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Nota da edição Pr6logo (de Alexandre Herculano) ...

LIVRO I '

Disciplina primitiva da Igreja acerca do julgamento
dos hereges. Os sínodo.l'. A excomunhão eclesiástica e a
punição civil. -Opiniões moderadas dos santos padres.
-As penitências. :.-- Heresias do século XII: suas causas
e efeitos. -Concílio de Latrão e providências de
Lúcio m. -Pontificado de Inocêncio m. -Inquisi-
dores delegados no Sul da França. -Domingos de Gus-
mão e os dominicanos. -Leis de Frederico II. -Sis-
tema inquisitorial propriamente dito: seus primeiros
passos. -Concílio narbonense de 1235. -Roberto Búl-
garo. -Regulamentos do Concílio de Béziers relativos
à Inquisição. Esta dilata-se na Itália. Reacções. Mútuas
vinganças. -A Inquisição na França Central. -Modifi-
cações da instituição na Itália. -Sua decadência em
França, e progressos na Península. -Portugal exempto
dela nos séculos XIII e XIV, e tendo-a só nominalmente
no xv. -Desenvolvimento do poder inquisitorial no
resto da Espanha. Estabelecimento definitivo da Inqui-
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HIST6RIA DA INQUISIÇAO EM PORTUGAL

sifão espânhola como tribunal permanente. -Os ;udeus
espanhóis, convertidos e não convertidos. -Bula de
Sisto IV instituindo a Inquisição. -Cortes de Toledo
em 1480.-Instituição do tribunal em Sevilha. Resist~n-
cias. Atrocidades dos inquisidores. -Política tortuosa
de Roma. -Criação de um inquisidor-mor e de um con-
selho supremo em Castela.-Frei Tomás de Torque-
mada. Primeiro código inquisitorial. -Nova organiza-
ção da Inquisição aragonesa. Assassínio de Pedro de
Arbues. Crueldades dos inquisidores para com os con-
versos. -Expulsão dos ;udeus de Espanha 15-83

LIVRO li

Situação dos ;udeus em Portugal no século xv. Male-
volência do povo contra eles. Manifestações e cau-
sas dessa malevolência. -Entrada dos hebreus espa-
nhóis. Aumento da irritação popular. -Morte de
D. João II e acessão de D. Manuel. -Circunstâncias
que determinam a política do novo monarca acerca da
raça hebreia. Influência da corte de Castela. -Debates
sobre a expulsão dos ;udeus. Ordena-se a saída dos
sectários do mosaísmo e do islamismo. Tiranias e des-
lealdades praticadas nessa con;untura. Conversão forçada
dos ;udeus. Leis favoráveis aos pseudoconversos. -Sin-
tomas de perseguição popular. -Tentativas de emigra-
ção dos cristãos-novos. Obstáculos.-Novas manifes-
tações do 6dio do vulgo, incitado pelo fanatismo. Hor-
rível matança nos cristãos-novos de Lisboa. Procedimento
severo contra os culpados. -Mudança de política. Pro-
vidências protectoras e de tolerância a favor dos perse-

guidos. -Confiança imprudente dos cristãos-novos.-
Meneios ocultos do fanatismo. Tentativas sem resultado
para o estabelecimento da Inquisição. -Situação da
raça hebreia durante os últimos anos do reinado de
D. Manuel. Morte deste príncipe 85-160
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D. João lU rei.- A nova corte. Influencia do.\"

ministros no negócio da Inquisição. Fanatismo do moço

monarca. Esperanças dos inimigos da raça hebreia. Tole-

rância oficial. -Cortes de To"es Novas. Estado moral

e administrativo do reino. -Acusações repetidas contra

os iudaizantes. Inquéritos e delações secretas. Temudo

e Firme-Fé. -Influencia da Inquisição castelhana.-

Manifestações contra os cristãos-novos. Desordens em

Gouveia e seus resultados. Perseguição em Olivença:-

Reacção dos espíritos mais ilustrados contra a intole-

rância. Gil Vicente" e o bispo de Silves. -Resolve-se o

estabel~cimento de um tribunal da fé. Instruções ao

embaixador em Roma. Dificuldades que aí se encon-

tram. Obtém-se a primeira bula da lnquisição. Suas pro-

visões. Demora na execução e causas do facto. -Lei de

14 de Junho de 1532. Terror dos cristãos-novos. Dili-

gencias que fazem para obstar à erecção do novo tribu-

nal.-Excitação produzida pela lei de 14 de Junho.

Cenas anárquicas em Lamego. -Os cristãos-novos recor-

rem a Roma. Duarte da Paz enviado como procurador

deles. -O papa manda o bispo de Sinigaglia núncio a

Portugal. -Caráct!!r do núncio. -Esforços de Duarte

da Paz em Roma e procedimento singular da corte por-

tuguesa. -Breve de 17 de Outubro de 1532 suspen-

dendo a Inquisição. -Enviatura de D. Martinho de

Portugal. -Deslealdad(.'s mútuas. -Vilania de Duarte

da Paz. -Estado da luta nos princípios de 1533 Variantes """""""""
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