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Integrado no programa da segunda edição do evento Terra(s) de Sefarad: 
Encontros de Culturas Judaico-Sefarditas, uma iniciativa da Câmara Municipal 
de Bragança, produzida pela Ideias Emergentes – Produção Cultural, CRL 
e coordenada por Paulo Mendes Pinto e Joaquim Pinheiro, este congresso 
internacional, que contou com a coordenação científica da Cátedra de Estudos 
Sefarditas Alberto Benveniste e do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da 
Universidade de Aveiro, levou até à cidade transmontana o debate em torno da 
diáspora sefardita, da formação identitária das comunidades de origem ibérica 
e do seu papel na formação de um mundo global. Contando com a participação 
de especialistas nacionais e internacionais de várias áreas – da história à genética, 
passando pela literatura, filosofia, educação e museologia –, o objectivo desta 
iniciativa foi, além da divulgação da vanguarda da investigação científica neste 
âmbito, a criação de um espaço de diálogo aberto ao equacionar “de uma 
identidade que, longe de ser estática, é-o em mudança e se recria na própria 
instabilidade, procurando constantemente ferramentas para a sua sobrevivência”, 
nas palavras dos organizadores.

O congresso abriu com Avraham Milgram (Museu do Holocausto, Yad 
Vashem, Jerusalém) a propor a definição de uma tipologia das atitudes assumidas 
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pelos diplomatas perante a perseguição aos judeus durante o Holocausto, 
tentando encontrar pontos de contacto e práticas recorrentes, e comparando 
as condutas destes agentes diplomáticos com os posicionamentos adoptados 
pelos estados que representavam face ao problema dos refugiados do III Reich. 
Milgram partilhou a mesa com António Amorim, professor do Departamento 
de Física da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que desmistificou 
algumas ideias feitas sobre a transmissão genética e alertou para os paradoxos da 
construção de uma identidade grupal alicerçada nesse pressuposto. O segundo 
painel deu lugar à reflexão em torno da diáspora sefardita e do criptojudaísmo 
através da análise de três geografias e cronologias distintas. Angelo Assis 
(Universidade Federal de Viçosa, Brasil) traçou um panorama sobre o papel da 
diáspora sefardita na formação da identidade judaica no Brasil, alicerçando-
se num conjunto de estudos de caso. Anun Barriuso e José Manuel Laureiro 
(Centro Isaac Campanton, Tarbut Sefarad, e Centro de Estudos Judaicos do 
Alto Tâmega) partiram de um caderno de orações compilado, em 1925, pelo 
sapateiro brigantino Eugénio Carvalho para abordar a sobrevivência de uma 
tradição criptojudaica na raia ibérica enquanto uma “cultura de resistência”. 
Já no âmbito da história da ciência, Florbela Veiga Frade (CHAM, Faculdade de 
Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa) debruçou-se sobre a formação 
de um conjunto de médicos, cirurgiões e barbeiros de origem cristã-nova que, ao 
longo do século XVII e inícios do século XVIII, desenvolveram a sua actividade 
profissional nas comunidades da diáspora. Este primeiro dia de congresso 
encerrou com a exibição do filme Sefarad, realizado por Luís Ismael e promovido 
pela Comunidade Judaica do Porto, seguida de um debate.

As sessões da manhã do dia 20 de Junho começaram com uma reflexão 
sobre conceitos e identidade através da obra de dois autores. António Bento 
(Universidade da Beira Interior) revisitou o termo “marrano” partindo da 
abordagem presente num opúsculo de Arturo Farinelli, Marrano: Storia de un 
vituperio, editado em 1925 mas cuja parca difusão levou a que se convertesse num 
texto quase ignorado pela historiografia. A identidade sefardita assumida por 
Jorge Luis Borges no artigo “Yo, Judío”, publicado na revista argentina Crisol, 
em resposta a um ataque de teor antissemita proferido nesse mesmo periódico 
em Janeiro de 1934, foi alvo de análise na intervenção de Lyslei Nascimento, da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Na segunda mesa dessa manhã, Ronnie 
Perelis (Yeshiva University of  New York) apresentou uma reflexão sobre o papel 
da família na formação da identidade criptojudaica no mundo ibérico através de 
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uma série de estudos de caso paradigmáticos da construção de redes familiares de 
dimensão transfronteiriça na Época Moderna. António Andrade (Universidade 
de Aveiro) trouxe a personagem de Daniel Rodriga, o criador da escala adriática 
de Split e cônsul da Nação Ponentina e Levantina de Veneza, centrando-se 
nas suas origens brigantinas, ainda pouco aprofundadas pela historiografia, e 
na forma como esta ligação ao nordeste português influenciou a sua carreira 
comercial e diplomática. Uma outra figura da diáspora sefardita, Manuel Nunes 
Carvalho, inspirou a intervenção de Maria Antonieta Garcia (Universidade da 
Beira Interior), baseada na correspondência trocada pela família estabelecida 
em Amesterdão, a qual revela a circulação clandestina de informação sobre 
os procedimentos dos tribunais inquisitoriais. Ainda neste painel, Saul Gomes 
(Universidade de Coimbra) apresentou as conclusões retiradas da análise 
quantitativa dos dados sobre os penitenciados elencados nas listas de autos 
da fé da Inquisição de Coimbra do século XVI e primeira metade do século 
XVII, nomeadamente no âmbito da sua composição social, origem geográfica e 
tipologias de acusações.  

A tarde do segundo dia do congresso decorreu com três painéis onde 
diferentes dimensões da diáspora e da perseguição inquisitorial foram alvo 
de abordagem. Elvira Azevedo Mea (CITCEM, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto) sugeriu uma releitura da condição feminina nos 
séculos XVI e XVII através das fontes inquisitoriais, resgatando exemplos 
das estratégias aplicadas como defesa sobre a pressão social e mental exercida 
sobre o género feminino. A documentação inquisitorial também sustentou a 
análise empreendida por Maria de Fátima Reis (Cátedra Alberto Benveniste, 
Centro de História da Universidade de Lisboa) sobre a actuação de mercadores 
cristãos-novos no negócio do tabaco, através da exposição do caso específico de 
António Ribeiro, estanqueiro do tabaco penitenciado pela Inquisição de Lisboa. 
Mudando de geografia, rumo aos destinos da diáspora sefardita, Yehonatan 
Elazar-DeMota (Universidade de Roterdão) apresentou uma análise transversal 
dos costumes e da liturgia das comunidades judaico-portuguesas, com especial 
enfoque no mundo holandês. 

O segundo painel da tarde cruzou educação, museologia e arte. A partir 
do trabalho desenvolvido pelo município de Bragança na preservação e 
comunicação do património vinculado à sua herança sefardita, Nuno Martins 
Ferreira (Instituto Politécnico de Lisboa) reflectiu sobre o lugar da educação 
na valorização do património local e a necessidade de sensibilizar as gerações 
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mais jovens nesse sentido. Também partindo de um exemplo de boas práticas 
na preservação da memória à escala municipal, Inês Fialho Brandão (Câmara 
Municipal de Cascais) expôs o trabalho desenvolvido pelo Espaço Memória dos 
Exílios (Estoril) desde a sua criação, enquanto um exemplo prático da constante 
procura de equilíbrio entre a musealização e a educação para a cidadania. David 
Wertheim (Menasseh ben Israel Institute for Jewish Studies, Amesterdão) deu a 
conhecer o trabalho da artista holandesa Jip Wijngaarden, cuja obra exprime 
um particular fascínio pelo exílio e pela identidade diaspórica, constituindo um 
exemplo de como o apelo e a dimensão religiosa da diáspora é capaz de extravasar 
o universo judaico. Na última mesa deste segundo dia de congresso, os percursos 
e as redes sociais e comerciais de cristãos-novos e judeus portugueses na diáspora 
nortearam as três comunicações proferidas. Susana Bastos Mateus (Cátedra 
Alberto Benveniste; CIDEHUS-Universidade de Évora; CEHR-Universidade 
Católica Portuguesa) seguiu os trajectos de alguns cristãos-novos transmontanos 
que migraram para a Nova Espanha nos séculos XVI e XVII, através de 
documentação inquisitorial conservada no Archivo General de la Nación, no 
México, analisando as formas de integração nas sociedades de acolhimento. 
Carla Vieira (Cátedra Alberto Benveniste, CHAM / NOVA FCSH) explorou as 
origens portuguesas de Diogo Lopes Pereira, Barão de Aguilar, contratador do 
monopólio do tabaco no império austríaco entre 1723 e 1748 e um exemplo de 
“judeu de corte”, questionando a influência dos eventos e relações estabelecidas 
durante a primeira fase da sua vida na posterior construção da sua rede mercantil 
e social. Por fim, Luis Ludeña López focou a sua exposição no caso da família 
Baez-Mercado, de origem portuguesa, acompanhando sobretudo a carreira de 
um dos seus membros, Jorge Fernández Baez, que se demarcou entre a elite 
mercantil do reino de Múrcia.

A manhã do terceiro dia do congresso foi dedicada a duas iniciativas paralelas: 
o Fórum Económico Sefardita subordinado ao tema “O Local, o Regional e 
o Internacional: as potencialidades económicas de Sefarad” e o I Encontro de 
Historiografia Local e Regional Sefardita: “Desafios à reconstrução e reencontro 
de uma identidade obliterada”. Os trabalhos do congresso prosseguiram à tarde, 
com um conjunto de simpósios temáticos, realizados em três sessões simultâneas, 
que integraram comunicações livres cujas temáticas abrangeram alguns dos 
pontos basilares do congresso: a diáspora e as suas comunidades, a construção 
identitária, a produção cultural e científica, o anti-semitismo. A encerrar este 
encontro, Claude B. Stuczynski (Bar-Ilan University) apresentou o volume 20 da 
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revista Cadernos de Estudos Sefarditas e partilhou com a audiência as motivações e 
objectivos do dossier temático subordinado ao tema “Judeo-Christian Sephardic 
and Iberian Identities” que coordenou para este número do periódico. Mas o 
congresso não ficou completo sem a conferência de encerramento proferida 
por Daniel Strum (Universidade de São Paulo), “Monitoring crediworthiness 
across the Western Sephardic diaspora”. Através da análise de documentação 
inquisitorial e notarial portuguesa e holandesa, Strum concluiu sobre a influência 
das redes de crédito e débito na selecção dos espaços de residência e na planificação 
das viagens empreendidas pelos mercadores da diáspora sefardita. 

No balanço final do Congresso internacional, as entidades organizadoras 
apresentaram a intenção de continuar o trabalho conjunto e promover 
iniciativas futuras. No ponto de vista da investigação científica ficou o desafio de 
se continuarem os trabalhos de investigação interdisciplinares e que cruzem, tal 
como aconteceu com a diáspora sefardita da Época Moderna, as várias escalas e 
geografias, do âmbito local ao global. 


