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Resumo: Perceber, a partir de documentos do Santo Ofício
da Inquisição, o papel das mulheres nos sinais de identidade
e de diferença face à alimentação praticada pelo grupo
minoritário dos cristãos-novos portugueses dos séculos XVI
e XVII, eis o desafio deste texto.
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1. Se bem que a ideia de cultura material remonte
ao século XIX2, foi só a partir do momento em que a
historiografia francesa entendeu as práticas do
quotidiano como matérias integrantes da área de
estudos dos historiadores, que muitos trabalhos foram
marcando presença, de entre os quais os que se referem
à história da alimentação. Efectivamente, foi com
Fernand Braudel, historiador da segunda geração dos
Annales, que, a partir dos anos 50 do século XX, ao
desenvolver o conceito de cultura material, se abriram
as portas a aspectos tão diversificados como a
alimentação, a casa e o vestuário. A sua obra em três
volumes, Civilização Material, Economia e Capitalismo (séculos
XV-XVIII), apresentou como subtítulo do primeiro
As Estruturas do Quotidiano. O Possível e o Impossível. Neste
texto, publicado pela primeira vez em 1967, o
historiador empenhado em explicar as economias préindustriais, dedicou dois longos capítulos aos alimentos
essenciais e aos de luxo. Insistindo no que denominou
civilização material, chamou a atenção para o facto de
a mesma se apresentar omnipresente, invasora e
repetitiva e justificou a introdução dos temas do
quotidiano no âmbito da história, ao escrever: “Será
útil? Será necessário? A quotidianeidade são os factos
miúdos que quase não deixam marca no tempo e no
espaço. Quanto mais se encurta o espaço de
observação, mais aumentam as oportunidades de nos
encontrarmos no próprio terreno da vida material […].
Será fútil? É ao longo de pequenos incidentes, de
relatos de viagem que uma sociedade se revela. A
maneira de comer, de vestir, de habitar, para os
diferentes estratos, nunca é indiferente”3. Antes, em
1961, num artigo intitulado “Alimentation et Catégories
de l’Histoire”, já Braudel marcara posição ao
considerar plantas, animais e receitas culinárias como
bens culturais, chamando a atenção para a necessidade
de os analisar na longa e na curta duração4.
Apesar de em Portugal a história da alimentação
estar a dar os seus primeiros passos5, alguns trabalhos
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realizados a partir de fontes diversas, tais como livros
de ucharia e de receitas culinárias, iconografia, relatos
de estrangeiros, inventários de bens e outras permitem
começar a conhecer as práticas alimentares e a
sociabilidade à mesa durante a Época Moderna 6.
Efectivamente, a alimentação quinhentista manteve a
maior parte das características da que se praticava
durante a Época Medieval. Apenas o uso exagerado
de açúcar e de especiarias entre os privilegiados revelou
algumas diferenças, uma vez que a integração dos
produtos americanos na dieta mediterrânica, isto é, a
principal diferença entre a alimentação medieval e a
alimentação moderna, deu-se de forma progressiva e
lenta, só tendo cabal significado no século XVIII, com
a divulgação generalizada da maior parte dos
produtos 7. Assim, a trilogia pão, vinho e carne
continuou a ser uma realidade atestada por diversas
fontes. A abundância e a diversidade das espécies
ictiológicas permitiam que o peixe fosse um dos
alimentos presente na dieta alimentar de ricos e pobres8,
tanto mais que, os dias de jejum e abstinência prescritos
pela Igreja eram em número elevado9, o que levou
alguns autores a salientar a influência daquela instituição
no consumo das populações10. Por outro lado, não
esqueçamos que o peixe ocupou um lugar de relevo
no regime alimentar das comunidades monásticas, um
pouco por todo o lado11.
Desde o século XVI, começou a ser visível, ainda
que tenuemente, a relação entre certos pratos e
determinadas épocas festivas. O consumo estava
condicionado ao poder económico (abastado,
remediado ou pobre), à época do ano (Verão ou
Inverno, época de certos frutos ou de caça de algumas
espécies) e à localização geográfica do consumidor
(litoral ou interior com ou sem cursos fluviais por
perto), apesar de se tentar preservar os alimentos por
mais tempo do que a época em que eram caçados,
abatidos, pescados ou colhidos, através do fumo, do
sal, da seca e do açúcar, consoante os géneros em

6
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causa. Paralelamente, começaram a ligar-se certas
iguarias ao calendário litúrgico. Sabe-se, por exemplo,
que pelo Carnaval era comum consumir laranjadas e
caldeiradas de água de farelos 12 e que, durante a
Páscoa, eram preparadas rosquilhas folhadas com
manteiga, queijadas, folares e cortiças de ovos13. No
convento de Santa Clara, de Santarém, amêndoas
confeitas, beilhós, biscoitos, folares, ovos mexidos
com açúcar, pão-de-ló, queijadas de leite, e
queijadinhas das Endoenças marcavam presença na
mesa das religiosas14. Ao Natal estavam associados os
consumos de doces diversos, que em Lisboa eram
vendidos por 30 mulheres na Ribeira e no Pelourinho
Velho. Em mesas cobertas de toalhas brancas eram
apresentados gergelim, pinhoada, nogada, marmelada,
laranjada, sidrada e fartéis, isto é, bolos de açúcar e de
amêndoas, além de outras conservas15. Por seu lado,
na mesma época festiva, na mesa das já referidas freiras
de Santa Clara, de Santarém, estavam presentes doces
diversos, tais como arroz doce, beilhós e chouriços
doces, ambos melados com mel e açúcar, diacidrão,
fartéis, malazadas, massapães, pão de calo, picado e
queijadinhas16. Outros eram os manjares festivos das
freiras clarissas do mosteiro de Nossa Senhora da
Encarnação, do Funchal: argolinhas, batatada, bolos
de mel, pão-de-leite e chouriços doces pelo Natal,
sonhos pela entrada da Quaresma e talhadas de
amêndoa, coscorões e arroz doce pela Páscoa17. Já no
mosteiro de Nossa Senhora da Piedade, igualmente
de clarissas do Funchal consumiam-se sonhos pela
Quaresma, bolos de mel pelo Natal, arroz doce no
domingo de Ramos e chocolate no domingo de
Páscoa18. Outro aspecto interessante, que será mais
visível a partir do século XVII, é a ligação entre
determinados espaços e produtos considerados bons.
Pensemos nos doces de Alcobaça e Leiria19, juntemos
os da Madeira e as lampreias de Abrantes e de
Coimbra, que eram consumidas assadas ou em
empadas por quem morava longe de tais sítios20.
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Los primeros años de la
inquisición: Guerra civil,
monarquia, messianismo y
heresia. El Tratado de
Torsdesillas y su Época.
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22

Ordenações
Manuelinas,
reprodução fac-simile da
edição de 1797. Lisboa:
Fundação
Calouste
Gulbenkian, 1984, livro II,
tít. 41, p. 212-214. Sobre esta
questão cf. DIAS, João José
Alves,
DRUMOND
BRAGA, Isabel M. R.
Mendes,
DRUMOND
BRAGA, Paulo Drumond.
A conjuntura. Portugal do
renascimento à crise dinástica
(Nova História de Portugal.
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Ainda que com grandes pinceladas, este é o quadro
básico dos consumos dos cristãos velhos, sem esmiuçar
as diferentes inerentes aos indivíduos com poder
económico diverso. O que poderemos afirmar em
relação à alimentação dos cristãos novos, a mais
importante minoria residente em Portugal?
Comecemos por contextualizar, seguidamente
tentaremos dar resposta à pergunta.
2. A minoria judaica em Portugal conheceu um
percurso atribulado, porém semelhante ao que antes
acontecera em outros pontos da Europa 21 .
Recordemos que D. Manuel I assinou, em Muge, a 5
de Dezembro de 1496, uma “carta patente” em que
mandou que todos os judeus e mouros saíssem de
Portugal até 31 de Outubro de 149722. Como se
temessem ataques contra os judeus, o rei colocou-os,
nesse mesmo dia, sob a sua protecção, para que
ficassem “mais seguros, honrados, bem tratados, assim
de feito como de palavra do que até aqui eram”23.
Não restam hoje dúvidas de que D. Manuel I não
pretendia a saída, na totalidade, dos judeus de Portugal.
Se o documento de 1496 dava a liberdade de êxodo
aos filhos de Israel, logo se colocaram entraves ao
mesmo, ao contrário do que aconteceu com os
mouros, a outra minoria também abrangida pelo édito
de expulsão.
Para dificultar as saídas, começou por se limitar os
barcos em que podiam partir, para depois se
restringirem os portos de embarque, para além de se
passar a exigir a permissão real para a saída. De três
portos determinados funcionou apenas um, o de
Lisboa. Para reforçar a conversão, tiraram-lhes os
filhos, que foram baptizados à força. Seguiu-se o
baptismo forçado dos adultos, que ficaram conhecidos
como os “baptizados em pé”. Tentava-se, por tudo,
a conversão, em vez da saída. D. Manuel I chegou a
publicar, em Maio de 1497, uma lei em que se
comprometia a não deixar inquirir sobre os
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comportamentos religiosos no espaço de vinte anos,
lei essa que voltou a ser renovada em 1512, por mais
16 anos. Aos poucos foram-lhes tomadas as sinagogas,
embora a prática da religião judaica ainda fosse legal,
mas caminhando já para a clandestinidade24.
Uma minoria optou pela saída do reino ao longo
dos séculos XVI e XVII. Os destinos preferidos foram
o Norte de África25, o Oriente, onde se espalharam
sobretudo por Goa, Cochim e Ormuz, mas também,
em menor número, por Cambaia, Baçaim, Chaul,
Cabo Comorim, São Tomé, Bengala, Pegu,
Tanassarim, Malaca, Sião, Maluco, Japão, China e
diversas terras do Malabar, para além de terem a
possibilidade de passarem para zonas fora do controle
português26; e várias zonas da Europa, especialmente
as cidades italianas27, os Países Baixos28, a França29 e
vários outros destinos europeus e até americanos30.
Em suma, fugas para zonas de maior liberdade e
tolerância religiosas. Raros foram os que enveredaram
pelo percurso inverso 31 . Para os que ficaram e
mantiveram secretamente o culto judaico, os problemas
com o Santo Ofício foram uma constante, de tal modo
que o judaísmo foi o delito mais significativo durante
os séculos XVI e XVII nos tribunais de distrito de
Portugal continental32.
Numa clara tentativa de camuflar a continuação
das práticas judaizantes, a maioria dos cristãos novos
sabia rezar as orações dos católicos, conhecia o
significado das festas religiosas, ia à missa, confessavase e, em alguns casos, até chegava a empreender
romarias e peregrinações. Se bem que entre as primeiras
gerações de convertidos muitos cristãos-novos tenham
mantido as praticas religiosas e culturais de uma forma
mais evidente do que nos séculos XVII e XVIII,
mesmo assim, a documentação do Santo Ofício dá
conta de determinados comportamentos padrão que
tenderam a manter-se, embora de forma mais fluida
ao longo dos tempos. Por exemplo, se em Quinhentos
ainda alguns ousavam mandar proceder à circuncisão

24
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certa liberdade e tolerância
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1557 e à criação do tribunal
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o crime de judaísmo é o
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A
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séculos XVII e XVIII (Cf.
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que
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TAVARES, Maria José
Pimenta Ferro. Judeus,
cristãos novos e o Oriente.
Estudos Orientais, v. 3, Lisboa,
1992, p. 51-61; Idem. Judeus,
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e
os
descobrimentos
portugueses. Sefarad, ano
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p. 305; Idem. Los judíos em
Portugal. Trad. de Mario
Merlino. Madrid: Mapfre,
1992, p. 235 e 287; SILVA
TAVIM, José Alberto
Rodrigues da. A Inquisição
no Oriente (século XVI e
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1998, p. 17-31.
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XVII e XVIII. Ibidem, p. 3346; COELHO, António
Borges. Gabriel da Costa:
um exilado e banido
‘exemplar’.
Clérigos,
mercadores, “judeus” e
fidalgos. Questionar a História
- II, Lisboa: Caminho, 1994,
p. 225-244; AYOUN,
Richard. Jerónimo Nunes
da Costa. Un diplomate et
financier entre Amsterdam
et le Portugal au XVIIe
siècle. 1492. L‘ expulsion
des juifs [...], p. 111-119;
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Almeida, 1997; DRUMOND
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nos Açores. Ponta Delgada:
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Michèle
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Calouste
Gulbenkian,
Centro
Cultural
Calouste
Gulbenkian,
2001;
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Isabel M. R. Mendes. Os
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Lisboa: Hugin, 2002, p. 108120. PINTO, Maria do
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Lisboa: Dissertação de
Doutoramento em História
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dos filhos, o mesmo já não acontecia na centúria
seguinte. Já no que se refere à guarda dos sábados, ao
uso do amortalhamento ao modo judaico ou à prática
de deitar no fogo três pelouros de massa depois de
amassar pão, estes preceitos tenderam a continuar.
3. Em termos alimentares, a diferença entre cristãos
velhos e cristãos novos de judeus passava não só pelo
que faziam como pelo que deixavam de fazer. Isto é,
não importava apenas as desigualdades
comportamentais pela positiva como também pela
negativa. Traços evidentes desta realidade eram quer
o consumo de carne em dias defesos pela Igreja quer
a celebração de certos jejuns, como os jejuns pequenos
das segundas e quintas-feiras, os thanis; quer o jejum
maior ou do perdão, o yom kippur, que durava um só
dia, no mês de Setembro; o tissa-be-ab, celebrado
durante nove dias do mês de Julho, ou ainda o Purim,
ou jejum da Rainha Ester, três dias em Fevereiro ou
Março, durante os quais se jejuava durante todo o dia,
só se comendo à noite, depois do aparecimento da
estrela; tal como nas restantes abstinências judaicas. Nos
dias de jejum, a privação alimentar só podia ser
quebrada com peixe, pão, queijo, pepino, lentilhas,
frutas, etc., estando interditos o vinho e a carne33.
A maior parte das infor mações relativas à
alimentação ao modo judaico passou pelo espaço
restrito da casa dos cristãos novos. Porém, algumas
mulheres de origem judaica chegaram a ingressar em
conventos, pois nem todos exigiam provas de limpeza
de sangue, aí mantendo conversas e práticas da antiga
religião que clandestinamente professaram. Tal é o caso
de um grupo de freiras do Convento de Santa Clara,
de Beja, que, na segunda metade do século XVII,
costumavam conversar acerca da necessidade de se
manterem ricas e honradas através da manutenção da
“lei velha”, concretamente não comendo carne de
porco nem peixes sem escamas34. Outros espaços de
prevaricação alimentar também podem ser

33
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Maria José Pimenta Ferro.
A religiosidade judaica.
Congresso
Internacional
Bartolomeu Dias e a sua Época.
Actas,
v.
5,
Porto,
Universidade do Porto,
Comissão Nacional para as
Comemorações
dos
Descobrimentos
Portugueses, 1989, p. 369380. Sobre a alimentação e
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Sánchez.
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Aragón en la edad media. Ir
Col.loqui d’ Història de l’
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Llerdences, 1995, p. 205-361.
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Rosalva
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Universidad de León,
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36

Lisboa, Arquivos Nacionais
Torre do Tombo (A.N.T.T.),
Inquisição de Coimbra, proc.
1750 e 5910, respectivamente.

37

Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de
Évora, proc. 2149.

38
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Idem, proc. 9879 e Lisboa,
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diferenças deste prato,
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L alimentation chez les juif
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renaissance. Histoire et
identités alimentaires en Europe.
Direcção de BRUEGEL
Martin e LAURIOUX,
Bruno. [s.l.], Hachette, 2002,
p. 194-195.
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identificados. Pensemos nos cárceres, onde os thanis
eram relativamente frequentes. Por exemplo, Maria
Lopes efectuou-os quando esteve presa, justificando
que assim procedera “como judia”35.
Mas, foi sobretudo no espaço doméstico que thanis
e outros jejuns ficaram bem documentados. Por
exemplo, Marta de Milão e Júlia de Milão confessaram
a prática dos jejuns menores36, enquanto Gualaor de
Vilhagrã guardou o yom kippur, jejuando “ao modo
dos judeus sem comer todo o dia ate noute”37. Susana
de Valladolid fez o mesmo, declarando que não
comera até ao sair da estrela38. O Purim foi praticado,
de entre outros, por Rodrigo Anes e por Pêro Lopes39.
Além dos jejuns, alguns cristãos novos de judeu
continuavam a abster-se do consumo de certos
alimentos que consideravam impuros, nomeadamente,
porco, coelho, lebre e peixes sem escamas, tais como
cação, lampreia e raia, os chamados “peixes de couro”.
Havia, assim, os alimentos proibidos e os autorizados
(kascher). As interdições alimentares obedeciam a
diferentes tipos de considerações, tais como, por
exemplo, as ligações aos cultos idólatras, a proveniência
indevida dos bens por abusiva apropriação ou o
carácter impuro. As proibições religiosas acabaram por
levar os seguidores da lei mosaica a não consumir não
só os já referidos animais, como também a esvaziar
as carnes de sangue, o que faziam mergulhando-as
em água temperada com sal meliha, e a retirar-lhes as
gorduras e os nervos das pernas dos carneiros, as
landoas40. Era-lhes igualmente defeso misturar certos
produtos nas preparações culinárias, tais como carne
e leite ou seus derivados41. O azeite era a única gordura
permitida. Quando o cheiro forte de certos
preparados se fazia sentir, o recurso à queima de uma
sardinha ou de um pedaço de lã eram práticas
recorrentes, para evitar suspeitas, particularmente
quando se confeccionava o hamín, ou adafina, o prato
típico do sabbat42, tanto mais que os cristãos velhos
não hesitavam em denunciar o consumo de carne em
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dias defesos, porque lhes tinha cheirado à preparação
culinária da mesma.
Pela documentação estudada, o mais visível é o
recorrente asco à carne de porco, embora alguns
cristãos novos de judeus também a consumissem.
Maria Dias considerava os porcos e os que o
consumiam grosseiros 43 . Clara Nunes, segundo
denúncia de Maria Antónia, chamava porco ao marido
quando ele ingeria carne de suíno, recusando-se a
permitir que a criada cozinhasse tal carne junto com a
de vaca “trazendo o dicto seu amo hum quarto de
marrã, que lhe deram, ella, denunciante, lha guyzaua
em panella apartada e o dicto seu amo comya soo,
sem a dicta sua ama tocar nella nem a comer. E, ao tal
tempo, comya a dita sua ama vaqua, que se cozia em
outra panella apartada, sem toucinho. E, como se
acabou de comer todo o quarto da marrã, que o dicto
seu amo comeo, logo a dicta sua ama deytou a panella
pella janella fora e a quebrou”44. Grácia Dias Correia
não só não consumia carne de porco como, quando
alguma vizinha lhe pedia uma panela emprestada, ao
recebê-la queimava-a ou quebrava-a “pelo ódio que
tinha a dita carne de porco”45. Situação semelhante foi
denunciada por Maria Álvares. Segundo esta, a sua
ama Isabel Nunes destruiu uma panela e o seu conteúdo
depois de saber que a criada tinha misturado toucinho
ao preparado culinário “ella, declarante, lançou a dicta
carne de vaqua na panella, com seus grãos, como a
dicta sua ama, Isabel Nunez, lhe mandou fazer […] e
lançou ella, declarante, hum pedaço de toucinho na
dicta panella pera que cosese com a vaqua. E, como
foy cozido, ho tirou da panella […]”. Contudo, o cheiro
do toucinho denunciou o acto e Clara interrogou a
criada que confessou ter misturado um pedaço de
toucinho na comida. A reacção foi imediata, além de
ter injuriado a serviçal “tomou ha panella asy como
estava ao fogo, com a carne e caldo, e ha lançou per
huma janella, que estava sobre o seu quyntal. E se
quebrou a dicta panella, e se derramou a carne e ho
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caldo, pello chão, sem se aproveytar ninguem da dicta
carne46”. Isabel Pinta, por regra, não queria comer
carne de porco. Quando o fazia, chegava a ir vomitar
no quintal, ao mesmo tempo que recusava comer pão
que levasse banha de porco ou ovos fritos naquela
gordura47.
O não consumo de suínos levava à questão da
eleição de uma outra gordura para cozinhar: o azeite,
facto que não deixava de ser notado pelos cristãos
velhos. Por exemplo, Brígida Jorge denunciou um casal
afirmando, “lhes viu em todo o dito tempo lançar na
panela da carne que se cozia azeite frito com cebola, e
outras vezes azeite era. E não os via nunca comer carne
de porco, antes quando se cozia a davam ao diabo, e
nem nos pratos em que a dita carne se punha queriam
comer, tirando que uma ou duas vezes viu ela comer
presunto cozido ao dito Jorge Rodrigues Luís. E em
acabando de o comer, pedia logo água para lavar as
mãos, dizendo que lhe fedia muito aquela carne. E
tiravam sempre a gordura do carneiro e a lançavam
fora e davam aos gatos”48. Denúncia semelhante foi
levada a cabo por uma antiga criada de Ana de Milão.
Esta acusou a sua patroa de a mandava cozer a carne
de vaca, carneiro e galinha em panela nova “sem lhe
meteram carne de porco”, ou em alternativa, outras
vezes a mandava “deitar azeite frito com cebolla”. A
mesma, costumava recomendar-lhe que nunca lhe
dessem, nem a seu marido nem a suas três filhas, carne
de porco nem cozinhassem qualquer outra espécie de
carne na mesma panela, que já tivesse servido para
preparar algum prato de suíno. Apesar disso, mandava
comprar carne de porco para as outras pessoas da
casa. De qualquer modo, às vezes o marido comia e
os filhos também mas ela e as filhas nunca. Uma única
vez cozinharam uma marrã que alguém dera, mas
foram os servidores que comeram a maior parte e o
resto foi fora. Outra vez deram um pedaço de bom
toucinho a Ana de Milão que o repartiu por mulheres
cristãs velhas “dos montes”49.
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Um pouco diferente seria, eventualmente, a situação
de Ana Fernandes, a qual declarou aos inquisidores
que “se matavam em casa da ré cada três anos, quatro
porcos que ela mandava aparelhar e curar e fazer
lingoiças e chouriços e lhe vinham muitos outros de
Moura e doutras partes, de maneira que tinha
continuamente em sua casa sempre todo o ano carne
de porco de que comia o dito licenciado [seu marido]
e ela ré e seus filhos. E não se fazia em sua casa manjar
de carne em que não fosse a dita carne de porco e
toucinho”. Acrescentou ainda que no tempo das
lampreias “seu marido e ela ré as encomendavam em
Abrantes e em Coimbra e daí lhas mandavam cada
ano em empadas e cruas todos os anos. E das que
lhes vinham cruas, ela ré as guisava em empadas e
assadas e delas comia e delas mandava a seus amigos
por o peixe de lampreia ser fruta de certo tempo do
ano somente”50.
Retirar a gordura e o sangue das carnes também
era uma constante. Susana de Valladolid bania toda a
gordura da carne e lavava-a para que todo o sangue
saísse, antes de a sujeitar a outros preparos. Quando
arranjava carneiro “tirava a landoa ou landre ou ingua
e ha deitava fora”51. Isabel Pires preparava a carne de
vaca, de modo que ficava “espenycada e tirada toda a
gordura fora e posta junto da carne, e separada a carne
da gordura”. Nem as tripas de vaca escapavam a este
tipo de operações já que, segundo o depoimento de
Margarida Rebelo, “asy o fazia as tripas de vaqua,
quando as mandava comprar, porque as virava todas
o de dentro pera fora e lhe tirava a gordura toda”52.
Por seu lado, Ana de Milão mandava tirar a gordura e
sebo da carne, ainda que fosse de carneiro, ordenando
ainda à criada que “desangrara a carne com agoa e
sal”53. Segundo outro depoimento, de uma outra antiga
criada, quando a carne vinha do açougue, Ana de Milão
ou uma sua escrava, Juliana, tiravam toda a gordura e
sebo da mesma e ficava “vermelha nua”. A explicação
era, que se não fosse assim, o marido não conseguia
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“comer as soppas”. Um dia quando soube que a
escrava dera a gordura e o sebo a uma caseira da
quinta da Palma “deu muita pancada na ditta Juliana”,
porque dizia que não queria que se soubesse o que ela
fazia em casa. Para a cozinhar a escrava tomava uma
cebolinha picada ou uma dúzia de favas, quando era
tempo delas, e frigia tudo em azeite, lançando depois
a carne na panela54.
A já referida prática judaica, de queimar massa de
pão ao lume, ficou igualmente documentada. No
processo de Maria Lopes, segundo uma das
testemunhas, a ré deitava ao lume “pequenos de massa”
e fazia “certos pilouros de massa como arriozes”55;
numa denúncia contra Clara Nunes, feita por Maria
Antónia, pode ler-se que aquela “vya muitas vezes,
lançado no lar, hum pedaço de massa de pão molete
ou de regueyfa, nas brasas do lar a queimar”56.
O modo de abater as reses também era diferente,
se tivermos como ponto de comparação os cristãos
velhos. Para os seguidores do judaísmo, os animais
deveriam ser mortos com uma faca bem afiada que
cortasse o animal de alto a baixo ao mesmo tempo
que se pronunciava uma oração. O sangue era
totalmente desaproveitado. A carne assim obtida era
a única que respeitava as determinações da lei mosaica.
Gil Vaz Bugalho foi acusado de não querer consentir
que lhe matassem galinhas nem cordeiros em casa,
“antes os mandava matar a casa de algum cristãonovo para que lhos matassem e degolassem segundo
o costume e o rito dos judeus”57. Por seu lado, Ana
Fernandes denunciou um casal, afirmando que a cristã
nova tirava a gordura da carne e degolava a as aves
cobrindo a terra com sangue ou a cinza do animal58.
O cerimonial à mesa compreendia uma bênção
com a mão aberta antes de iniciar a refeição, durante a
qual se tomava vinho e se comia um pedaço de pão e
uma acção de graças quando se finalizava o repasto.
Obviamente que a língua utilizada era o hebraico.
Porém, este tipo de actuação não está documentado
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com frequência e terá tido tendência a ser pouco
praticado.
Na mais importante festividade do calendário
judaico, a Páscoa de Pessah, vulgarmente designada por
Páscoa do pão ázimo ou do cordeiro, os cristãos novos
de judeus desenvolviam um conjunto diversificado de
actividades durante os oito dias de celebração.
Caiavam as casas, usavam roupa nova, adquiriam louça
nova e louça vidrada, para confeccionar e comer as
refeições pascais, tendo-as previamente mergulhado
três vezes em água e comiam cordeiro, pão ázimo
(isto é, pão não levedado)59, alfaces, alho-porro, e aipo,
uma vez que deveriam ingerir alimentos amargos. As
frutas secas também estavam presentes,
nomeadamente através de um prato denominado
allaroset, composto por amêndoas, nozes, bolotas,
castanhas, avelãs, figos, pão moído e vinagre60.
Catarina Rodrigues além de ter feito pão ázimo,
preparou “argollas e roscas sem sal” e explicou que
tinha ouvido dizer que os judeus comiam o referido
pão pela Páscoa “pela sayda do Egipto porque quando
sayrom do catyveyro do Egipto tyraram as massas
feytas”61. Isabel Pinta, depois de ter incentivado Graça
Rodrigues a voltar à prática do judaísmo, mandoulhe pão ázimo, o qual não foi do agrado da
presenteada. A resposta não se fez esperar: “era bom
comer os dittos bollos asmos pera guardar a ditta
paschoa por honra da lei de Moises pera que Deos
lhe desse saude porque ella estava doente”62. Rodrigo
Anes declarou que celebrava a Páscoa de Pessah e
comprava panelas e loiças novas63. O mesmo fazia
Florença Fernandes, a qual “nam consentia que lhe
fizessem de comer na louça que dantes seruya por
casa, mas antes mandava, na dicta Somana, comprar
louça nova, asy tigellas e panellas de fogo e seus testos
tudo novo”64. Além dos novos utensílios, a alimentação
praticada então também apresentava características
diferenciadas da que era cozinhada no resto do ano,
segundo denúncia de Isabel Antónia, “na dicta somana
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de Ramos, comya castanhas e graõs e verdura scilicet,
alfaces e celadas, que guyzava na dicta louça nova”65.
Ana Fernandes foi acusada de práticas judaicas.
No intuito de provar a sua inocência, deu conta que
festejava a Páscoa mas a católica mandando fazer
“muito pão molete e de calo e rosquilhas folhadas
com manteiga e queijadas e muitos folares porque, de
seis ou sete anos a esta parte, lhe mandam sempre
cada ano na somana maior, de Leiria e de Alcobaça e
doutras partes, cortiças d’ ovos e todos fazia como
fazem os outros fiéis cristãos e os mandam cozer aos
fornos e os repartia com os curas e clerigos de suas
paroquias onde vive”66.
4. Como não nos restam livros de receitas de
cristãos novos dos séculos XVI e XVII, as maneiras
de conhecer os consumos alimentares passam por
documentos diversos, nomeadamente por processos
da Inquisição. De qualquer modo, o primeiro livro de
culinária impresso em Portugal, a Arte de Cozinha de
Domingos Rodrigues, impresso em 1680, apresentou
uma receita intitulada mãos de porco de judeu, o que
só pode ser entendido como uma brincadeira de
gosto duvidoso, uma vez que tal receita não poderia
ser um prato típico daquela minoria étnico religiosa
que, como vimos, por regra, não consumia carne de
porco67.
Os seguidores da lei de Moisés amassavam o pão
à sexta-feira, para guardar o sábado, altura em que
comiam também outros alimentos preparados na
véspera – especialmente o hamim ou adafina –
consumiam pão ázimo, usavam como gordura o
azeite, faziam alheiras com carne de galinha que
colocavam no fumeiro para parecerem ter em casa
os enchidos de porco típicos das casas dos cristãos
velhos, consumiam especialmente carneiro, vaca e
galinha e praticavam um ritual próprio às refeições.
Durante os séculos XVI e XVII, se a manutenção dos
hábitos e costumes alimentares diferenciados foi uma
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realidade, em algumas pessoas, as marcas de aculturação
também se começaram a fazer sentir, nomeadamente
através da ingestão de carne de suíno, uma dos sinais
mais evidentes de integração.
As práticas alimentares, quer as da maioria cristã
velha quer as das minorias, concretamente as dos
cristãos-novos, têm que ser entendidas não apenas
como consumo material de alimentos mas também
como representações culturais figurativas e simbólicas68.
Isto é, pela alimentação passavam e passam,
necessariamente, questões de identidade. A inclusão
ou exclusão de determinados alimentos é de extrema
importância e, no caso em estudo, são sobretudo as
mulheres as mais directamente responsáveis pela
transmissão das práticas e dos interditos, tanto mais
que, tachos e panelas eram assuntos femininos.
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