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Resumo  

Entre os quatro tribunais inquisitoriais portugueses que conheceram uma maior 

longevidade durante a época moderna, o de Lisboa era, até muito recentemente, aquele 

que pior se conhecia, sobretudo por faltar um estudo monográfico dedicado a esse. Foi 

no sentido de colmatar esse vazio historiográfico que apresentei e defendi, no final de 

2016, uma tese de doutoramento sobre os primeiros quarenta anos de existência da 

Inquisição de Lisboa, período de análise que coincide, quase plenamente, com o 

governo do cardeal infante D. Henrique enquanto inquisidor geral, figura responsável 

pelo processo de estabelecimento e organização do Santo Ofício em Portugal. Trata-se, 

como tal, de um tempo onde se operaram as afinações necessárias à máquina repressiva, 

em que o poder inquisitorial procurou afirmar-se nos campos religioso, político e social, 

debatendo-se pela legitimidade jurisdicional nalgumas matérias ou, simplesmente, pela 

sua mera sobrevivência financeira. Foi também um tempo marcado por uma lenta 

consolidação da rede de tribunais distritais e de uma afirmação tardia de um Conselho 

Geral que viria a funcionar como entidade supervisora e de última instância de toda a 

macroestrutura inquisitorial. Ao longo desse longo e conturbado processo, a Inquisição 

de Lisboa foi assumindo, em muitas ocasiões, a precedência e até primazia no âmbito 

dessa macroestrutura em construção, colocando-se no centro do diálogo das várias 

instituições, contribuindo, enfim, com a sua experiência para a definição das normas e 

costumes que haveriam de reger a organização e funcionamento dos vários auditórios 

inquisitoriais, não deixando, porém, de lhe serem reconhecidas algumas 

particularidades. Esta comunicação procurará assim identificar quais foram os 

contributos da Inquisição de Lisboa para o processo de estabelecimento e organização 

do Santo Ofício e, em última análise, evidenciar que singularidades a diferenciava dos 

demais auditórios. 
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Resumo alargado 

A Inquisição de Lisboa era, até há pouco tempo, o único grande tribunal 

inquisitorial português que não contava com um amplo estudo monográfico, não 

obstante os inúmeros contributos historiográficos que, partindo de perspetivas e 

metodologias distintas, se dedicaram a conhecer esta complexa instituição. Faltava uma 

visão integral e necessariamente articulada das várias perspetivas possíveis, algumas 

não exploradas nas monografias dos restantes tribunais, como a realidade económico-

financeira ou a correlação entre a atividade repressiva e a organização dos auditórios. 

Mas também a ausência de um estudo sobre esta mesa concorria para a indefinição da 

dinâmica institucional do Santo Ofício, sobretudo quando se sabe que esta foi 

particularmente ativa no período de estabelecimento e organização da Inquisição 

portuguesa. A minha tese de doutoramento, intitulada de A Inquisição de Lisboa – no 

epicentro das dinâmicas inquisitoriais (1537-1579), defendida em finais de 2016, 

procurou suprir esse vazio historiográfico.  

Debruçando-se sobre um tempo coincidente com o do governo do inquisidor-

geral D. Henrique, arquiteto do projeto inquisitorial, e um espaço que compreendeu um 

distrito que foi sucessivamente redimensionado até 1565, esta tese teve como objetivo 

reconstituir o funcionamento da Inquisição de Lisboa a partir dos seguintes vetores de 

análise: organização institucional; dinâmicas internas; espaços físicos; atividade 

persecutória e judicial; e relação com outros poderes. Secundarizou-se, enfim, uma 

perspetiva mais centrada nas dinâmicas sociais que os denunciados e denunciantes 

mantinham, ou mesmo uma análise mais detalhada dos comportamentos ou crenças de 

que os primeiros seriam indiciados.  

A investigação procurou esgotar todas as fontes disponíveis da Inquisição de 

Lisboa e do Conselho Geral para o período em causa, mas também fez incursões pelos 

fundos régios e eclesiásticos, sendo os dados obtidos registados em bases de dados 

informatizadas que possibilitaram a pretendida articulação de perspetivas.  

Apresentam-se aqui algumas das mais relevantes conclusões deste estudo. 

A abrir, a tese que aponta para que a fundação do tribunal de Lisboa tenha 

ocorrido em julho de 1539, tese apresentada por fontes setecentistas e repetida pela atual 

historiografia, parece estar relacionada com a posse de João de Melo como inquisidor de 

Lisboa nessa data, informação igualmente avançada pelas mesmas fontes, mas que 
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poderia corresponder, atendendo à prévia atividade deste inquisidor nesse mesmo 

auditório, a uma renovação da comissão que este exercia, exigida pela sucessão de D. 

Henrique no cargo de inquisidor geral. No mesmo sentido, uma análise dos quadros 

processual e humano, estes condicionados por uma adversa conjuntura política, mostra 

que aquela tese seria pouco provável. 

Num processo de 1541 é ainda referido que a Inquisição teria sido criada em 

1540 com a formalidade de tribunal, tese que lembra a lenda do falso núncio que, 

naquele ano, trouxera umas falsas bulas que fundavam os tribunais de Lisboa e 

Coimbra, narrativa presente nas memórias setecentistas. Não obstante, naquele referido 

ano encontram-se vários sinais que poderiam ser entendidos como a afirmação de um 

tribunal distrital: desde o retomar da atividade persecutória sob o signo henriquino à 

organização do primeiro auto-da-fé, ou mesmo a nomeação de dois novos inquisidores 

em novembro cujas cartas de nomeação distinguiam as competências de uma mesa 

distrital, algo que antes não seria claro, pois João de Melo seria também uma figura de 

relevo dentro do Conselho do Santo Ofício. 

Considerando estas hipóteses, pode-se apenas afirmar, de forma fundamentada, 

que a Inquisição foi estabelecida em Lisboa entre finais de agosto e inícios de setembro 

de 1537, acompanhando, provavelmente, a deslocação da corte régia, e que manteve o 

quadro humano que tinha em Évora, passando a ter a sua atividade circunscrita ao 

arcebispado lisboeta.  

Não ignorando a curta experiência deste auditório na sua morada alentejana, de 

onde resultaram escassos e, muitas vezes, inconsequentes processos, foi apenas quando 

se fixou em Lisboa que a sua atuação repressiva se intensificou. Único tribunal até 

setembro de 1541, foi responsável pelo despacho da primeira centena e meia de 

processos, atingindo diversos delitos, sem que houvesse um corpo normativo 

especificamente orientado para a sua praxis processual; organizou o primeiro auto-da-

fé, a primeira visita distrital e, talvez, a primeira visita às naus, a par do arranque da 

censura literária. Essa experiência acabaria vertida nas instruções de 1541 e no 

Regimento de 1552, embora aí não se esgotasse, pois, entre 1553 e 1564, ainda seria 

responsável pelo primeiro pico da atividade repressiva da Inquisição portuguesa, quase 

monopolizando a perseguição de determinados delitos e ensaiando e aperfeiçoando as 

fórmulas firmadas nos textos normativos.  

A valorização desta precedência no processo de organização da Inquisição 

portuguesa tornava-se ainda mais imperativa quando os membros do Conselho do Santo 
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Ofício, vértice cimeiro da macroestrutura inquisitorial, desempenhavam funções de 

inquisidores na mesa lisboeta, algo que foi recorrente até 1569, embora entre 1540 e 

1544 se tivesse procurado diferenciar estes dois órgãos. Muito provavelmente, esta 

condição terá permitido que o tribunal tivesse um quadro humano relativamente 

sobredimensionado, exceção prevista no Regimento de 1552. Esta particularidade 

continuou a ser exigida após 1569 pela contínua disponibilização de recursos humanos 

para assegurar, por exemplo, a gestão da tesouraria do Conselho. No mesmo sentido, 

esta proximidade entre os dois órgãos e a vizinhança com o ambiente cortesão, faziam 

deste tribunal distrital uma catapulta social para aqueles que ambicionavam ascender 

àquele Conselho ou às estruturas régias e eclesiásticas, mas também fazia deste um 

tribunal de corte, onde acorriam ilustres réus e testemunhas que revelavam as lutas 

palacianas, outra singularidade que cumpre aqui assinalar. Esta condição de tribunal de 

final de percurso do ofício inquisitorial manifestava-se nos vencimentos 

comparativamente elevados que os seus servidores auferiam, mas também teria um 

impacto na manutenção dos seus quadros, sobretudo a partir de 1565, quando se assistiu 

a uma maior rotatividade nos cargos, ou na década de 70, quando a acumulação de 

deputados revelou a incapacidade de os promover a outras instâncias. 

Esta precedência e primazia da Inquisição de Lisboa foram, de resto, escoradas 

numa incontornável figura, João de Melo e Castro, único inquisidor em funções até 

finais de 1540 e inquisidor-mor por delegação de D. Diogo da Silva em praticamente 

todo o seu governo. Através de Castro percebe-se a intervenção determinante do cardeal 

infante D. Afonso no primeiro triénio da atividade inquisitorial, mas foi com o apoio de 

D. Henrique que esta figura alcandorou aos mais elevados lugares nas estruturas 

eclesiásticas e régias, contribuindo para a cooperação interinstitucional e afirmação de 

uma matriz ideológica comum que facilitaram a persecução dos objetivos alvitrados 

pelo recém-criado tribunal. O seu envolvimento na atividade da Inquisição de Lisboa 

estendeu-se até 1564, colocando o tribunal no centro desse diálogo interinstitucional. 

 Considerando esta primazia da atividade do tribunal lisboeta durante este 

período, importa saber que desafios experienciou e como os resolveu. 

A par do lento processo de ampliação jurisdicional, das insistentes ingerências 

dos núncios papais e das duras negociações em Roma em torno dos procedimentos 

adotados pela Inquisição portuguesa, a manutenção de um quadro humano tornou-se, 

manifestamente, um dos principais desafios. Cerca de 90% das despesas do tribunal 

correspondiam a pagamentos de ordenados e mercês. Seguiam-se os gastos com a 
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sustentação dos presos, enquanto aqueles referentes às visitas distritais, autos-da-fé ou 

obras seriam surpreendentemente residuais. Em termos absolutos, os encargos com o 

quadro humano agravavam-se com o seu alargamento, justificado pela logística 

necessária à manutenção do Conselho, pela ampliação das infraestruturas carcerárias, 

pela criação de novos cargos e pelas expetativas quanto aos indicadores de atividade 

inquisitorial, situação particularmente evidente a partir de 1549 e que conduziu a anos 

com saldos negativos nas contas do tribunal.  

O peso desta despesa seria apenas aliviado pela possibilidade de os servidores 

inquisitoriais manterem funções e vencimentos nas estruturas eclesiásticas e régias, algo 

que permitia o funcionamento do tribunal em tempos de crise de tesouraria, mas que 

também justificava uma discrepância dos salários entre deputados, em detrimento 

daqueles que pertenciam a ordens religiosas, como a de S. Domingos,  casa 

manifestamente comprometida com os objetivos do tribunal, embora esta relação pareça 

ter sido refreada entre 1565 e 1570, seguindo-se uma maior participação dos jesuítas, 

com quem os frades, em 1574-75, acabariam por partilhar competências no âmbito da 

censura. Finalmente, o exercício de uma economia de mercês, que D. Henrique estava 

em condições de alimentar, assim como os privilégios sociais e fiscais reconhecidos por 

diplomas régios, a concessão de pensões de aposentadoria ou de pontuais esmolas para 

socorrer os servidores e suas famílias em momentos de aperto financeiro, doença ou 

morte, contribuíram também para a manutenção e até mesmo para a atratividade desses 

cargos. 

A sustentabilidade financeira do tribunal deveu-se, até 1568, aos avultados 

contributos financeiros da Coroa, embora se tenha procurado, a partir de 1554, transferir 

esses encargos para as mitras. A mudança de paradigma só se verificaria a partir de 

1568 com o arranque da prática do confisco em réus cristãos-novos, tendo os 

contributos régios sido resumidos a um sétimo do valor registado em 1565, apesar dessa 

passagem ser acompanhada do declínio da atividade processual, o que demonstra como 

a repressão não seria movida por interesses económicos.  

As dificuldades inerentes à prática do confisco levaram, a partir de 1574, à 

implementação de medidas extraordinárias que passaram pela remissão de dinheiro 

entre tribunais e a suspensão de obras. Descobre-se assim, por carta de 1576 de D. 

Henrique a D. Sebastião, na eminência de um novo perdão geral, que a mitra de Lisboa 

ainda não pagava a pensão que lhe fora imposta em 1567 para sustentar o tribunal da 

cidade. Perdia-se assim, com esta crise de tesouraria, a capacidade de suportar a 
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totalidade do quadro humano, decorrendo daí “escandalosas” aposentações entre os 

deputados e à limitação a um só inquisidor numa mesa onde costumavam sentar três, 

outra dos aspetos que a distinguiam. 

 Finalmente, os resultados da repressão evidenciam as estratégias seguidas neste 

conturbado processo de estabelecimento da Inquisição portuguesa. Registaram-se dois 

períodos áureos da atividade inquisitorial - 1541-1544 e, sobretudo, 1553-1565 - e dois 

ciclos de decadência e estagnação - 1545-1552 e 1566-1579.  

Os períodos áureos têm em comum uma maior dispersão geográfica e uma maior 

penetração diocesana, decorrentes da cooperação da estrutura eclesiástica, e elegeram 

como alvo primordial as práticas de judaísmo e, por conseguinte, a comunidade cristã-

nova. O segundo período destaca-se pelo seu expressivo volume processual, 

proporcionado por um quadro humano e infraestruturas previamente ampliados, mas 

também por uma certa regularidade na prática processual, patenteados na aproximação, 

absoluta e temporal, entre processos instaurados e despachados, sendo que os trâmites 

processuais seriam muitas vezes abreviados para um despacho mais célere de processos, 

mostrando alguma arbitrariedade dos procedimentos. O facto de a maioria dos processos 

ter origem noutros revela a eficácia da máquina inquisitorial. A cobertura territorial 

resumiu-se a uma geografia algo assimétrica que se justifica pela disparidade de 

posições dos prelados das regiões periféricas. O facto de as jurisdições eclesiásticas do 

Algarve e Braga terem tido como prelados João de Melo e Baltasar Limpo, ambos 

afetos à Inquisição, justificou que estas regiões tivessem contribuído significativamente 

para o volume processual da mesa lisboeta, apenas ultrapassados, ainda de longe, pelo 

contributo do arcebispado de Lisboa. Nos territórios ultramarinos, a própria estrutura 

eclesiástica experienciava alguns obstáculos na vigilância dos espaços diocesanos, pelo 

que os processos inquisitoriais daí oriundos, apesar de revelarem a colaboração das 

justiças locais, não deixaram de ser raros. Como tal, a dimensão do distrito de Lisboa, 

circunscrita aos limites de um império, outra particularidade deste tribunal, não chegou 

a gerar um volume extraordinário de processos que pudesse suscitar uma ampliação do 

quadro humano ou outro tipo de adequação da organização interna do tribunal a essa 

especificidade. 

Os ciclos de depressão, motivados por causas externas e internas, apresentaram 

uma atividade repressiva circunscrita à cidade de Lisboa e, nos momentos em que a 

perseguição aos cristãos-novos deveria ser refreada, mais centrada em delitos de foro 

misto ou no maometismo e luteranismo. 
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Em suma, vários vetores de análise não encontram paralelo em estudos sobre 

outros tribunais, o que impossibilita uma análise comparada que confirmasse outras 

possíveis particularidades do tribunal de Lisboa. De igual forma, as lacunas verificadas 

em determinadas séries documentais, limitaram a reconstituição integral que se 

pretendia. Todavia, foi possível demonstrar que este tribunal teve um papel fulcral no 

processo de estabelecimento e organização da Inquisição em Portugal. 


