcocci & Paiva (2013) 23-76.
44 Ver Bethencourt (2015) 27. 
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Penedono, Trancoso e Guarda), o que terá pesado na decisão da criação de um 
tribunal distrital do Santo Ofício da Inquisição na cidade lamecense em 154145. 
Tal como nessas urbes, os impactos da atividade inquisitorial fizeram-se sentir 
nas Terras do Demo. Ficou registo, logo no século xvi, de denúncias e processos 
instaurados contra cristãos-novos naturais e residentes nesse território. António 
Fernandes, cristão-novo, morador em Leomil, foi um deles. Acusado por folgar 
aos sábados, seria preso pela Inquisição de Lamego46. 

Entre 1536 e 1767 os tribunais distritais da Inquisição Portuguesa que 
atuaram no reino instauraram 31.150 processos judiciais, dos quais a maior 
parte dizia respeito a cristãos-novos acusados de judaísmo47. Desse número 
global, 46 processos diziam respeito a réus naturais ou moradores nas locali-
dades que correspondem hoje ao concelho de Moimenta da Beira, dos quais 
também a maioria (28), envolvia cristãos-novos acusados do delito de judaís-
mo, heresia e apostasia48.

45 Sobre o êxodo de judeus para os mencionados territórios veja-se Tavares (1992) 27, 116; Soyer 
(2007); Soyer (2008) 325-347. Sobre a ação da Inquisição de Lamego relativamente a práticas judaizantes 
veja-se Mateus & Nelson Novoa (2005) 313-338; Mateus (2007) 301-320; Ferreira (2012).

46 Ver Ferreira (2012) 123-204. 
47 Ver Bethencourt (1996) 275.
48 Ressalva-se que ao resultarem dos dados disponíveis nos catálogos da Torre do Tombo, que foram 

(e vão) sofrendo atualizações ao longo do tempo, os números respeitantes ao concelho de Moimenta da 
Beira são indicativos, não absolutos. 

Quadro 1 – Processos instaurados contra indivíduos naturais ou moradores no território correspon-
dente ao atual concelho de Moimenta da Beira, por judaísmo, heresia e apostasia
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De todos os que foram fulminados contra cristãos-novos de Leomil, 
apenas um parece conter informações importantes para discutir a história de 
Maria Malta, o processo de Pedro Duarte.

4. Cristão para compactuar com o mundo: o processo inquisitorial contra 
Pedro Duarte

A 16 de julho de 1732 José Antunes da Silva exarava o mandato de pri-
são contra Pedro Duarte, parte de cristão-novo, lavrador, solteiro, de 21 anos, 
filho do almocreve Manuel Rodrigues e de Isabel Duarte. Em causa, culpas 
que contra ele havia na Inquisição de Coimbra. O ato, declarava-se no mes-
mo documento, deveria levar-se a bom recado, com sequestro de bens, cama, 
vestuário e dinheiro destinado à sua alimentação, quantia que não deveria 
exceder o limite de sessenta mil réis. Réu e bens deveriam ser entregues ao 
alcaide dos cárceres, em presença de um notário do tribunal49. Tempos de-
pois fazia-se presente aos calabouços inquisitoriais o padre Caetano Duarte. 
Trazia preso Pedro Duarte. Manuel da Silva Carvalho, o alcaide, recebeu-o 
e encarcerou-o. Era 29 de julho, quatro dias após as festividades em honra 
de S. Tiago, padroeiro de Leomil, vila de onde o réu era natural e morador50. 
Iniciava-se assim o processo que detetaria e reprimiria uma família inteira de 
leomilenses por práticas indiciárias de criptojudaísmo, não obstante este ser 
já um tempo em que o Tribunal procurava reorganizar-se em busca de um 
novo caminho depois do período de suspensão e fecho (1674-1681), portanto 
fase de declínio gradual da perseguição contra os cristãos-novos51. 

Pedro era um homem pobre. Nada tinha, pelo que a Inquisição nada 
lhe confiscou. Manuel Savedra Teixeira, reitor da igreja colegiada da vila de 
Tarouca, foi quem se deslocou a Leomil para colher as informações sobre o 
réu. Rebuscou alguns dados do seu assento de nascimento e expediu-os para 
os inquisidores. Asseverava que o batizado tinha sido celebrado pelo padre  
 

49 Ver ANTT, Tribunal do Santo Ofício [doravante TSO], Inquisição de Coimbra [doravante IC], 
processo n.º 8030, fl. 4. Data de 2013 o primeiro estudo deste processo, ver Gouveia (2013) 12.

50 Ver ANTT, TSO, IC, processo n.º 8030, fl. 5.
51 Ver Marcocci & Paiva (2013) 17. A ação inquisitorial neste período varreu boa parte do território 

das Terras do Demo. Ver Steinhardt (2003) 195-239. 
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Manuel de Matos de Aguiar em 15 de janeiro de 1711, apadrinhando o ato 
António Barradas e sua irmã D. Catarina, sujeitos da elite local52.  

Na sessão de genealogia, realizada a 5 de dezembro, comprovou-se 
que os seus ascendentes eram de Leomil. Tinha 7 irmãos, alguns casados e 
com vários filhos. Família numerosa, de gente humilde que vivia no concelho 
de Leomil e localidades circunvizinhas, como Sarzedo, Touro e Tões, alguns 
dos quais também processados pelo Santo Ofício. Semanas depois foram rea-
lizadas a sessão in genere, in specie e de confissão. Nesta última, Pedro confes-
sou que, tendo 11 anos e estando em Tões, perto de Lamego, na casa de seu 
irmão Manuel Duarte com três sobrinhos, então já presos na Inquisição, de-
clararam-se crentes na lei de Moisés e não na de Cristo, prometendo guardar 
os sábados de trabalho como dias santos; vestir camisa lavada na sexta-feira 
à tarde; praticar “os jejuns da Raynha Esther em Fevereiro e o do capitão53 e 
dia grande em Setembro estando sem comer nem beber de hum dia a noite 
ate o seguinte as mesmas oras e ceando então peixe ou cousas que não fossem 
de carne”. Pedro deixou claro que logo nessa ocasião se apartou “da fe de 
christo, senhor nosso, de que já tinha suficiente noticia e instrução, e se paçou 
a crença da lei de Moisés”. Este era apenas um dos vários episódios, dizia o 
réu, em que se encontrara com elementos da sua família, praticando com eles 
cerimónias judaicas. Situações semelhantes terão acontecido na povoação do 
Touro, com seu irmão Simão Rodrigues; e em Leomil, com suas irmãs Maria 
Duarte, Catarina Duarte e um sobrinho chamado José54. 

Não obstante o teor destas confissões que, esperando comiseração, 
o réu declarava terem sido erros pelos quais pedia perdão, permaneceria 
diminuto e, como tal, preso. Até ao final do ano não haveria novidades 
no processo. As sessões de inquirição voltariam apenas nos inícios do ano 
seguinte. Levado à presença do inquisidor João Pais do Amaral no dia 
3 de janeiro, declarou nada ter a acrescentar ao que já tinha confessado. 

52 Ver ANTT, TSO, IC, processo n.º 8030, fl. 7 e 8. Informações de acordo com o registo de batismo. 
Ver AMDL, Registos Paroquiais, Leomil, Mistos, Batismos, 1707-1704, sem indicação de fólio. Disponí-
vel online através do seguinte endereço: https://cloud.archeevo.pt/details?id=21634.

53 Referência ao jejum de Gedalias (Gedaliah), filho de Aicão e neto de Safã, secretário do rei Josias. 
Nomeado governante por Nabucodonosor II, foi morto, meses depois, pelo rebelde Ismael, em Mispá. 
Os judeus rememoravam o episódio com jejum no dia 3 do mês Tizri.

54 Ver ANTT, TSO, IC, processo n.º 8030, fl. 15v-17v.
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Questionado sobre se tinha influenciado outras pessoas à fé mosaica e se 
tinha participado noutras cerimónias, retorquiu que não. Perguntado em 
que Deus acreditava no tempo de seus erros, respondeu que acreditava no 
Deus dos céus e a ele se encomendava com orações do Padre-nosso, sem 
dizer Jesus no fim. Interrogado se nesse tempo acreditava no mistério da 
Santíssima Trindade e em Cristo, respondeu que não. Inquirido sobre se 
nessa época ia à igreja ouvir missa e se se confessava e comungava e fazia as 
mais obras de cristão, retorquiu que sim, mas que o fazia para compactuar 
com o mundo. Perguntado se tinha seus erros por pecado e deles dava conta 
a seus confessores, respondeu que não entendia que o que fazia era pecado, 
pelo que não se confessava55. 

 As respostas de Pedro são clarividentes sobre como os cristãos-novos 
que mantinham práticas judaicas encenavam o seu catolicismo. Como no 
entender dos inquisidores ainda não tinha assumido a totalidade da sua 
culpa, tornou à prisão, de onde só voltaria a sair no dia 15 de abril. Tinha 
tido tempo, durante esses três meses, para desenterrar na memória os factos 
que da sua boca os juízes pretendiam ouvir. Ao já confessado acrescentou 
um episódio ocorrido em Leomil na casa de seu pai, haveriam passado nove 
anos. Encontrando-se aí, nesse tempo, com seus irmãos Domingos Rodrigues 
e Luís Duarte, almocreves, ambos se declararam crentes e observantes na lei 
de Moisés, aquela em que esperavam salvar as suas almas por a considerarem 
“milhor e mais antiga”. Por esse motivo rezavam a oração do Padre-nosso sem 
dizer Jesus no fim, guardavam os sábados, vestiam camisa lavada na sexta-feira 
à tarde, não comiam carne de porco, lebre, e coelho, nem “peixe de pêlo”56. 

 A sessão in specie só se realizou em 30 de setembro, mais de um ano 
após o início do processo. Desta vez o réu foi confrontado com questões 
concretas sobre algumas ações de que era suspeito. Perguntava-se-lhe se não 
tinha estado com certas pessoas da sua nação, há sete ou oito anos atrás, 
sucedendo darem bofetadas numa imagem de Jesus Cristo “lançando ou 
mulhando com vinho misturado em ourina pizando com os pes cuspindo 
e fazendo escarne arepulando e arastando-o e puxando-lhe pellas barbas 

55 Ver ANTT, TSO, IC, processo n.º 8030, fl. 19-20v.
56 Ver ANTT, TSO, IC, processo n.º 8030, fl. 22-23.
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e fazendo outras semilhantes desacates”. Pedro negou a autoria de tais 
tropelias e os inquisidores voltaram ao questionário, querendo saber se há 
14 ou 15 anos, em companhia de certas pessoas da sua nação, estivera em 
determinado lugar, acontecendo uma das ditas lhe ter ensinado os princípios 
da fé mosaica, transmitindo-lhe que só nela se poderia salvar. Como fica 
patente, a investigação incidia num largo espectro temporal. Note-se que 
os inquisidores pretendiam que o réu rememorasse ações praticadas num 
tempo em que teria apenas cerca de seis anos de idade. A resposta manteve-
se negativa, pelo que voltou a ser preso57.  

O inquérito era progressivo, a confissão também. Mas, se para alguém 
se mostrava favorável o tempo, não era certamente para o réu. Daí que, pos-
sivelmente já debilitado e consciente de que era necessário afirmar aquilo 
que até então negara, Pedro pediu audiência no dia oito de outubro. Confes-
sou que, em sua casa, com seus cinco irmãos, açoitou uma imagem de Jesus 
em madeira, não muito grande, sem cruz. Não se lembrava se era pintada e 
quem a levara. Todos lhe cuspiram. Lavaram-na com vinho misturado com 
urina e, no fim, puxaram pelas barbas da dita. Era grave o que confessava, 
mas não era apenas isso que os inquisidores esperavam ouvir. Novamente 
preso, não evitou o libelo, a publicação da prova da justiça, e os autos conclu-
sos em janeiro de 173458.

Meio ano depois, Pedro Duarte permanecia na cela. Não consta que 
durante esse tempo pedisse audiência e os inquisidores também lha não pro-
porcionaram. Esperara-se tempo suficiente para perceber que não seria por 
sua iniciativa que o processo conheceria despacho. Corria o dia 9 de junho 
quando a Inquisição lhe quebrou os dias de monotonia. Com pretexto de 
“salvação da sua alma” Pedro foi posto a tormento. 

Antes, ainda, o notário declarou-lhe em nome dos inquisidores e mais 
ministros que “se naquelle tromento morresse quebrasse algum membro 
ou perdesse algum sentido seria a culpa delle e não a dos ditos senhores, 
que julgarão a sua causa conforme nos mericimentos della, e poderia 
expulçar aquelle trabalho se acabace de confessar suas culpas”. Despido e 

57 Ver ANTT, TSO, IC, processo n.º 8030, fl. 25-25v.
58 Ver ANTT, TSO, IC, processo n.º 8030, fl. 28-45.
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deitado no potro, foi atado em oito partes do corpo. Esgotava-se o tempo 
e as oportunidades. O mais certo seria, se permanecesse negativo após a 
aplicação do tormento, que fosse relaxado ao braço secular. Tal não aconteceu. 
No decurso da tortura confessou que o seu pai era judeu e lhe ensinou a 
doutrina do judaísmo, nomeando até à exaustão todas as pessoas da família 
com quem teria realizado cerimónias ditas judaicas. Foi assim que satisfez 
os inquisidores. Livrou-se do tormento e escapou à fogueira. Dias depois foi 
sentenciado com penas e penitências espirituais e instrução na fé. Abjurou 
em forma e foi-lhe passado termo de ida e segredo59. 

Não é possível estimar o impacto social que o episódio viria a ter no 
resto da vida da família Duarte. É de crer, no entanto, que o fecho e, sobretudo, 
o desfecho do processo, tivessem sido vexatórios. Deles se conclui que, à 
semelhança do que acontecera por todo o reino, viviam em Leomil famílias 
inteiras descendentes de judeus que continuavam a judaizar60. É certo que 
os desacatos sucedidos à imagem de Jesus se verificavam noutros territórios 
do reino. Porém, representavam uma ofensa grave às bases ideológicas do 
catolicismo. Principal foco de divergência entre as duas religiões, a figura de 
Cristo suscitava, não raro, ambientes de tensão e hostilidade, especialmente 
nas épocas da Quaresma e do Natal. Os católicos tinham Jesus Cristo como 
o verdadeiro Messias, considerando que jamais havia de voltar ao mundo 
terreno, a não ser para “com o fogo julgar o século”, como alegava frei 
Francisco Machado no livrinho antijudaico dado ao prelo em 1567. Os hebreus 
anatematizavam a mesma figura, tendo-a como embuste e esperando pelo 
anticristo61. Tal como o catolicismo explorava e acentuava a responsabilização 
dos judeus pelo deicídio, fosse através das leis, da imprensa, da parenética, 
da catequese ou da iconografia, assim o judaísmo, ainda que num ambiente 
adverso, hostilizava a figura do Cristo por o considerar um falso Messias.  
Anticatolicismo e antijudaísmo utilizavam, por conseguinte, o mesmo símbolo62.

A crucificação de Jesus tornou-se no episódio de maior relevo para a 
religião católica, e a figura da cruz, como representação do instrumento de 

59 Ver ANTT, TSO, IC, processo n.º 8030, fl. 46-56.
60 Ver Silva (2003) 247-273; Steinhardt (2003) 195-239.
61Ver Pinto (2014) 259. 
62 Ver Afonso (2006) 101-131; Pinto (2014) 223-312; Tavares (2008) 17-78.
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crucificação, o principal símbolo. Assumiu um papel crucial nos programas 
iconográficos de carácter religioso que durante o período moderno encontra-
ram expressão em diversos géneros pictóricos, procurando ser um veículo 
eficaz de doutrinação e de difusão devocional63.    

Ainda que não fosse o seu objetivo primordial, o teatro religioso cató-
lico, e designadamente as encenações da Paixão de Cristo, ao recuperarem a 
memória dos ultrajes cometidos pelos judeus contra o filho de Deus, eram 
momentos que suscitavam o escárnio e o ódio dos cristãos contra os judeus. 
A emotividade que transmitiam tanto se prestava a exercer a compunção na 
cristandade, como a revigorar na consciência dos criptojudeus a memória das 
ações fulminadas pelos seus ancestrais ao falso profeta. O que para uns era 
ignomínia, para outros seria justiça. Onde a maioria via sacrifício, a minoria 
via uma ação justa e legítima. Isso explicará, em boa parte, os desacatos de 
cristãos-novos praticantes da fé mosaica às esculturas da figura central do 
cristianismo. Foi o que aconteceu, há cerca de três séculos, em Leomil, tempo 
suficiente para o vexame permanecer vivo na memória coletiva do povo e, 
quiçá, para ganhar alguns traços de fantasia na transmissão oral entre gera-
ções. Coisa notada na paróquia foi-o certamente. Não apenas o sacrilégio, como 
também o facto de toda a família ter sido presa e processada pelo Tribunal do 
Santo Ofício. Não é possível afirmar de forma absoluta que a memória do acon-
tecimento transitou entre séculos, encontrando-se hoje alterada, mas apresen-
tando um fundo de verdade. Não há dúvida, porém, de que as afinidades entre 
a conspurcação da imagem de Cristo por parte da família de Pedro Duarte e as 
tropelias que Maria Malta fez à imagem, descarnando-a, são evidentes. 

5. Marcas físicas de uma religiosidade híbrida? 

 Não obstante a ausência de unanimidade entre os estudiosos da te-
mática, a existência de sinais cruciformes nos umbrais das portas em bair-
ros onde outrora viveram judeus e posteriormente se presume ou atesta que 
viveram cristãos-novos, tem sido comummente atribuída à devoção e ao 
medo. Efetivamente concebida como caminho de tolerância, por representar 

63 Ver Palomo (2006) 58-68.
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a possibilidade de permanência no reino português, a conversão (forçada) 
dos judeus revelou-se, na prática, um atalho para a exclusão. Desde então, 
e sobretudo após a introdução do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, 
instaurar-se-ia a caça aos falsos conversos e aos descendentes de “sangue in-
fecto” a quem estes transmitiram a religião judaica, provocando um clima 
generalizado de desconfiança. 

 O produto dessa atividade de vigilância e disciplinamento documenta 
a permanência de práticas judaizantes nas Terras do Demo durante o período 
moderno. Em várias ruas de Leomil, sobretudo nas que rasgam o bairro de-
signado Cancelo, alguns edifícios ainda ostentam sinais cruciformes. Traduzi-
rão, estas insculturas, uma despistagem do “sangue infecto” dos moradores? 
As fontes disponíveis não são esclarecedoras e o estado de desenvolvimento 
da historiografia também não permite uma resposta cabal a esta questão64. 

Há, porém, um conjunto de fatores que me parecem questionar a teoria, 
não plenamente demonstrada, de que os falsos conversos, por se sentirem 
perseguidos e inseguros, insculpiam intencionalmente cruzes nas paredes 
exteriores das habitações, para sugerir publicamente um fervor religioso que 
na prática não existia, designadamente: a) não se conhece nenhum registo 
de qualquer alegação dessa natureza no espólio documental da Inquisição 
Portuguesa; b) a utilização de sinais cruciformes como símbolos de proteção 
contra o mal e expedientes de expurgação de espaços relacionados com 
cultos pagãos era correntia no orbe católico; c) no seu conjunto, a sociedade 
portuguesa do período moderno revelou-se profundamente supersticiosa65; 
d) a necessidade de afirmação e exteriorização do credo dos moradores era 
premente, mas dizia respeito sobretudo ao cumprimento de determinados 
preceitos católicos, como participar nas celebrações litúrgicas e demais rituais 
católicos, frequentar os sacramentos e guardar os domingos, os dias santos 
e os jejuns; e) a memória das raízes judaicas de determinadas famílias, não 
se esvaía, pelo menos no imediato, com a existência de cruzes nos umbrais, 
sobretudo nas comunidades pequenas onde todos os fiéis se conheciam, 

64 Exemplo da prudência que deve presidir ao estudo desta temática é o artigo da autoria Santos & 
Ballesteros (2004) 9-40. Focadas nos cruciformes do concelho de Trancoso, as autoras falam de marcas 
de simbologia religiosa que devem ser “interpretadas com alguma cautela”.

65 Ver Gouveia (2004b) 84-89.
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além da facilidade que constituía reconstituir os traços genealógicos dos 
indivíduos a partir dos registos existentes nas igrejas e nos cartórios das 
cúrias episcopais; f) o proselitismo era comum entre os neófitos66; g) alguns  
cristãos-novos eram homens-divididos entre o catolicismo que lhes era 
imposto e os rudimentos do judaísmo que sub-repticiamente lhes ensinavam 
e que pela mesma via professavam, praticando as duas religiões, crendo nas 
duas ou verdadeiramente em nenhuma67.

66 Ver Afonso (2006) 101-131.
67 Ver Novinsky (1972); Azevedo (1989) 57-58.

Figuras 3 a 10 – Insculturas cruciformes em habitações de Leomil.
Figura 11 – Orifício numa das pedras da entrada de uma habitação da Rua da Cal, Leomil.
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É certo que estudos ulteriores poderão vir a demonstrar que alguns 
cristãos-novos cujas habitações ostentavam insculturas cruciformes foram 
processados pela Inquisição, por práticas judaizantes. Todavia, isso não será 
prova consubstanciada de que apenas eles o faziam, nem demonstração ine-
quívoca do intuito com que assim procediam, podendo expressar, portanto, 
tanto a assimilação como a dissimulação de crenças cristãs e judaicas.

Aos sinais cruciformes acrescem outros vestígios patrimoniais em re-
lação aos quais também ainda não há provas absolutas da sua relação direta 
ao criptojudaísmo. É o caso de uma pedra existente na fachada de uma casa 
sita na Rua da Cal, visível na figura 11. O polimento do orifício que ela os-
tenta traduz a intencionalidade da sua execução. Destinar-se-ia à colocação 
de uma Mezuzah? Sabe-se que esta era uma prática habitual dos judeus, para 
dar cumprimento à mistvá, mandamento bíblico que ordenava inscrever as 
palavras do Shemá nos umbrais direitos das habitações, como lembrança do 
criador. Os judeus costumavam beijar a Mezuzah todas as vezes que se pas-
sava pela porta, como lembrança das orações aí contidas e os princípios do 
judaísmo que elas carregavam. A ser efetivamente um orifício de Mezuzah, o 
que dificilmente se comprovará, esta pedra terá que remontar ao período em 
que era permitido aos judeus praticar a sua religião. 

Não menos dúvidas suscita o objeto lítico, visível na figura 12, que 
denominei de Pedra do Linhar, em alusão ao nome do local onde a encontrei, 
num muro. O Linhar é um local hortícola onde outrora se cultivava linho, 
contíguo à rua principal do, já por diversas vezes referido, bairro do Cancelo. 
Trata-se de uma inscrição epigráfica, possivelmente lapidar ou votiva, de 
esmero rude e cursivo, em estilo de letra que remete para um gótico tardio, 
quinhentista. Pelas características físicas da pedra, que parece não estar 
completa, poderá ter estado num portal ou muro de uma habitação.

 

Figura 12 – Pedra do Linhar com inscrição epigráfica
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A inscrição é composta por dois níveis: um superior, com letras minúscu-
las, e um inferior com letras maiúsculas. São, no total, 13 caracteres, dos quais 9 
são letras, dois são pontos e outros dois (os primeiros) que parecem ser símbolos: 

Certezas não há quanto ao conteúdo expresso nesta inscrição. Talvez o 
lapicida não fosse destro no talhe da escrita. Parece-me, no entanto, que pelo 
bairro onde se encontra e pela dificuldade em deslindar o sentido do que aí se 
expressa, não se deve excluir a hipótese de a Pedra do Linhar se tratar de uma 
execução destinada a fazer passar uma mensagem de sentido não literal68.

Figura 13 – Petróglifo no interior de uma habitação na Travessa do Largo de Santo António, Leomil

A última marca física que justifica menção neste estudo é um pe-
tróglifo descoberto numa habitação já abalroada, na ladeira do Cancelo69.  

68 Em Gouveia (2011) 12, aventei a hipótese de se tratar de uma alusão à obra do Deus dos Judeus, 
sendo IOD = IODE a designação por extenso da primeira sigla do nome hebraico de Deus YHWH 
(IODE+ HÉ+VAU+HÉ), ficando literalmente: a . obra . IOD (Deus) I.[odearum]. Partilhei-a no II Colóquio 
Internacional Diálogos Luso-Sefarditas, em dezembro de 2019, visando colher a apreciação dos académi-
cos presentes. Obtive um parecer de Saul Gomes, a quem sumamente agradeço. De acordo com o seu 
arrazoado, a hipótese de a mensagem conter qualquer alusão a caracteres hebraicos é forçada, opinião 
avalizada com a qual tendo hoje a concordar, não obstante permanecer obscuro o sentido da inscrição.

69 Descoberta dada a conhecer ao público por Gouveia (2014) 12.
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Após limpeza, a gravação parece ostentar uma Menorah. Se o é, de facto, po-
derá ter sido concebida para a prática de rituais e celebrações judaicas de 
forma sub-reptícia. Os sete braços do candelabro encontrar-se-ão mal execu-
tados e sem simetria, denotando dificuldade de insculpir na pedra70. 

Por agora ficam poucas certezas e muitas dúvidas. Apenas investiga-
ções desapaixonadas, rigorosas e cientificamente conduzidas, o que raramen-
te acontece quando levadas a cabo por curiosos locais, poderão acrescentar 
conhecimento sólido a esta temática. 

6. Notas conclusivas

As notas com que se concluirá este estudo pretendem responder dire-
tamente aos problemas levantados na introdução. 

1) Não obstante existirem evidências da presença de judeus, durante a 
Idade Média, na área do couto de Leomil e nos territórios que com ele confi-
navam, não se documentam provas de que, na sua sede, isso tenha acontecido. 
Razão para considerar que a alcunha de judeus aos habitantes de Leomil repor-
tar-se-á a uma realidade posterior, presumivelmente à época moderna, período 
durante o qual se verificou, em todo o reino, um sentimento, uma obsessão e 
uma militância antijudaica, porventura mais notória nas regiões onde se re-
velava mais forte a presença de conversos. Da análise da documentação que 
resultou da atividade de vigilância e disciplinamento empreendida em Leomil 
pelas estruturas judiciais eclesiásticas, diocesanas e inquisitoriais, ficou paten-
te a predominância de um sentimento de intolerância face aos cristãos-novos, 
correlacionado ou não com o facto de famílias inteiras de conversos terem sido 
apanhados na rede do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, provando-se na 
maioria dos processos instaurados a manutenção de práticas judaizantes.        

 2) O criptojudaísmo de alguns indivíduos naturais ou residentes 
em Leomil, evidente nalgumas fontes escritas, terá ficado também patente 
nalgumas inscrições. A única marca física que não suscitará (pelo menos 

70 Tratar-se-á de um “S” o caracter que se vê no canto inferior direito? Será interpretação forçada ver 
nele um Lamed como símbolo da contemplação espiritual, caminho e direção a seguir. Não é crível que 
tenham permanecido resquícios da língua hebraica em microcosmos culturais como Leomil, ao contrá-
rio do que provavelmente terá acontecido com os símbolos principais do judaísmo.
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tantas) dúvidas sobre tratar-se de um vestígio judaico é uma Menorah, gizada 
no interior de uma habitação, seguramente utilizada para a realização sub-
reptícia de cerimónias judaicas. Todas as outras reclamam uma análise mais 
prudente. Traduzem uma despistagem do “sangue infecto” dos moradores? 
Expressam a assimilação ou dissimulação de crenças cristãs e judaicas? 
Atestam superstições? Manifestam o proselitismo comum entre os neófitos? 
O estado de desenvolvimento da historiografia não permite conclusões absolutas.

3) A latência da memória judaica no presente, através de um processo 
consensualizado de assimilação e conversão dessa mesma memória em traço 
identitário, cujo reflexo mais notório é a alcunha grupal de judeus para desig-
nar os habitantes de Leomil, é o produto das diatribes religiosas do passado. 
O processo que a Inquisição de Coimbra fulminou contra Pedro Duarte, aqui 
analisado, é fonte que releva para a análise da origem da alcunha à luz da 
explicação fornecida pela tradição oral, sendo evidentes as afinidades entre a 
conspurcação da imagem de Cristo por parte da família de Pedro Duarte e as 
tropelias que Maria Malta fez ao Senhor dos Passos. Porém, essa ação judicial 
revela ainda como não obstante o seu referente monoteísta, o criptojudaísmo 
leomilense evidenciava um forte hibridismo.  

Rezar o Padre-nosso sem dizer Jesus no fim, como Pedro Duarte e os 
seus familiares faziam, era ato consciente e deliberado, logo manifestação 
inequívoca de heterodoxia. É evidente que o intuito era o de renegar a fé 
cristã e afirmar, ainda que num âmbito privado e num círculo restrito, a ob-
servância do judaísmo a que já só tinham acesso através dos resquícios, oral-
mente transmitidos, pelos seus ancestrais. O cerne da questão reside no facto 
de essa incorporação e mistura de elementos cristãos e judaicos redundar 
num hibridismo religioso. Pesava, é certo, a intencionalidade, mas o produto 
final não era prova cabal de ortodoxia. 

Com os seus preceitos miúdos para todos os instantes e atos da 
vida, com as suas numerosas proibições, festas, cerimónias, ritos e jejuns, a 
religião católica, fazia viver os cristãos-novos judaizantes num ghetto moral, 
porventura muito mais opressor do que os muros das judiarias medievais, 
nos tempos de convivência religiosa tolerada, não sendo possível estimar 
senão imaginar os escrúpulos que lhes provocava na consciência ser cristão 
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na lei e judeu na doutrina71. Judeus para os cristãos e cristãos para os judeus, 
como afirmou Anita Novinsky, muitos dos cristãos-novos acabariam por ser 
um pouco dos dois, passando por metamorfoses identitárias, ultrapassando 
as barreiras culturais e evidenciando quadros de pensamento sincréticos e 
híbridos, num processo que teve como consequência aquilo que Ronaldo 
Vainfas designou de identidades fragmentadas72. 

Embora batizados e frequentadores da igreja, muitos permaneceriam 
no interior dos seus lares e em consciência, na sua fé ancestral, orando ao 
Deus de Abraão, de Isac, de Jacob e de Job que, à parte da figura de Cristo, 
era também o Deus dos cristãos. Adonai e Yahweh eram invocações da mes-
ma deidade. Assim, entre duas religiões, em busca do Deus verdadeiro e da 
salvação da alma, os cristãos-novos viviam divididos entre o “ser” e o “não 
ser”. Sob o óculo da desconfiança e carregando o peso das raízes familiares, 
muitos acabavam por ser acusados, sendo-o ou não o sendo, professando ou 
não a fé mosaica. 

Verdadeiras umas, falsas outras, as acusações de que eram alvo fizeram 
alguns cair nas malhas da Inquisição, tribunal não poucas vezes utilizado 
como arena de disputa e a religião como campo de batalha. Terá o Tribunal 
do Santo Ofício ajuizado bem uns casos, ter-se-á equivocado noutros. Dúvi-
das não existem, porém, quanto ao facto de a ação implacável que desenvol-
veu neste campo, baseada no pressuposto religioso mental à época vigente 
de que mais valia ir para o céu obrigado do que para o inferno por vontade 
própria, não ter acabado de forma imediata com as práticas judaicas, mas 
tê-las cerceado paulatinamente ao ponto de hoje já só existirem alguns vestí-
gios orais, escritos e materiais que foram mantidos e preservados. 

71 Ver Azevedo (1989) 51.
72 Ver Novinsky (1972) 162; Vainfas (2010) 221-308.
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Anexos

1.

1149, junho – Carta de Couto da herdade que pertenceu a Garcia Rodrigues, instituída 
pelos primeiros reis de Portugal, Henrique e Mafalda, e vendida por 300 morabitinos aos 
descendentes do primeiro possuidor73. 

Azevedo (1958), Documentos medievais portugueses: documentos régios. Documentos dos condes 
portugalenses e de D. Afonso Henriques, A.D. 1095-1185. Lisboa, Academia Portuguesa da 
História, Tomo I, doc. 230, 282-283. 

Traduzido, do latim para português, por António Guimarães Pinto.

Em nome do Senhor. Tive por bem, eu, Afonso, rei dos Portugaleses, filho do 
conde Henrique e da rainha Teresa, neto de Afonso, imperador de toda a Hispânia, com o 
assentimento da minha esposa, a mui nobre Dona Mafalda, fazer uma carta de firmíssimo 
couto, tal como de facto a vós faço: a saber, a todos os que sois filhos e filhas de Garcia 
Rodrigues, ou netos ou netas, e a toda a vossa descendência, para sempre, da totalidade da 
herdade que pertenceu a Garcia Rodrigues, para aquém do rio Douro, a qual herdade no 
seu todo possui os seguintes limites: a saber, parte com Panoias pelo meio do rio Douro, 
a partir daí, parte com Armamar; a partir daí, parte com S. Martinho de [Chãos]74; a partir 
daí, com vila [Chã]; a partir daí, faz divisa com Sever; a partir daí, parte com Pera; a partir 
daí, com Caria; a partir daí, com Fontarcada; a partir daí, com Paredes; a partir daí, com o 
couto de S. Pedro de Távora; a partir daí, continuando, parte por cima do penedo de Vilar e 
parte com o couto dos frades75. Igualmente, mando que por essas divisas esse território se 
vos coute e se confirme o couto e que todo o homem inimigo se mantenha afastado dele e 
impedido pelos saiões. A saber, pelo preço que de vós recebi de 300 morabitinos, montante 
que foi a contento tanto nosso como vosso, e do preço não remaneceu nemigalha por dar76. 
Por conseguinte, que a partir deste dia vós possuais, e toda a vossa descendência depois 

73 Publicado por Azevedo (1958), este documento é conhecido apenas por cópia de Gaspar Álvares de 
Lousada (ver BNL, Ms. 1102, fl. 48v.). Não obstante apresentado sem indicação do dia da redação e sem 
as subscrições da praxe, Rui Pinto de Azevedo submeteu-o a crítica donde concluiu não se tratar de um 
documento espúrio ou, mesmo, suspeito de o ser. Importa referir que o seu teor em nenhum momento se 
refere a Leomil. Todavia, além de Lousada informar que o documento se guardava na arca da Câmara do 
Couto de Leomil, os limites atribuídos à terra coutada correspondem à localização dessa povoação, ao que 
acresce o facto de ele ter sumariado o foral de Leomil antes de transcrever esta carta de couto. 

74 Hoje, S. Martinho das Chãs. 
75 Presumível alusão a S. Pedro das Águias.
76 Nota do tradutor: Usei aqui na tradução por mor da expressividade, a locução que era usual nos 

contratos medievais já escritos em português.
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de vós, a mesma terra deste modo que a vós foi coutada e confirmada, pelos séculos dos 
séculos. E todo o que desde agora e em qualquer momento futuro, seja sucessor nosso ou 
descendência vossa, quiser quebrantar aquele vosso couto ou cometer alguma violência 
contra vós, não lhe seja permitido a nenhum pretexto, e saiba que, se não se arrepender, 
incorre na nossa maldição. Por conseguinte, se alguém, seja qual for a sua dignidade ou 
cargo, homem ou mulher ou qualquer outro, se atrever a infringir esta nossa doação, vos 
pague quinhentos morabitinos e seja obrigado a pagar outro tanto ao fisco real, e que este 
documento tenha firmeza para sempre, o qual é por mim confirmado e pela minha esposa 
a rainha Dona Mafalda, no mês de junho da era de 1187. 

2.

1152, abril, 13 – Carta de doação e couto de Argeriz (posteriormente couto do mosteiro de 
Salzedas), concedida a D. Teresa Afonso.

Azevedo (1958), Documentos medievais portugueses: documentos régios. Documentos dos condes 
portugalenses e de D. Afonso Henriques, A.D. 1095-1185. Lisboa, Academia Portuguesa da 
História, Tomo I, doc. 238, 291-29277.  

Traduzido, do latim para português, por António Guimarães Pinto.

Em nome de Cristo. Eu, Afonso, rei dos Portugaleses, juntamente com a minha 
esposa a rainha Mafalda, a vós, Teresa, filha de Afonso, fazemos couto da herdade que se 
chama Argeriz, por afeto de nosso coração e em paga pelo bom serviço que nos fizestes.  
E os seus limites são: pelo porto de Alvares e por aquele monte que se chama Aveis78 e por 
aquela fonte de Felmiro e por onde parte pelo cimo do monte chamado Maoes79 e pela 
divisa de S. Félix e pelo cimo de Lamelas e passa pelo Furadouro e parte com o couto de 
Passô e Sever e com as Seixas e faz divisa com o couto de Leomil e parte com Serzedo e 
faz divisa por S. Martinho das Chãs e pela estrada mourisca e faz divisa pela Queimada 
e pelo Seixo e por Poijo e chega ao Barosa. Nós vos damos e concedemos esta herdade 
juntamente com o seu couto com os limites acima referidos. Que fiqueis com a autorização 
para vender e doar quando quiserdes por prazo indefinido. Todavia, se alguém, o que não 
acreditamos venha a acontecer, contrariando este nosso feito, assim de estranhos como de 
próximos, se atrever a quebrantá-lo, pague a esta Teresa, filha de Afonso, ou a quem ela 
mandar, 500 soldos, e além disso entregue outros 500 ao poder real. Instituído o couto na 
era de 1190, a 13 de abril. Eu, Afonso, rei de Portugal, juntamente com a minha esposa, 

77 Poderá ainda consultar-se em BNL, Cod. Alcobacence 111, fl. 23v.
78 Hoje, Avões.
79 Hoje, Mões.
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confirmamos este escrito por nossas próprias mãos.

O bispo Mendo, da igreja de Lamego, conf., Mendo Moniz conf., Sancho Nunes conf.

Fernando Cativo, mordomo-mor da corte, conf., Pedro Pais, conf.

O chanceler mestre Alberto, que escreveu.

(Sinal) AFONSO, REI DE PORTUGAL.
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