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---------------------«Digno de favor por deixar a seita dos erros em que seus pais o haviam criado». The
question of Lutheranism in the qualifications for Familiar of the Holy Office.
Abstract: The Lutheranism was, considered as serious heresy, and condemned by the
Iberian inquisitorial courts. Many of its alleged followers were denounced and punished.
However, in the post-Tridentine context and within the framework of the purity of blood
statutes how was the Lutheran macula understood for habilitation and service in the Holy
Office?
In what way the heretical suspicion of the origins and kinship of the candidates was a
strictly inhibiting and excluding factor in terms of holding positions in the Inquisition?
The procedures were always strictly respected and the norms and regulations in use
throughout the different periods of inquisitorial activity and in different chronologies?
would the members of the various tables of the Holy Office occasionally have their own
interpretation?
Did Lutheran heresy have the same gravity as other blemishes (Jewish, Moorish, mulatto)
in terms of purity of the blood?
The persecution of heretics suspected in matters of faith are known, especially those from
the Lutheran and Protestant "sects".
However, historiography has been largely silent in terms of its impact on questions of
honor.
These are, in short terms, the main issues to be addressed with the present state of
research in this area. Wherever possible, comparisons will be made between the Iberian
Inquisitions and their overseas extensions.
Keywords: Lutheranism, purity of the Blood, Iberian Inquisitions, qualifications for
positions in the Holy Office.
João Figueiroa-Rego é doutor em História Moderna, investigador integrado do CIDEHUS da Universidade de
Évora e do CHAM da FCSH da Universidade Nova de Lisboa, Universidade dos Açores. Coordenador dos Anais
de História de Além-Mar (CHAM) e da colecção E-working Papers (CIDEHUS). Tem participado em vários
projectos internacionais. Para mais detalhes, vd.:
https://uevora.academia.edu/JoaoFigueiroaRego

Paulo Catarino Lopes
(IEM; CHAM – FCSH/NOVA-UAc)
«E que o tem por máo christão». Como a imagem relativa à comunidade dos alemães
estantes no território português mudou entre os séculos XV e XVI.
Resumo: A presente comunicação propõe-se inventariar e classificar os factores que
contribuíram para a alteração da imagem dos alemães estantes no território português
entre os séculos XV e XVI. Para tal há que definir a forma como se representavam os
elementos desta comunidade em ambos os períodos, ou seja, antes e depois do
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surgimento das ideias luteranas. Na essência, partindo da premissa nuclear de que se
verificou, de facto, uma mudança ao nível da representação, pretende-se responder a três
interrogações principais: qual a verdadeira amplitude das causas dessa mudança? Que
manifestações assumiu, efectivamente, a mutação em questão? E, por último, qual o
impacto dessa modificação na própria imagem que predominava da Alemanha no reino
luso coevo?
Palavras-chave: Representação, mentalidades, luteranismo vs catolicismo, Portugal,
Alemanha, Inquisição, séculos XV e XVI
---------------------«E que o tem por máo christão». How the image concerning to the community of
Germans settled in the Portuguese territory changed between 15th and 16th centuries.
Abstract: This paper proposes to catalog and classify the factors that contributed to the
change of the image of the Germans settled in the Portuguese territory between 15th and
16th centuries. To do this, we must define how the human element of this community was
represented in both periods, that is, before and after the appearance of Lutheran ideas. In
essence, based on the nuclear premise that there was indeed a change in the
representation, it is intended to answer three main questions: what is the real amplitude
of the causes of this change? What manifestations did the mutation in question actually
take? And finally, what was the impact of this change on the very image that prevailed of
Germany in the Portuguese kingdom of the time?
Keywords: Representation, mentalities, Lutheranism vs Catholicism, Portugal, Germany,
Inquisition, 15th and 16th centuries

Investigador Doutorado, Paulo Catarino Lopes é membro Integrado do Instituto de Estudos Medievais (IEM)
e do Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM), ambos Unidades de Investigação da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-NOVA). Após licenciar-se em História pela
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ingressou na FCSH-NOVA onde completou o Mestrado em
História com a tese A visão ibérica do mundo no Libro del Conosçimiento e o doutoramento, igualmente em
História, com a dissertação intitulada Visões da Europa nas Memórias de um Fidalgo de Chaves (1510-1517).
Sociedade, quotidiano e poder num manuscrito inédito do século XVI. Tendo como pano de fundo e domínio
de especialização a História Cultural e das Mentalidades (Idade Média / Renascimento), os seus principais
interesses de investigação abrangem três áreas fundamentais: o estudo da viagem e dos viajantes (práticas,
representações e imaginário); as reformas religiosas c.1370-1521; as representações da Europa e dos
europeus (espacialidade, identidade, alteridade, interculturalidade e comunidades). Actualmente é bolseiro
de Pós-Doutoramento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), com o projecto “Concepções da
Europa em fontes documentais portuguesas dos séculos XV e XVI” (SFRH/BPD/97963/2013). Entre diversos
artigos, capítulos de livros e comunicações é autor das seguintes obras: Memórias de um Fidalgo de Chaves:
Um olhar português sobre a Itália do Renascimento, [Edição], Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa
(CEHR) - Faculdade de Teologia / Universidade Católica Portuguesa, 2017; Um agente português na Roma do
Renascimento. Sociedade, quotidiano e poder num manuscrito inédito do século XVI, Lisboa, Temas e
Debates, 2013; O Medo do Mar nos Descobrimentos. Representações do fantástico e dos medos marinhos
no final da Idade Média, Lisboa, Tribuna da História, 2009; Viajar na Idade Média. A visão ibérica do mundo
no Livro do Conhecimento, Lisboa, Círculo de Leitores, 2005.

51

