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Resumo/ Abstract O objetivo desta comunicação é apresentar os primeiros 

apontamentos da pesquisa que está sendo desenvolvida acerca da comunicação entre os 

Tribunais do Santo Ofício de Portugal e Espanha (incluindo os tribunais castelhanos na 

América) e suas colaborações para homogeneização da fé no território europeu e 

americano entre finais do século XVI e metade do século XVIII. No âmbito geral, esta 

pesquisa tem como hipótese que as inquisições tinham a necessidade de trocar 

informações e colaborarem entre si mesmo em tempos de tensão política entre os reinos. 

Isso devido à circulação de portugueses e espanhóis entre os territórios, criando a 

necessidade de troca de informações sobre aqueles que fugiam dos cárceres, eram 

presos por um tribunal “estrangeiro”, ou sobre a confirmação de genealogia de um 

candidato a agente inquisitorial (comissário e familiar). A historiografia a respeito dos 

reinos ibéricos tratou da constante migração de portugueses e espanhóis entre suas 

fronteiras tanto no espaço ibérico quanto nos territórios americanos. Ao mesmo tempo, 

a historiografia inquisitorial afirma que muitos portugueses – principalmente cristãos-

novos – buscavam o território vizinho para fugir da perseguição inquisitorial. Porém, 

estes “fugitivos” não ficaram impunes, sendo presos e processados pelos tribunais dos 

locais em que se estabeleciam. Ao mesmo tempo, as migrações permitem pensar que 

alguns candidatos aos cargos inquisitoriais – comissários e familiares – necessitassem 

de confirmação de sua genealogia enviada pelo tribunal de sua região de origem. Estes 

fatores criam assim a necessidade de troca de informações entre os tribunais ibéricos. 

Apoiando-se sobretudo nas correspondências trocadas entre os tribunais, além dos 

processos crimes, esta pesquisa busca esclarecer como que essa colaboração ocorria, 

qual o papel dos agentes inquisitoriais na recolha da informação sobre um herege, como 

que os tribunais agiam em conjunto na perseguição de um fugitivo e como que as 

monarquias interferiam neste processo. Esta comunicação centrar-se-á na análise de 

dois livros de correspondências dos tribunais castelhanos recebidas pelos tribunais de 

Lisboa, Coimbra e Évora entre o final do século XVII e metade do século XVIII. A 

partir destes dois livros, é possível fazer alguns apontamentos como: número de 
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comunicações trocadas pelos tribunais (levando em consideração as cartas recebidas e 

as respostas a estas); quais os principais tribunais castelhanos que se comunicam com os 

portugueses; como os tribunais agiam em conjunto quando membros de uma mesma 

família estavam presos por tribunais de reinos diferentes, periodicidade destas cartas; 

estimativa do tempo de chegada destas cartas; além do tempo em que levavam para 

serem respondidas.   

 

Introdução 

Durante pouco mais de três séculos, Portugal e Espanha mantiveram atuantes em 

seus territórios e também em seus domínios ultramarinos tribunais inquisitoriais. O 

principal objetivo destes tribunais era – dentro de um contexto de expansão das religiões 

reformistas – assegurar a ortodoxia católica. Porém, a atuação destes tribunais da fé foi, 

sobretudo, contra a propagação do judaísmo, refletida na perseguição aos cristãos-

novos. Neste sentido, Bartolomé Benassar afirma que a inquisição espanhola foi sempre 

uma instituição anti-judaica1, muito embora se saiba que a partir da segunda metade do 

século XVI, os cristãos-velhos desviantes foram particularmente visados. Segundo 

Anita Novinsky a introdução do Tribunal do Santo Ofício em Portugal é resultado do 

“amadurecimento de todo um processo responsável pelo desencadeamento da luta 

contra os cristãos-novos”2. 

Embora sejam duas instituições de reinos distintos – e por cerca de sessenta anos 

sob a liderança de um mesmo monarca – é bem conhecida a influência que uma teve na 

outra. Pode-se citar como exemplo a influência que o reino castelhano teve em Portugal 

para a fundação de seu próprio Tribunal do Santo Ofício em 1536. Contudo, a 

historiografia tende a tratar estas duas instituições de forma isolada. Mesmo que 

tenhamos um avanço significativo nos estudos sobre a atuação inquisitorial – tanto no 

continente europeu mas também na América – destacando cada vez mais a importância 

que a Inquisição tinha na formatação da estrutura social (vide, por exemplo os trabalhos 

sobre os agentes inquisitoriais), e também lançando luz acerca das práticas religiosas 

                                                                 
1 Bartolomé Bennassar, Inquisicion espanola: poder politico y control social (Barcelona: Critica, 1984), 
25. 
2 Anita Novinsky, Cristãos novos na Bahia: 1624-1654 (São Paulo: Perspectiva : Ed. USP, 1972), 34 Ver 
também; Ronaldo Vainfas, Trópico dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil (Rio de 
Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1997); Francisco Bethencourt, História das Inquisições: Portugal, 
Espanha e Itália (São Paulo: Companhia das Letras, 2000), 17. 
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heterodoxas que eram perseguidas, resta uma contribuição acerca de como que estas 

inquisições poderiam atuar em conjunto nesta vasta gama de possibilidades. 

Logo, o objetivo central deste texto é demonstrar as possibilidades de estudo das 

relações de comunicação e cooperação entre as Inquisições Portuguesa e Espanhola, 

assim como os tribunais radicados na América, a partir da análise dos livros de 

correspondências recebidas dos tribunais castelhanos pelos portugueses. Nestes livros, 

percebe-se o quão intensa era a troca de cartas entre os inquisidores, seja com o objetivo 

de comunicar a prisão de desviantes, seja para trocar informações sobre alguém já 

preso, ou mesmo o pedido de diligências de limpeza de sangue para os candidatos a 

agentes inquisitoriais. Neste sentido, são também importantes os processos crimes e as 

habilitações para agentes inquisitoriais. Logo, abre-se a possibilidade de estudar de 

forma mais alargada estes mecanismos de comunicação e cooperação entre as 

inquisições.  

No plano geral, os indícios de que as inquisições ibéricas mantinham trocas 

constantes de informações são muitos. Nathan Wachtel logo no primeiro capítulo de seu 

importante trabalho sobre os cristãos novos nos apresenta o caso de Juan Vicente e sua 

mulher Isabel Vaez. Os dois, reconciliados pelo Santo Ofício de Évora em 1584, 

quando foram para Lima acabaram sendo novamente presos por relapsos no delito de 

criptojudaísmo, além de ter abandonado o uso do sambenito. Segundo Wachtel, os 

inquisidores de Lima escreveram ao tribunal de Évora, solicitando a cópia da primeira 

sentença do casal, o que tardou a chegar devido à distância3. Este é um caso que não é 

isolado, além do Juan Vicente, diversos portugueses cristãos-novos utilizaram o Rio da 

Prata como rota de fuga para a América Espanhola4. Um dos principais motivos 

apontados seria a presença cada vez maior do aparato inquisitorial na América 

Portuguesa, principalmente com a efetivação da Primeira Visitação realizada por Heitor 

Furtado de Mendonça nas capitanias nordestinas no final do século XVI. Ao mesmo 

tempo, os cristãos-novos rumaram para o lado espanhol também na península, se 

beneficiando do período de União Dinástica que uniu os reinos ibéricos, atrás de 

oportunidades de enriquecimento através do comércio, ou em busca de menor vigilância 

                                                                 
3 Nathan Wachtel, A fé da lembrança (Lisboa: Editorial Caminho, 2002), 44. 
4 José Toríbio Medina, El Tribunal Del Santo Oficio de La Inquisición En Las Províncias Del Prata 
(Buenos Aires: Editorial Huarpes, 1945), 157–61; Maria da Graça Mateus Ventura, Portugueses no Peru 
ao tempo da união ibérica: mobilidade, cumplicidades e vivências (Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
2005); Gleydi Sullón Barreto, “Vasallos y extranjeros: portugueses en la Lima virreinal, 1570-1680” 
(Tese de doutoramento, Universidad Complutense de Madrid, 2015), http://eprints.ucm.es/27850/. 
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repressiva5. Sendo assim, a migração entre os territórios é um fator decisivo para esta 

comunicação: alguém preso em tribunal “estrangeiro” precisa ter confirmada diversas 

informações a seu respeito. No caso estudado por Wachtel era confirmar que Juan 

Vicente tinha sido penitenciado pelo tribunal de Évora. Como aponta a historiografia, os 

tribunais inquisitoriais tornaram-se especialistas em devassar a vida de seus 

perseguidos, fazendo diligências mesmo nas regiões mais distantes para confirmar um 

parentesco, uma suspeita de desvio religioso ou mesmo um registro de batismo. Logo, 

um português preso por tribunal castelhano – ou por tribunal americano – teria que ter 

essas informações confirmadas em seu local de origem, fazendo com que as inquisições 

necessitassem trocar pedidos de diligências entre si. Isso vale não apenas para os 

desviantes, já que um cristão-velho português, candidato a familiar em Lima, 

necessitaria que sua confirmação de limpeza de sangue fosse feita pelo tribunal de 

Portugal. 

Embora os indícios sejam fortes – como a própria existência dos livros de 

correspondência podem atestar – a historiografia não se ateve a fazer um estudo 

sistemático sobre esta comunicação inquisitorial envolvendo as duas inquisições. Temos 

o estudo comparativo de Francisco Bethencourt6 que é fundamental para qualquer 

estudo sobre a atuação do Santo Ofício de Portugal e Espanha, além da importante 

contribuição de Wachtel quando tece comparações entre as duas inquisições na 

introdução de A Fé da Lembrança. A historiografia carece, no entanto, de uma pesquisa 

que analise os tribunais inquisitoriais portugueses e espanhóis agindo em conjunto na 

vigilância da fé. Assim, esta pesquisa tem por objetivo suprir esta lacuna historiográfica, 

analisando as comunicações e cooperações entre os tribunais inquisitoriais ibéricos. 

A este respeito é preciso destacar o trabalho de Ana Isabel Lopez-Salazar. Suas 

contribuições demonstram que o problema da “extradição” – ou seja, se o réu preso em 

outro reino deveria ou não ser encaminhado ao tribunal de origem – causava muitas 

controvérsias entre os inquisidores peninsulares durante o período de União Dinástica. 

Diversas tentativas de acordos foram tentadas sem sucesso. Mesmo não sendo o foco 

                                                                 
5 Marco Antônio Nunes da Silva, “As Rotas de Fuga: Para Onde Vão Os Filhos Da Nação?,” in A 
Inquisição Em Xeque: Temas, Controvérsias, Estudos de Caso, ed. Ronaldo Vainfas, Bruno Feitler, and 
Lana Lage da Gama Lima (Rio de Janeiro: EdUerj, 2006), 161–77. 
6 Francisco Bethencourt, História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália (Lisboa: Círculo de 
Leitores, 1994). 
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central da autora, há menções à cooperação entre os reinos nas matérias inquisitoriais, 

sobretudo entre o tribunal de Évora e Sevilha7. 

A pesquisa de López-Salazar contribui para identificar as relações entre as duas 

inquisições. Contudo, sua atenção está nas querelas políticas envolvendo os tribunais 

portugueses e espanhóis, além de se centrar, sobretudo, no período da União Dinástica. 

Para o período posterior ao da união das coroas não se fez nenhuma pesquisa a este 

respeito. Mais recente é o artigo de François Soyer que contribui para compreender 

como que as inquisições ibéricas conseguiam manter o controle religioso de sua 

população, mesmo quando elas se evadiam para além dos limites do território imperial8. 

Sendo assim, justifica-se um trabalho de pesquisa voltado para identificar a 

comunicação e cooperação entre as duas inquisições, não se restringindo apenas ao 

território peninsular, mas aos seus domínios na América. É importante que ele dê real 

atenção à forma como os tribunais ibéricos se comunicavam. Este tipo de informação 

não era neutro; era fortemente sigiloso e exigia cuidados especiais. Neste sentido, 

pretende-se pesquisar a cooperação e os momentos de falta desta, entre os tribunais 

portugueses e os tribunais espanhóis.  

Para atingir a estes objetivos, a análise das correspondências trocadas pelas duas 

inquisições é de fundamental importância. Nestas é possível perceber quais são os 

principais motivos de trocas de informações, com que periodicidade estas cartas eram 

enviadas, qual é o tribunal que mais entrava em contato com outro, quais os 

personagens envolvidos nestas comunicações, qual o papel dos agentes inquisitoriais 

neste processo, ou seja, como funcionava de forma geral a comunicação e colaboração 

entre o Santo Ofício português e espanhol. Para tanto, pretende-se fazer uma breve 

análise sobre os livros de correspondências existentes nos fundos documentais do 

Tribunal do Santo Ofício do Arquivo da Torre do Tombo. Tratam-se dos livros de 

correspondência recebida das inquisições de Castela pelos tribunais portugueses9. Como 

                                                                 
7 Ana Isabel López-Salazar Codes, “La Relación Entre Las Inquisiciones de España Y Portugal En Los 
Siglos XVI Y XVII: Objetivos, Estrategias Y Tensiones,” Espacio, Tiempo Y Forma. Serie IV, Historia 
Moderna, no. 25 (2012): 223–52. 
8 François Soyer, “Enforcing Religious Repression in an Age of World Empires: Assessing the Global 
Reach of the Spanish and Portuguese Inquisitions,” History 100, no. 341 (July 1, 2015): 331–53, 
doi:10.1111/1468-229X.12109. 
9 ANTT, TSO, IE, liv. 51, 52 e 55 (não foi possível o acesso aos livros 54 e 56), ANTT, TSO, IL, liv. 26, 
ANTT, TSO, IC, liv. 36, 37, 38. 
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a descrição do documento aponta, são livros que contém exclusivamente as cartas que 

chegaram dos tribunais castelhanos. 

As correspondências entre os tribunais 

O primeiro aspecto a se destacar é a tipologia destas correspondências. Os livros 

reúnem geralmente pedidos dos tribunais espanhóis para que se procurem nos registros 

inquisitoriais se há culpas contra determinadas pessoas que estão presas em Espanha ou 

que estão mandadas prender. O termo “se recorran los registros de ese Santo Ofício en 

cabeza de ellos” é recorrente nas cartas dos inquisidores. O objetivo dos inquisidores é 

reunir provas contra aqueles que estão sendo perseguidos pelo tribunal, mesmo no reino 

vizinho. A maior parte destas cartas contém uma lista – ou memorias – das pessoas que 

estão presas ou mandadas prender. Estas listas contém o nome, naturalidade, local de 

moradia, filiação (acrescentando, quando preciso, se o pai ou mãe estão também presos 

ou se já foram alguma vez preso ou penitenciado pela inquisição) e também os sinais – 

las señas – das pessoas, traços físicos (como, por exemplo “morena de rostro y pelo, 

ojos grandes, mediana estatura”). Em carta do Tribunal de Valladolid de 16 de março 

de 1697 enviada ao Tribunal de Évora temos um exemplo desta tipologia: 

"En este Santo Oficio están votados a prisión en cárceles secretas con 

secuestro de bienes por delitos de judaísmo las personas contenidas en la 

memoria adjunta cuyas señas en ella se refieren y que se sigan sus 

causas has la definitiva. Suplicamos a V.S. se sirva mandar se busquen 

en el distrito de esta Inquisición y pudiendo ser havidos sean presos en la 

forma referida y que se nos de aviso para remitir las testificaciones y que 

en el ínterin se ejecuta esta diligencia se recorran los registros de ese 

Santo Oficio en cabeza del sujo dichos e de lo que resultar se nos de 

aviso […]10” 

Embora comum, há muitos casos em que não constam no livro as memórias para 

que se possa identificar as pessoas que estão sendo citadas. Também é comum o envio 

de carta apenas para solicitar que se verifique a existência de culpa contra apenas uma 

pessoa, geralmente já presa em Espanha. Ao que parece, era comum esta troca de 
                                                                 
10 ANTT, TSO, IE, liv. 55,f.03-04v 
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informação, já que ao se ater ao título das chamadas memorias - como é o caso de uma 

carta da Inquisição de Sevilha para a inquisição de Lisboa – é possível encontrar o 

seguinte: “Memoria de las personas presas en cárceles secretos de esta Inquisición de 

Sevilla por culpas de judaísmo en cuyas cabezas se han de recorrer los registros de las 

Inquisiciones de Castilla y Portugal”11. Neste trecho, fica evidente que, além de 

procurar por culpas nos tribunais castelhanos, o tribunal de Sevilha também buscava 

verificar se aquelas pessoas presas em seus cárceres já tinham alguma outra culpa contra 

eles também no território português. Cabe salientar que este tipo de inscrição nas listas 

de pessoas presas é recorrente nas cartas, principalmente no livro referente ao Tribunal 

de Lisboa. 

Algumas correspondências presentes no livro, são respostas a outras enviadas 

anteriormente pelos tribunais portugueses. Nelas os inquisidores castelhanos acusam o 

recebimento de uma diligência, fazem novo pedido acerca de algum preso que havia 

sido citado em correspondência anterior. Em carta do Tribunal de Sevilha de 6 de 

dezembro de 1698, os inquisidores receberam outra do Tribunal de Évora – datada de 6 

de abril – em que informava não ter encontrado nenhuma culpa contra Diego Henriquez, 

médico cirurgião. Diego estava preso em Sevilha por judaísmo. Porém, naquela enviada 

anteriormente por Évora havia a informação de que tinham encontrado em seus registros 

sete testemunhos de que seu pai, Henrique Martins Correia, havia se declarado seguidor 

da Lei de Moisés. Logo, os inquisidores de Sevilha reiteram o pedido feito no dia 5 de 

julho para que seja encaminhado aqueles testemunhos contra Henrique, que também 

está preso em Sevilha12. 

Esta correspondência, no entanto, permite retirar outro tipo de informação, que 

também é comum nas cartas dos livros e que servem para demonstrar a extensa 

colaboração entre os tribunais ibéricos. Trata-se das informações sobre os processos 

inquisitoriais, que muitas vezes é possível identificar nestas cartas. Como fica claro, 

Diego Henriquez e seu pai, estando presos em Sevilha, são vítimas de um processo 

inquisitorial por judaísmo. Porém, embora não esteja explícito, possivelmente os sete 

testemunhos contra Henrique Martins Correia sejam fruto de sete processos 

inquisitoriais contra pessoas que estão presas em Évora. Esta possibilidade é baseada 
                                                                 
11 ANTT, TSO, IL, liv. 26, f.23, o grifo é meu. 
12 ANTT, TSO, IE, liv. 55,f.19 
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em diversos indícios existentes nas cartas que apontam nesta direção. Como exemplo 

deste tipo de informação há carta enviada pelo Tribunal de Valladolid para Lisboa em 4 

de dezembro de 1726. Nela temos informações sobre dois processos em andamento no 

tribunal português, em que os réus denunciam demais pessoas presas no tribunal 

espanhol: 

Recibimos la de V.S. de 19 de Noviembre de este año con las justificaciones 

de judaísmo que nos remite de Tomé de Mercado y Antonio Froiz Nuñez, 

presos en esas cárceles contra otros que lo están en estas y en cumplimiento 

de lo que V.S. nos dice, remitimos en cuatro fojas útiles lo que ha confesado en 

su causa Ana Henriques Nuñez, viuda de Simón Carvallo, natural y vecina de 

Cubillan y por qué Miguel Nuñez Carvallo hijo de la referida Ana por otros 

que están presos en este Santo Oficio justifican mucho número de cómplices y 

no poder se copiar con la brevedad que V.S. nos pide, se sirva mandar se nos 

remita nómina de las personas presas en esas cárceles para sacar lo que hace 

contra ellas por ser esta diligencia más breve para copiar-lo con placer a V.S. 

prontamente, Y en todo lo demos que [f. 43v] curra del agrado de V.S. 

concurriremos con segura voluntad[…]”13 

Analisando atentamente esta carta de Valladolid podemos destacar o seguinte: 1) 

a data em que o Tribunal de Lisboa encaminhou carta para Valladolid (19 de 

novembro); 2) temos a indicação de que duas pessoas estão presas no Tribunal de 

Lisboa, Tomé de Mercado e António Froiz Nunes; 3) estes dois denunciaram pessoas 

que estão presas em Valladolid; 4) indicação de que Ana Henrique Nuñez, presa em 

Valladolid, denunciou pessoas presas em Lisboa, o que foi encaminhado pelo tribunal 

espanhol; 5) o tribunal de Lisboa fez pedido para que se enviasse cópia dos testemunhos 

de Miguel Nuñez de Carvalho, o que Valladolid não pode encaminhar por que, em seu 

testemunho, Miguel denunciou tantas pessoas que os inquisidores espanhóis não 

poderiam cumprir com tamanha brevidade o pedido; e por fim 6) Valladolid solicita a 

lista das pessoas presas para que possam agilizar o translado das culpas contra elas. 

Esta correspondência é um ótimo exemplo de como que os tribunais ibéricos 

poderiam agir de forma conjunta na produção de provas contra os seus acusados. O 

                                                                 
13 ANTT, TSO, IL, liv. 26, f. 43-43v, o grifo é meu. 
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Tribunal de Lisboa, ao tomar conhecimento dos testemunhos – e por sua vez as 

denúncias – de Tomé de Mercado e Henrique Nuñez, enviou carta para o seu 

correspondente em Valladolid com cópia destas denúncias. O Tribunal de Valladolid, 

por sua vez, faz o mesmo no sentido contrário com as denúncias de Ana Henriquez 

Nuñez. Neste caso, o cruzamento de fontes é fundamental, já que com posse dos nomes 

dos presos é possível encontrar seus processos crimes. Neste caso, Tomé de Mercado 

possui dois processos, um em 1725 e outro no ano seguinte14, enquanto António Frois 

Nunes foi preso em 4 de julho de 1725. Após sair no auto-de-fé de 13 de outubro de 

1726 (abjuração em forma, cárcere e hábito penitencial perpétuo sem remissão), foi 

novamente preso em 1737 por relapso15. Por meio da análise destes processos é possível 

refazer a trajetória que levou estes personagens a denunciarem aqueles que já estavam 

presos em território espanhol, além de identificar os nomes destas pessoas e suas 

relações pessoais. A historiografia já demonstrou o quanto foi importante as redes de 

parentesco e sociabilidade para os cristãos-novos e como isso também interferia, tanto 

na sua mobilidade territorial, quanto no momento em que os inquisidores executavam 

suas perseguições. Ao que parece, as denúncias entre os cristãos-novos poderiam atingir 

seus parentes e sócios mesmo se eles estivessem sob jurisdição de reinos vizinhos. No 

caso de Tomé de Mercado, sabemos que ele se apresentou voluntariamente no Tribunal 

de Coimbra, junto com demais parentes, para confessar suas culpas de criptojudaísmo. 

Em sua confissão, denunciou seus pais, uma irmã e uma tia, mencionando que todos 

tinham ido para o Reino de Castela, no Bispado de Salamanca16. Pelo que temos do 

processo, o Tribunal de Coimbra o ordenou que não deixasse o bispado. O que foi 

descumprido por Tomé, sendo então preso em Lisboa por presunção de que estava em 

fuga um ano depois. Agora preso no tribunal lisboeta, fez novas confissões, 

denunciando nove pessoas, sendo oito residentes em Castela. É possível deduzir, a partir 

da análise da correspondência e da complementação com o processo inquisitorial, que o 

tribunal de Lisboa, de posse das informações do seu processo em Coimbra e de suas 

novas confissões, enviou para Valladolid as culpas que surgiram delas, logo após a 

conclusão do processo de Tomé já que seus parentes estavam na região de jurisdição 

deste tribunal. Não é possível identificar quais das pessoas denunciadas por Tomé que 

                                                                 
14 Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 10563 e Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de 
Lisboa, proc. 10563-1. 
15 Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 2419. 
16 ANTT, TSO, IL, proc. 10563, f. 42v-43. 
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estavam citadas na informação enviada a Valladolid, porém destaca a forma como estes 

tribunais atuaram em conjunto na formação de provas contra aqueles perseguidos. 

Outra informação que consta na carta é a respeito do tempo em que uma carta 

poderia levar para chegar ao seu tribunal de destino. Levando em consideração que o 

tribunal de Valladolid enviou sua carta no dia 4 de dezembro respondendo a solicitação 

do tribunal de Lisboa datada de 19 de novembro, podemos avaliar que este percurso 

possa ter sido feito em menos de um mês, já que após a chegada da carta, os 

inquisidores espanhóis ainda tiveram de efetuar a cópia do testemunho de Ana 

Henriquez Nuñez e da outra solicitação do inquisidor de Lisboa que não é possível 

identificar na carta. 

Se o tribunal espanhol levou menos de um mês para enviar sua resposta à 

Lisboa, o mesmo não se pode dizer dos tribunais portugueses. Segundo o que se pode 

identificar nos registros de cartas, o tempo médio de resposta dos tribunais de Évora e 

de Lisboa para as cartas que chegavam de Castela era de dois meses. Esta estimativa é 

feita graças a anotação que algumas cartas possuem em sua margem. Nela geralmente 

consta “respondida em ...” seguida da data. Alguns registros são um pouco mais 

completos, mencionando “que não havia culpas” ou “encaminhando a diligência”. 

Percebe-se que este tempo de resposta é mais alargado conforme o tipo de solicitação. 

Quando era pedido que se fizesse diligência, como por exemplo de limpeza de sangue 

ou para atestar o matrimônio de um acusado de bigamia, a resposta poderia demorar 

cerca de um ano para ser enviada. 

Por fim resta destacar o número de cartas trocadas entre estes tribunais. Cabe 

salientar que este é apenas um levantamento preliminar, baseado nos livros já citados. 

Este levantamento é baseado no número de cartas enviadas pelos tribunais castelhanos e 

suas respostas por parte dos tribunais portugueses. No caso do número das respostas que 

constam nos livros, deve-se salientar que não se pode tomar este levantamento como 

definitivo. É bem possível que tenhamos resposta para determinadas cartas que não 

foram anotadas na margem da mesma, impossibilitando ter um número preciso somente 

com o livro de correspondências recebidas. Para tanto, será necessário um cruzamento 

de fontes com os livros de correspondências expedidas pelos tribunais de Portugal, o 
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que permite não apenas verificar as respostas aos tribunais castelhanos, mas também as 

solicitações feitas por parte dos portugueses. 

Tabela 1: n° de Cartas Eviadas pelos Tribunais Castelhanos 
e n° de cartas respondidas 

 
Cartas 

N° de 
Respostas 

Total 

Lisboa (1718-
1768) 

112 47 159 

Évora 312 123 435 
Coimbra 330 126 456 

 

Na tabela acima temos o número de cartas enviadas pelos tribunais castelhanos 

aos tribunais portugueses. Apenas uma análise mais profunda destes números permitirá 

extrair informações qualitativas, porém alguns ensaios são possíveis. Tomando como 

exemplo os livros 55 da Inquisição de Évora e o 26 da Inquisição de Lisboa, podemos 

identificar qual o tribunal castelhano enviava mais cartas para cada um dos tribunais 

portugueses. Neste sentido temos os dois gráficos a seguir: 
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A análise destes dois gráficos nos permite perceber uma realidade diferente para 

cada tribunal português. Enquanto que para o Tribunal de Lisboa temos a indicação de 

que o tribunal de Llerena foi aquele que mais enviou cartas, seguido do tribunal de 

Valladolid; para o tribunal de Évora encontramos o grande número de correspondências 

enviadas pelo tribunal de Sevilha, sendo pouco mais do que o dobro do tribunal de 

Llerena que viria logo a seguir. Diversas variáveis podem condicionar estes números. 

Uma delas, por exemplo é identificar os principais locais de imigração de cristãos-novos 

portugueses para o território espanhol.  

A análise das cartas até o momento revelou que há poucas referências de cartas 

endereçadas diretamente dos Tribunais da América Espanhola para os tribunais 

portugueses. São apenas 3 os registros para o Tribunal de Lima – dos quais dois são 

cartas repetidas dentro do Livro 55 do Tribunal de Évora - e nenhuma para os Tribunais 

do México e Cartagena. No entanto, pelo que se pode perceber, as referências a estes 

tribunais aparecem quando estes são citados em cartas de outros tribunais espanhóis, ou 

seja, o pedido do tribunal americano é encaminhado pelo tribunal de Corte, em Madrid, 

ou outros tribunais espanhóis. O mesmo vale para as cartas endereçadas para os 

tribunais americanos. Em 8 de setembro de 1722 os inquisidores do tribunal de Madri 

enviaram carta aos seus colegas de Lisboa acusando o recebimento de outra datada de 

15 de julho, cujo destino final era Lima no Peru. Os inquisidores castelhanos informam 
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que enviariam a dita carta com a maior brevidade possível17. A colaboração entre os 

tribunais portugueses e os americanos é melhor percebida nas habilitações de candidatos 

a agentes inquisitoriais naturais de Portugal e radicados na América, onde encontramos 

diligências de limpeza de sangue feitas por comissários portugueses nos locais de 

naturalidade do habilitando. 

Percebe-se, então, o quanto era constante a troca de cartas entre as inquisições 

ibéricas. Estes registros apontam para uma colaboração inquisitorial, da qual faziam 

parte as inquisições ibéricas que mantinham contato entre si com a finalidade de 

perseguir os desviantes, colaborando com a produção da comprovação da heresia. Os 

dados apresentados aqui devem ser cruzados com aqueles retirados de outras fontes 

inquisitoriais, como os livros de correspondências expedidas dos tribunais portugueses, 

os processos crimes e de habilitações de espanhóis em território lusitano e em sentindo 

inverso, assim como os processos inquisitoriais dos tribunais americanos contra 

portugueses, na busca pela contribuição da Inquisição Portuguesa com seus 

correspondentes em Lima, Cartagena e no México. Porém, fica claro, mesmo com 

análise destes dois livros, que era constante a troca de informações em ambos sentidos, 

fazendo com que as inquisições ibéricas atuassem em conjunto, na busca da 

hegemonização da fé e dos costumes, não permitindo que a troca de territórios livrasse 

os desviantes da perseguição. 

                                                                 
17 ANTT, TSO, IL, liv. 26, f. 38. 


