
LIVRO VII

Multiplicação das Inquisições pelo reino. -Vanta-
gens dos cristãos-novos em Roma. -Enviatura do nún-
cio Lippomano, coad;utor de Bérgamo. Instruções singu-
lares.-A corte de D. João m.-Estado moral e
econ6mico do reino naquela época. Cartas verdadeiras
ou supostas do cardeal Da Silva e dos agentes dos cris-
tãos-novos apreendidas no Alente;o. Proibição ao núncio
de transpor a fronteira. -Francisco Botelho mandado a
Roma com as cartas apreendidas, e tentativas de media-
ção de Carlos V. Explicações do papa, e missão extraor-
dinária de Pier Domenico a Portugal. -O núncio admi-
tido no reino. -Motivos para nova mudança de política
na Cúria. -A Inquisição estabelecida em Roma. -Des-
vantagens dos cristãos-novos e dificuldades que se lhes
suscitam. Perseguição do procurador dos hebreus Diogo
Fernandes Neto. -Situação embaraçada de D. Miguel
da Silva. -Negociações ulteriores. Carácter vergonhoso
dessas negociações. -Os hebreus portugueses preparam-
-se para tentar um esforço extremo contra a Inquisição. 11 a 84

LIVRO VIII

Novos elementos de defesa preparados pelos agen-
tes do,," hebreus em Roma. -Clamores públicos na
Cúria. Colecção de documentos contra a Inquisição.
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Memorial dirigido ao cardeal Farnese. -Perseguição
pópular contra os cristãos-novos. -Quadro dos abusos
e excessos das diversas inquisições de Portugal desde
1540 até 1544. Resolve-se o papa a intervir na questão
do modo mais eficaz. Escolha de um novo núncio para
substituir o bispo de Bérgamo. A corte de Lisboa, ins-
truída das disposições da Cúria romana, prepara-se para

acontenda 89 a 166

LIVRO IX

Proíbe-se a entrada no reino ao núncio Ricci. Expli-
cações e promessas deste. Dá-se-lhe a permissão de
entrar, debaixo de certas condições restritas, que ele não
aceita. Breve de 22 de Setembro de 1544 mandando
suspender a Inquisição. Procedimento audaz do núncio
Lippomano. -Enviatura de Simão da Veiga a ROIn4.
Carta de el-rei a Paulo m. -Suspeitas contra Baltasar
de Faria. Expedientes para conciliar os ânimos na Cúria
romana. -Breve de 16 de Junho de 1545 em resposta
à carta de el-rei. -Renovação das negociações amigá-
veis. Transacção. -Entrada do núncio Ricci. Procedi-
mento irritante deste em Lisboa. Apresenta a el-rei o
breve de 16 de Junho. Réplica frouxa àquele singular
documento. -Novas fases da luta. Propostas e acordos
ignóbeis. Dificuldades procedidas da parcialidade osten-
siva de Ricci a favor dos cristãos-novos. Resoluções apre-
sentadas mutuamente pelas duas cortes acerca do esta-
belecimento definitivo da jnquisição. -Simão dq Veiga
parte para Portugal com a última decisão do papa, e
morre no caminho. -El-rei recebe mal aquela decisão,
não na substância, mas nos acidentes. Nota enérgica ao
núncio, e demonstrações de desgosto dirigidas a Balta-
sar de Faria. -Parecer notável de quatro cristãos-novos
dado a el-rei sobre o modo de remover as resistências
ao estabelecimento do tribunal da fé. Os inquisidores
rebatem as propostas dos quatro hebreus. -Probabili-
dades de um triunfo completo para os fautores da

Inquisição 171 a 231
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LIVRO X

Últimas resoluções do papa sobre o perdão dos cris-
tãos-novos e organização definitiva do tribunal da fé,
que Baltasar de Faria aceita ad referendum. instrução
de Farnese ao núncio Ricci acerca da inteligência daque-
las resoluções e acerca do preço da concessão. -Pouco
satisfeito das restrições que aindq se lhe impunham,
el-rei revalida a lei de 1535, proibindo à gente da nação
a salda do reino, e comunica ao seu agente em Roma as
alterações que aceita. -Faria abstém-se de propor estas
últimas e insiste na concessão pura e simples. Motivos
que para isso havia. -A corte de Roma resolve-se a
enviar a Portugal o cavaleiro Ugolino com as bulas e
breves redigidos na forma das deciscJes tomadas. Instru-
ções secretas que ele recebe. -Mútuos receios das duas
cortes. -Procedimento encontrado de Faria em Roma
e do núncio Ricci em Lisboa. -O bispo do Porto
D. Frei Baltasar Limpo em Itália. Intervenção deste no
negócio do tribunal da fé. Temor que o prelado portu-
guês incute pela audácia da sua linguagem. A Cúria
cede gradualmente. -Partida de UgolillO para Lisboa.
Diplomas pontificios trazidos por ele. A Inquisição é
instituida na sua forma mais completa pela bula de 16
de Julho de 1547. -Termina-se a questão das ren~as
de D. Miguel da Silva, e a administraçqo da diocese de
Viseu é entregue a Farnese. -Cálculo incompleto do
que a Inquisição custou ao pais. -Situação e procedi-
mento do cardeal de Viseu.-Ideia rápida da ulterior
hist6ria da Inquisição. Testemunho insuspeito do bispo
de Chisamo. Epil.ogo. 237 a 290
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