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tinha para a Igreja Católica da época e para 
o imaginário da população portuguesa.

Para concluir, devemos afirmar que 
o autor apresenta um trabalho sólido, de 
indubitável qualidade sobre a literatura anti-
judaica em Portugal entre os séculos XVI e 
XVIII, tendo o mérito de dar a conhecer e 
contribuir para um melhor entendimento 
acerca desta área de estudo. Alicerçado 
em documentação variada de diversas 
proveniências, The Imaginary Synagogue 
constitui, deste modo, um marco importante 
para futuras investigações em redor da 
problemática anti-judaica, consolidando e 
fundamentando uma área que se encontra 
em franco desenvolvimento, à espera de 
novas abordagens e considerações futuras.

João cAsTelA oliveirA

Cátedra de Estudos Sefarfditas
«Alberto Benveniste»

Béatrice Perez, Les Marchands de 
Séville. Une société inquiète (XVe - XVIe 
siècles), Paris, PUPS, 2016. 427 pp. 
ISBN: 979-10-231-0524-7.

O livro de Béatrice Perez apresenta uma 
premissa fulcral para a compreensão do 
universo social das sociedades de mercadores 
da primeira Idade Moderna: a sua visão 
enquanto sendo uma sociedade inquieta. E 
são precisamente as características desta 
“inquietude” dos mercadores de Sevilha 
que são dissecadas, numa minuciosa análise 
elaborada pela autora, utilizando, como trave 
mestra do seu trabalho, os vários sistemas e 

mecanismos de promoção social que estes 
homens encontraram e desenvolveram 
e como o comércio “devient le substrat 
d’une promotion solide, matérialisée par 
l’acquisition de propriétés agricoles dans la 
province sévillane” (p. 321).

Com este livro, Perez regressa ao 
universo sevilhano, que já explorara na sua 
obra sobre os conversos: Inquisition, Pouvoir, 
Société. La province de Séville et ses judéoconvers sous 
les Rois Catholiques (Paris, 2007). Desta forma, 
completa um quadro essencial para o estudo 
das dinâmicas da cidade neste período de 
mudanças, correspondente aos finais do 
século XV e inícios do século XVI. Com o 
seu conhecimento profundo da temática, a 
autora apresenta, nesta obra, novas reflexões 
que permitem revisitar criticamente, alguns 
dos conceitos utilizados pela historiografia 
espanhola a propósito deste universo 
mercantil e das relações de promoção ou de 
despromoção social destes mercadores.

Um dos lados de grande inovação deste 
trabalho prende-se com a utilização de uma 
fonte documental que, cada vez mais, se 
tem mostrado um manancial inesgotável de 
informação para a história das sociedades 
comerciais da Época Moderna: os fundos 
notariais. Nos anexos que a autora compilou 
e apresenta no final do livro está bem 
patente a amplitude de fontes que foram 
utilizadas neste estudo. São estas numerosas 
e inéditas fontes documentais que permitem 
à autora apresentar novas propostas para 
uma renovação da história económica e, 
diria mesmo, da história social no seu todo. 

O livro divide-se em duas grandes partes. 
A primeira, L’art de marchandise: de la formation 
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du marchand à son insertion socio-culturelle. 
Outils, innovation, sanction morale, dedica-se 
precisamente à formação dos mercadores, 
à importância das artes mercatoria e ao 
alinhamento dos conhecimentos tradicionais 
com as inovações técnicas. Por outro lado, 
ainda nesta primeira parte, a autora analisa a 
relevante questão da ética na arte mercantil, 
“un «art honorable»?”, e as tensões entre o 
mercador humanista e o mercador usurário. 
A escolha de Béatrice Perez em começar 
o seu trabalho com a análise da formação 
dos mercadores é consciente e encontra-se 
claramente declarada nas primeiras páginas 
do trabalho “plutôt que céder à la tradition 
universitaire qui impose que l’on brosse un 
panorama de l’environnement culturel du 
marchand” (p. 19).

A segunda parte do livro, De l’entreprise 
familiale à l’aventure multirisque Mercar et 
Medrar, vocaciona-se mais para o estudo 
dos factores de promoção social que já 
mencionámos. Béatrice Perez parte de 
uma “radiografia” da sociedade mercantil 
sevilhana sustentando-se, para tal, na 
elaboração de uma base de dados complexa, 
cuja metodologia é explicada de forma 
detalhada (pp. 157-166). Segue-se o estudo 
dos mecanismos de promoção em si mesmos: 
o tipo de promoção, a evolução de carreiras, 
o factor geracional na promoção social. Por 
todas estas páginas desfilam genealogias 
de vários mercadores, diferentes gerações, 
diferentes origens geográficas, mostrando a 
complexidade e as múltiplas camadas deste 
universo comercial. São objecto de destaque 
as redes de mercadores burgaleses, genoveses 
e ingleses. 

A autora dedica-se depois à 
compreensão e apresentação das formas 
de organização mercantil e dos seus 
mecanismos de regulação, bem como o 
modo como se procede aos investimentos 
e à gestão de capitais, não esquecendo a 
inserção destas entidades na cidade. Numa 
cidade portuária como Sevilha, importa 
compreender como se procede à aplicação 
da justiça mercantil e a autora mostra, de 
forma clara, a evolução dessa justiça ao 
longo do século XVI (vd. “Esquema de la 
justicia mercantil en Sevilla durante el siglo 
XVI”, p. 209). 

Por fim, a segunda parte do livro termina 
com um estudo de caso que é indiciador de 
que estamos perante o nascimento de uma 
realidade nova. Através do percurso da 
companhia mercantil dos irmãos Fuentes, 
Béatrice Perez introduz o horizonte americano 
na realidade social do mercador de Sevilha. 
A análise da correspondência trocada entre 
Sevilha e Santo Domingo permite ver aquilo 
que a autora designa por “un commerce 
américain au rythme des flux sévillans”. 

As especificidades introduzidas pelo 
comércio americano são a marca de que 
novos vectores começam a introduzir-se 
nesta “sociedade inquieta”, nas palavras 
da autora: “à l’aube du XVIe siècle, on 
les voit rivés vers l’Atlantique, menant 
leurs affaires aux Îles Canaries ou à Saint-
Domingue, comme si le coup de projecteur 
donné à l’Amérique avait éclipsé les vieilles 
– mais toujours rentables – routes mercantiles 
européenes” (p. 326).

Sem dúvida, o trabalho de Béatrice 
Perez lança metodologias que são propostas 
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interessantes para utilizar em outros 
contextos com processos semelhantes aos 
de Sevilha, como é o caso de Lisboa ou de 
algumas cidades italianas. A leitura deste 
livro não deixa de nos “inquietar” lançando 
pistas para novas investigações sobre as 
formas de inserção e de promoção social dos 
mercadores portugueses da primeira metade 
de Quinhentos, muitos dos quais tinham, 
precisamente, origem judaica.

susANA bAsTos MATeus

Cátedra de Estudos Sefarditas
«Alberto Benveniste» 
CIDEHUS - UÉvora

CEHR - Universidade Católica Portuguesa

Ronnie Perelis, Narratives from the 
Sephardic Atlantic: blood and faith, 
Bloomington, Indiana University 
Press, 2016. 178 pp.
ISBN: 9780253024015.

Lançado no final de 2016 pela Indiana 
University Press, Narratives from the Sephardic 
Atlantic: blood and faith é o resultado de um 
sólido trabalho de pesquisa e reflexão 
desenvolvido por Ronnie Perelis, professor 
na Bernard Revel Graduate School da 
Yeshiva University (Nova Iorque), em 
torno da literatura autobiográfica no 
contexto da diápora sefardita no Atlântico, 
problemática que já havia norteado a 
sua tese de doutoramento na New York 
University (“Marrano Autobiography in Its 
Transatlantic Context: Exile, Exploration 
and Spiritual Discovery”).

A obra enquadra-se nas novas abordagens 
que têm sido desenvolvidas nos últimos anos 
por autores como Jonathan Israel, Jonathan 
Schorsch, Daviken Studnicki-Gizbert, David 
Graizbord ou María Elena Martínez sobre as 
estruturas e dinâmicas que moldam o chamado 
“Atlântico Sefardita” (Sephardic Atlantic) na 
Época Moderna, espaço marcado pela fluidez 
religiosa e identitária e por redes de relações 
abrangentes e transculturais cimentadas nas 
noções de sangue e herança comum. 

Perelis elege o conceito de família, 
nas suas diversas dimensões – biológica, 
social/comunitária, étnica e religiosa –, 
enquanto matriz de análise de três narrativas 
autobiográficas que têm em comum a viagem 
física e espiritual pelo mundo atlântico: a 
autobiografia de Luís de Carvajal el Mozo 
(c. 1592) anexada ao seu segundo processo 
inquisitorial no Tribunal do México em 1595, 
La Vida del buenaventurado Abraham Pelengrino 
Guer (posterior à década de 1620) de Manuel 
Cardoso de Macedo e Relación de António de 
Montezinos, integrada na obra de Menasseh 
ben Israel, Esperança de Israel (1650). 

Esta abordagem constitui a grande 
originalidade da obra. Perelis fornece 
igualmente uma perspectiva inovadora 
sobre a forma como o percurso geográfico 
e espiritual destes três homens se inscreve 
numa Diáspora Atlântica marcada pela 
experiência e memória da repressão 
inquisitorial. Carvajal, Cardoso e Montezinos 
foram os três alvo de processo inquisitorial 
nos tribunais do México, Lisboa e Cartagena 
das Índias, respectivamente. Perelis questiona 
até que ponto as sessões de confissão a 
que foram sujeitos não teriam estado na 


