
LIVRO IV

Bula de perdão de 7 de Abril de 1533. Apreciação
dela. -Procedimento da corte de Portugal. -Negocia-
ções com o papa em Marselha. -Enviatura de D. Hen-
rique de Meneses e instruções dadas ao arcebispo do
Funchal. -Diligé'ncias baldadas em Roma parà anular
o perdão. Insisté'ncia dos embaixadores. Protraem-se os
debates. O papa resolve definitivamente manter a bula
de perdão. Breve de 2 de Abril de 1534.-Tentativas
de transacção propostas por D. Henrique de Meneses.
-Procedimento do arcebispo do Funchal, suas relações
com Duarte da Paz e traições deste. -Resisté'ncia em
Portugal ao cumprimento da bula de 7 de Abril e per-
seguições contra os conversos. -Breve de 26 de Julho.
-Morte de Clemente VII e eleição de Paulo III.
Carácter do novo papa. -'- Renovam-se as negociações.

-Intervenção do embaixador espanhol. -O papa
manda suspender os efeitos dos breves de 2 de Abril
e 26 de Julho.-Novos debates sobre a bula de 7 de
Abril. -Transacção proposta pela corte de Portugal e
bases oferecidas para ela.-Intrigas em Roma. Progresso
da luta e resolução final sobre as modificações do per-
dão e sobre o restabelecimento do tribunal da fé.-Con-
selhos de D. Henrique de Meneses e do arcebispo a
el-rei acerca desta matéria. -Dobrez da Cúria romana.
-Acusações de Sinigaglia contra o Governo português.-
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Despeito mútuo das duas cortes. -A;ustes vergonho-
sos do núncio com os cristãos-novos. -El-rei pensa em
transigir com os conversos para que aceitem a Inquisi-
ção modificada. -Reacção do espirito de intolerJ.ncia.
-Revalida-se por mais três anos a lei de 14 de Junho
de 1532. -Breve de 20 de Julho de 1535 anulando os
efeitos dessa lei. -Diligências da corte de Portugal para
obter a revocação de Sinigaglia e instruções aos embai-
xadores para repetirem as tentativas de um acordo.
-Ideia de fazer com que Carlos V intervenha energi-
camente na questão. -Novas intrigas. -Deslealdade
do arcebispo. -I"itação extrema do papa. -Bula de
12 de Outubro revalidando e ampliando a de 7 de
Abril de 1532. -D. Martinho de Portugal é desmasca-
rado. Mútua malevolência entre ele e D. Henrique de
Meneses. -Influência da bula de 12 de Outubro em
Portugal .,.,.,...,., " ",...,

11 

a 126

LIVRO V

Providencias da corte portuguesa para combater as
'lantagens obtidas pelos cristãos-novos. Revocação do
~rcebispo do Funchal. Intervenção eficaz e directa de
Carlos V no negócio da Inquisição. Tentativa de assas-
sínio contra Duarte da Paz. -Questões vergonhosas
entre os conversos e o núncio na ocasião da saída deste
de Portugal. Efeitos dessas questões em Roma. Triunfo
completo do fanatismo. Bula de 23 de Maio de 1536
estabelecendo definitivamente a Inquisição. Primeiros
actos desta. Monit6rio do bispo de Ceuta, inquisidor-
-moro Procedimento moderado do novo tribunal. -Dili-
gencias dos agentes dos conversos em Roma. O papa
começa a mostrar-se-lhes favorável. -Enviatura do nún-
cio Capodiferro e ob;ecto da sua missão. T endencias da
Cúria romana. Manifestação dessas tendencias no breve
de 31 de Agosto de 1537. Considerações políticas que
as atenuavam. -Procedimento do núncio. -Enviatura
de D. Pedro de Mascarenhas à corte pontifícia. -Escri-
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tos blasfemos afixados publicamente em Lisboa, e con-
sequências desse facto. O infante D; Henrique substi-

tuído ao bispo de Ceuta no cargo de inquisidor-mor.
-Negociações de D. Pedro de Mascarenhas em Roma.
Carácter e dotes do novo embaixador. Corrupções na
Cúria romana. -Mudanças no tribunal da fé. -Hos-
tilidades entre o infante e Capodiferro. Processo de
~res Vaz. Luta com o núncio. -El-rei exige a revoca-
ção dest.e. -Discussões violentas e protraídas entre o
embaixador português e o papa, tanto acerca da Inqui-
sição como do núncio. Acordos vantajosos e transtornos
inesperados. D. Pedro, não podendo obstar às providên-
cias favoráveis aos conversos, obtém, contudo, a revoca-
ção de Capodiferro. -Bula declaratória de 4 de Outu-

bro de 1539

131 

a 225

LIVRO VI

Agência dos cristãos-novos em Roma. Substituição de
Duarte da Paz. Últimos actos deste. -Inutiliza-se a
expedição da bula de 12 de Outubro, deixando de publi-
car-se em Portugal. Causas deste facto. Situação desvan-
ta;osa dos conversos. -Prossegue-se na contenda acerca

da nomeação do infante D. Henrique para inquisidor-
-moro -Carta notável de el-rei ao embaixador em Roma
e alegação dos inquisidores contra a bula de 12 de Outu-
bro. Negociações directas entre Pedro de Mascarenhas
e Paulo m. Discussões e cenas dramáticas entre o
embaixltdor e o papa. -Parecer da ;unta dos cardeais
encarregada de examinar as réplicas do Governo portu-
guês. Destreza do embaixador, e vantagens que obtém.
Sua partida para Portugal. -Situação crítica dos cris-
tãos-novos. A Inquisição começa a desenvolver maior
violência. Cessação temporária das negociações em
Roma. -Disc6rdias de el-rei com o bispo de Viseu
D. Miguel da Silva. Causas e progresso dessas disc6r-
dias. Fuga do bispo para Itália. Enganos mútuos, e ten-
tativas de assassínio. Diligências em Roma contra o
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foragido prelado, eleito ;á ocultamente cardeal.-A ques.
tão da nunciatura em Portugal renova-se entretanto.
Negociações de Crist6vão de Sousa, sucessor de D. Pedro
de Mascarenhas. Violentas discussões com o papa. Esfor-
ços dos agentes dos conversos.-Viagem de Paulo IlI, e
prosseguimento das negociações. -Acordo para se adiar
a resolução definitiva acerca da nunciatura. -D. Miguel
é proclamado publicamente cardeal. Carta régia fulmi-
nada contra ele. -Rompimento entre as duas cortes.
Retirada de Crist6vão de Sousa. -Manifesto do cardeal
da Silva, que se liga com os cÇlnversos em 6dio de el-rei.
-Epílogo deste livro ,. 231 a 299

Variantes
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