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Já diversos sábios e historiógrafos portugueses têm publicado
estudos sobre inscrições hebraicas de Portugal ( 1).
Todavia, como estes trabalhos se referem apenas a algumas
inscrições hebraicas existentes em Portugal, tivemos a idea de, á
semelhança da notavel obra de Mo'ise Schwab-Rapport sw· les Inscn'ptiorzs Hebrai'ques de i' Espagne, Paris, 1907- agrupar, num só
estudo, todas as inscrições hebraicas antigas descobertas até agora
em Portugal, tanto mais que, no decorrer dos nos <os estudos sobre
a história dos «Cristãos-Novos », tivemos o feliz acaso de encontrar
algumas lápides antigas ainda inéditas.
Evidentemente, que, de nenhum modo, temos a pretenção de
comparar este modesto estudo com a obra prima do insigne hebraísta
M. Schwab, tanto mais que, nem · pela qualidade, nem pela quantidade, se podem comparar os escassos documentos hebraicos exis(l) Entre estes estudos ocorre-nos citar:

Descoberta rara feita 110 Algarve, por J. da Silva, publicada no Boletim da
Real Associação dos Architectos Civis e Arclzeologos Portugueres, n.• 3 2.• Série..
1874, pag. 44-4S .

Epigraphia Nacional, idem, idem, idem, n.• 5, 2.• Série, 187.'> , pag. 77·í9·
Jnscriçõrs de Sy11agogas dos Judeus Portugueres, por Esteves Pereira, publicado na Revista Archeologica, vol. 111, 1889, pag . 115.
Occorrencias da Vida Judmca , por Sousa Viterbo, publicado no Archivc,
Historico Portugue;, vol. 11, 190-4, pag. 1(6-2oo .
A Inscrição da Sy11agoga de Monchique, idem, idem, idem, pag. 418-42o-.
Uma lápide hebraica em Castelo Bra11co, por Samuel Schwarz, publicado no
j o rnai de Castelo Branco A Província, n.• 39, de 2 de Outubro de 192 t.
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tentés em Portugal com a riquíssima e valiosa colecção dos que se
conhecem no país visinho.
Efectivamente, é de estranhar que tão pouco tenha ficado, em
Portugal, que documentasse a grande civilisação hebraica que aqui
floresceu, principalmente no que diz respeito aos numerosos e valiofos incunábulos hebraico-portugueses que se publicaram nas primeiras imprensas existentes em Portugal, que foram as hebraicas de
Faro, Lisboa e Leiria (1). De todo este abundante caudal de obras
não existe, actualmente, em Portugal, senão: umas duas folhas soltas
e esparsas na Biblioteca Nacional de Lisboa (2), um volume no Porto
e outro na Biblioteca da Academia de Sciênc1as de Lisboa, comquanto
haja em museus e bibliotecas estrangeiras muitíssimos exemplares
de incunábulos hebraico-portugueses.
E' que, durante os três séculos do domínio da Inquisição em Portugal, o Santo-O.fi.:io não se contentou com queimar judeus e cristãos_
-novos, mas tambem destruiu implacavelmente livros e documentos
hebraicos e ainda em 18oo, pouco antes de exalar o seu último suspiro, mandou apreender na Alfândega de Lisboa muitos livros hebraicos antigos, penosamente recolhidos por qualquer coleccionador,
que foram queimados numa fogueira memoravel ...

(1) Bibliografia dos lncunábulos Portugueses, nos Anais das Bibliotecas e
Arquivos, vol. r, n .• 3, pag. 186.
( 2) Recentemente a Biblioteca Nacional de Lisboa adquiriu na Alemanha dois
destes incunábulos, impressos pelo Rabi Eliezer Toledana, cujos nomes e autores são:
Comentário sobre o Pentateuco, pelo .Rabi Moshe ben Nahman (Nahmanides),
Lisboa, 1489.
Pentateuco, Livros 1.• e' 2.•, com a versão aramaica de Onkelos e o comentário de Rashi, Lisboa, 149 1.
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AS LÁPIDES HEBRAICAS 00 MUSEU ARQUEOLÓGICO
DO CARMO EM LISBOA
É neste Museu que se encontra a maior colecção de lápides hebraicas e por elas encetaremos o nosso estudo.
Apraz-nos, todavia, antes de mais
nada, registrar aqui os nossos fervorosos agradecimentos ao nosso bom amigo,
o distintissimo Director deste Museu,
Sr. Coronel Francisco A. Garcez Teixeira,
pela extrema amabilidade e valioso concurso que sempre nos dispensou no decorrer dos nossos estudos.
A colecção hebraica do Museu do
Carmo consiste em quatro lápides, sendo
três funerárias- das quais uma relat ivamente moderna- e uma belíssima inscrição da antiga sinagoga do Porto.
LÁPIDES FUNERARIAS
A mais moderna (fig. 1) é uma lousa
sepulcral de calcário, rr.uitíssimo bem conservada, de 1 m,8o X om,66, cujas letras
têm om,o4 de comprimento. Foi encontrada no Depósito de Marinha de Azif' ig. I
nheira (frf'''"Uesia do Seixal) e transferida,
em tgo ?
o Museu do Carmo, onde está catalogada com o n.e37g2.
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Transcrição :
1m:Ji1 m,:JP

c,,

J:l

i13)j'.l1i1 t:/

I. B.
Tradução:
linha:
linha:
3.a linha:
4·a linha:
linha:
1 .a

2.a

Lápide
sepulcral do moço lahudah
Ben -Rimoh, que faleceu na 5.a feira.
'l9 de Tishri do ano de 5575.
I (ahudah) B (en Rimoh)

Observações :
A data hebraica indicada de 29 de Tishri de 5575, corresponde
a r3 de Outubro de 1814 da era cristã, e a familia Ben-Rimoh ainda
hoJe existe em Gibraltar.

;;ç;-

A abreviatura
3.a palavra, da 3. 3 linha- corresponde a:
,oC,v n•:J' 'll!lEl), que significa literalmente : libe,·tou-se pa1·a a casa da
eternidade, maneira metafórica de dizer- faleceu-.
A abreviatura ; - 3. 8 palavra, da 4· a linha- cor responde a 1'\)tt<,
que significa ano.
Conquanto esta lápide seja relativamente moderna, não deixa
de ter um certo interesse histórico, visto que documenta a data aproximada da volta dos Judeus a Portugal depois da expulsão de 1497·
Este regresso devia ter começado nos
do século xvm, pois
que a primeira lápide funerária hebraica, depois da expulsão, que se
conhece em Lisboa, (cemitério dos ingleses), é de José Amzalak, que
faleceu em 26 de Fevereiro de 1804.
A volta dos Judeus a Portugal, ainda antes de terminada a Inquisição, demonstra bem o amor dos Judeus portugueses pela sua
antiga Pátria, pois só assim se explica que, voluntáriamente, se viessem expôr ás perseguições do terrível tribunal que, conquanto já na .

\

( 1) ,

decadência
era ainda bastante de temer, como se prova com a
proclamação da
datada de 10 de Fevereiro de 1815, cujo
original devidamente autenticado com
respectivas assinaturas e
sêlo branco, nos foi gentilmente oferecido pelo nosso bom amigo, o
erudito major, Sr. G. L. Santos Ferreira.
A título de curi0sidade transcrevemos aqui este importante documento:
cOS INQUISIDORES APOSTOLICOS CONTRA A HERETICA PRA VIDADE, e apostasia nesta cidade de Coimbra e seu
distrito, etc. Fazemos Sl!-ber aos que a presente virem, ou della por
qualquer via tiverem noti-ia, que considerando Nós a obrig ação, que
temos de procurar reprimir, e extirpar todo o de licto, e crime de
heresia e Apostasia para maior conservação dos bons costumes, e
pureza da nossa Santa Fé Catholica; e s endo informados, que algumas pessoas, por não terem perfeito conhecimento dos casos, que
pertencem ao Santo Officio, deixão de vir denunc iar de alguns delles;
e desejando achar meio, pára que os F ieis C hristãos não fiq uem com
as suas consc;encias encarregadas, ao mesmo passo que se facilita a
propagação dos erros, e dos crimes, Nos pareceo mandar publicar
de novo todos os ditos casos com esta noss a C arta monitoria:. Pela
qual, Auctoritate Apostolica, mandamos a tod as , e quaesquer pes ·
soas Ecclesiasticas, Seculares, e Regul ares , de qualquer gráo,
preeminencia, ordem, e cond1ção que sejão, isentas e não isentas, em '
virtude de santa obediencia, e sobpena de excommunhão maior ipso
factu incun·e1zda, cuja absolvição a Nós reservamos, q ue em termo
de trmta dias primeiros seguintes, que lhes assignamos pel as tres
Canonicas admoestações, termo preciso, e peremptorio , dando-lhes
repartidamente dez dias por cada
venhão denun ciar, e
manifestar ante Nós o que souberem dos casos abaixo declarados.•
cSe sabem, ou ouvirão que algum Christão baptizado haja dito,
ou feito alguma cousa contra nossa Santa Fé Catholica: haja duvi(1) O decreto das Côrres, abolindo o Tribunal da Inquisição, é de 31 de Março
de 1821. O último auto-de-fé, celebrado em Lisboa, foi em Dezembro de 1768;
mas em 18o8, ainda houve perseguições e matanças de cristãos-novos em Bragança,
Fozcoa, Moncorvo, etc., conforme relata o Sr. Lúcio de Azevedo, no seu livro
Bistoría dos Cristãos-Novos Portugueses, Lisboa, l(j22, pag. 358.

dado, ou sentido mal de algum dos Artigos della, e de tudo aquillo
que tem, crê, e ensina a Santa Madre Igreja de Roma, ainda que o
saibão em segredo natural, como seja fóra da Confissão.,
cQue alguma pessoa d
de baptizada, negue, ou escarneça
:>om palavras, ou acções a verdadeira Religião, ou cubra a sua impiedade com o nome de filosofia ou de espírito forte, ou com outro
qualquer, jesprezando toda a revelação, e pretendend<? governar-se
só pelos dictames da razão natural, dizendo ou dando a entender,
que não ha mais que nascer, e morrer, nem a esta vida segue outra
eterna, em que ha Paraiso para os bons, e Inferno para os máos·
Que profira ou haja proferido alguma blasfemia contra Deos nosso
Senhor ou contra algum dos seus Mysterios, ou contra a pureza da
Virgem Santíssima Nossa Senhora, não crendo que foi Virgem antes
do parto, no parto, e depois parto. •
«Que siga, ou haja seguido em algum tempo, a maldita seita de
Mafamede, observando algum dos preceitos do seu Alcorão.•
«Que tenha, ou haja tido crença na Lei de Moysés, não reconhecendo a Christo JESUS nosso Redemptor por verdadeiro Deos,
e Messias promettido aos Patriarcas, e profetizado pelos Profetas,
praticando os ritos, e ceremonias Judaicas, absl:endo-se das cousas
prohibidas na Lei velha, observando os jejuns, que os Judeos costu·
mam jejuar, solemnizando suas Pascoas, ou fazendo outro algum
acto, que se conheça ser da dita Lei de Moysés.»
cQue tenha, ou haja tido por boas as seitas de Luthero, e Calvino, e de outro qualquer Heresiarca dos antigos e modernos condemnados pela Igreja >
·Dizendo, e affirmando que o homem não tem liberdade para
livremente obrar, ou deixar de obrar o bem, e o mal; ou que a Fé
sem obras basta para a salvação da alma; e que nenhum Christão baptizado, e que tenha Fé, póde ser condemnado; ou que não são peccados mortaes alguns dos que a Igreja declara por taes, como a onzena,
e a fornicação simples.
«Sentindo mal de algum dos Sacramentos da Santa Madre Igreja,
como negando, ou duvidando estar real, e verdadeiramente o Corpo
de Nosso Senhor JESU Chrísto no Santíssimo Sacramento da Eu.
charistia, e dever ser venerado, com a mesma adoração, que he devida a Deos. •
«Negando, ou duvidando serem as pessoas obrigadas por pre·
9

I3o
ceito Divíno a confessarem seus peccados aos Sacerdotes, affirmando
que basta confessarem-se a Deos. »
«Negando, ou duvidando que haja Purgatorio, em que as almas,
que neste mundo não satisfazem ínteiramente as culpas, são purgadas primeiro que vão gozar da Bemaventurança, ou que a estas almas
aproveitem os suffragios da Igreja, como Missas, Orações e esmolas.&
«Negando ao Summo Pontífice a primazia aos outros Bispos; e á
Igreja o poder de conceder lndulgencias; e a estas a efficacia de aproveitarem ás almas. •
•Negando haverem de ser venerados os Santos, e tomados por
nossos intercessores díante de Deos, ou recusando a veneração ás suas
Relíquias, e Imagens.»
cNegando a obrigação dos j( juns nos tempos ordenados pela
Igreja, ou sentindo mal dos Votos, Religiões, e Cerimonias approva- .
das pela mesma Igreja.»
cSe sabem, ou ouvirão que alguma pessoa mostre nas acções
sentir mal, ou escarnecer dos Sacramentos, assim como da Ordem,
e do Matrimonio, celebrando Missa, ou confessando sacramentalmente sem ter a Ordem de Presbytero, ou casando-se publicamente
em face da Igreja, depois de ter feito voto solemne de castidade, ou
recebido Ordens Sacras, ou casando segunda vez, sendo vivo o primeiro marido, ou mulher.»
cSe sabem, ou ouvirão que algum Confessor Secular, ou Regular, de qualquer dignidade, ordem, condição, e preeminencia que
seja, haja commettido, solicitado, ou de qualquer maneira
para si, ou para outrem actos illicitos , e deshonestos, assim homens
como mulheres, no acto da Confissão sacramental, antes, ou depois
della immediatamente, ou com occasião, ou pretexto de ouvir de
Confissão, ou outro qual_quer escolhido para este effeito, fingindo que
ouvem de Confissão .»
aSe sabem, ou ouvirão, fora da Confissão, que algum Confessor
Secular, ou Regular perguntasfe no acto da Confissão Sacramental
aos penitentes os nomes dos complices do seu peccado, e o lugar,
onde assistem, negando a absolvição aos que assim não declararem,
ou tenhão por licita semelhante doutrina . »
cSe sabem de alguma pessoa, ou pessoas, que tiverem commettido, o nefando, e abominavel peccado de sodomia.»
cSe sabem, ou ouviram que alguma pessoa exercite a Astrologia
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Judiciaria, ou faça feiticerias, ou quaesquer superstições, unando mal
a este fim de cousas sagradas, pretendendo ter pacto tacito, ou expresso com o diabo, invocando-o, ou venerando-o. •
«Se sabem, ou ouvirão que algumas pessoas fação, ou por qualquer modo concorrão para se fazerem ajuntamentos, àggregações,
ou conventiculos intitulados De Liberi Muratori, ou F1·a11cs Maçons,
vulgo Pedr·eiros Liv:-es, ou com outro qualquer titulo, conforme a
variedade dos idiomas.•
«Se sabem, <;>u ouvirão que alguma pessoa, sem legitima licença,
comprasse, ou vendesse, tenha, ou leia Livros, ou escritos, que ela·
ramente contenhão qualquer dos sobreditos erros . otT sejam prohibidos, ou embaraçados para correrem pelo Tribunal competente.»
c Se sabem, ou ouvirão que alguma pessoa penitenciada pelo
Santo Officio por culpas, que nelle haja confessado. dissesse depois
que confessara falsamente ou que não h1via commettido, ou desco.
brisse o segredo, que passára na Inquisição, ou detrahisse a authoridade, e recto ministerio do Santo Officio. •
c As quais cousas todas, e cada hum a de lias, que souberem por
qualquer via sejão commettidas, ou daqui em diante se commetterem, as viráõ denunciar na Meza do Santo Officio, por sí, ou por
interposta pessoa; e nos Jogares onde houver Commissario do Santo
Officio, denunciaráõ diante delle; e onde os não houver, cada qual
a seu Confessor, o qual dentro do mesmo termo será obrigado ao
fazer saber ao Santo Officio ; e passado o dito termo de trinta dias,
não vindo fazer denunciação do que souberem (o que Deos não permitta) por estes presentes escritos pomos em suas pessoas, cujos
nomes e cognomes aqui havemos por expressos, e dt:clarados, excommunhão maior, e os havemos por requeridos para os mais procedimentos que contra elles mandarmos fazer, conforme a Bulia da
Santa Inquisição, além de incorrerem na indignação do Omnipotente
Deos, e dos Bemaventurados S. Pedro, S. Paulo, Príncipes dos Aposrolos. E sob a mesma pena mandamos, que pessoa alguma não seja
ousada a impedir, ou aconselhar que não denunciem, ameaçando,
subornando, ou fazendo algum mal aos que quizerem denunciar, ou
houverem denunciado, ainda com pretexto de ser necessaria a licença
dos Prelados maiores, sejam Seculares, ou Regulares.»
cE com a mesma authoridade Apostolica mandamos com pena·
de excommunhão maior, e de sincoenta cruzados applicados para as

despezas do Santo Officio, a todos os Priores, Vigarios, Reitores,
Curas, e mais pessoas Ecclesiasticas, Seculares, ou Regulares, a
quem esta nossa Carta for apresentada, que no dia, e hora, que lhes
for apontada a leião, ou fação ler em suas Igrejas em voz alta, e intelligivel, para que venha á noticia de todos, e Aáo haja quem possa
allegar ignorancia .•
,
• Esta mesma Carta mandaráõ pôr em huma ta boa, e a guardaráõ cada hum em a Sacristia da Igreja, ou Convento, na qual estará
sempre, e nos annos seguintes a leráõ, e publican\õ na primeira
Dominga de cada Quaresma. E requeremos da parte da Santa Sé
Apostolica aos Senhores Arcebispos, Bispos, e Reverendcs Cabidos,
Sede vacante, e Prelados maiores das Sagradas Religiões, que fação
pôr com os mais Capítulos de visitações hum, para que os Senhores
Visitadores perguntem nas occasiões de visita, se os Parocos, ou Pre.
lados menores cumprem com as suas obrigações, publicando esta dita
Carta na forma, que fica ordenada ; e achando que alguns se descuidárão nesta parte, fação summario, que Nos será enviado, para procedermos contra elles, conforme seu descuido, ou culpa merecer. o
«Dada em Coimbra no Santo Officio sob nossos signaes e sello
delle aos de:{_ dias do me:{_ de Fevereiro de mil oito certtos e quitz:te

armos.»
«José de Jesus Pereú·a a subscreví.&
«Lui"{ Rebello de Alber·garia Monteiro- José Paes de Sá Mefle"{es. •
(Sê!o branco da Inquisição com a divisa :

IN HOC SiGNO VJNCES)

Esta proclamação provém da Igreja da Misericórdia de Coimbra.

As restantes duas lápides, que deram entrada no Museu do
Carmo ainda no ano de 1874, têm estado inéditas até agora, por
um acaso muito curioso, que achamos interessante relatar:
Diz o Sr. J. da Silva: ( 1) cLogo que vieram
duas lápides)
para o Museu do Largo do Carmo, tiramos cópias fieis (sic) d'esses
(I) Descoberta rara feita no Algarve, já cit., pag. 44·

caracteres, para se consultar os principaes epigraphistas de Londres,
Paris e Italia, afim de se conhecer a sua verdadeira significação. Por
emquanto apenas se julga pertencer a um monumento funéreo; mas
esperamos receber uma interpretação completa sobre esta singular
inscripção; comtudo, não desejando privar por mais tempo os leito·
res d'este Boletim, do conhecimento de tão curiosa descoberta, damos
esta succinta noticia. •
Porêm, os leitores deste Boletim nunca receberam a prometida
interpretação, visto que os epigrafistas estrangeiros não conseguiram
decifrar nada das cópias rfieis» que lhes foram enviadas, apesar de
que as inscrições originais são bastante nítidas e legíveis
Foi-nos dado ver uma destas cópias litografadas em 1874, e
constatámos que as ditas cópias eram, efectivamente, tão «fieis• que
mesmo todos os traços e defeitos do corte das pedras figuravam
misturados com as inscrições, numa confusão de tal ordem, que nada
se podia decifrar, a não ser que se tratava dumas inscrições funerárias hebraicas.
Por esta razão nos cabe o grande prazer de poder trazê-las,
pela primeira vez, após a sua descoberta em 1874, á luz do dia.
Estas lápides foram achadas no lugar de
próximo de
Lagos, onde deviam ter servido de tronco de ferrar, a julgar pelos
seis furos circulares, três em cada pedra, separados uns dos outros
e correspondentes, na mesma altura, dois a dois, como se pode ver
nas fig. 2 e 3.
Como dissemos, são elas lousas sepulcrais, provenientes, provavelmente, do antigo cemitério judaico de Espiche, e abertas em pedras calcárias, de forma prismática, sendo a parte externa formada,
numa delas por três faces de cm,2o de largura cada uma, e ra outra
por duas faces de o 111 ,3o, faces sobre as quais foram gravados os caracteres.
As inscrições, como veremos, não têm nenhuma indicação de
data, mas basta examinar a forma primitiva dos caracteres, para ver
que se trata dumas inscrições antiquíssimas, dc:vendo ser as duas,
ainda que gravadas por artistas diferentes, da mesma época, aproximadamente.
Como resultado das nossas investigações grafológicas, para poder determinar a época aproximada a que pertencem, encontramos
na Jetvish E11cyclopCX'dia, na palavra
e no desenho-tipo

n. 0 2 uns caracteres quási idênticos aos destas inscrições, e que vêm
classificados como square-writing, early o1·ieutal, usados nos séculos VI e v11. Por esta referência fidedigna pode deduzir-se a grande

3

antiguidade de stas inscrições, que constituem com a lápide encontrada em Tortosa (pro víncia de Valencia, Espanha) (1) , tambem atri(1) M. Sc h wab, ob ra já cit. , pag. z35.
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buida ao século v1, os documentos hebraicos mais antigos que se
conhecem, até agora, na Península Ibérica.
Examinemo-las cada uma separadamente : •
A de três faces (fig. 2) mede 1 m,4o X om,6o, sendo as letras de
om,o7 de comprido e está catalogada com o n.o 3877.
Transcrição:

M.:J::>J.n

Sr

i JM:ln

im

Tradução:
linha: Lápide sepulcral de Aba Marieh, que a sua alma esteja no paraíso.
z.• linha: Descansa em paz.
3. 8 linha: Do Rabino Isaac Hacohen, filho de Iakhal, bemdita
seja a sua memória.
1. 3

Observações:
Notam-se nesta lápide duas inscrições, abrangendo uma a primeira linha, e outra as duas linhas restantes. Cada inscrição refere-se
a uma pessoa, o que demonstra a pobreza da comunidade judaica
de Espiche, nesta época, visto que a mesma lápide serviu para duas
pessoas.
Do exame das inscrições se conclui tambem, que não foram
feitas ao mesmo tempo, mas sim em ocasiões diferentes e por artistas diferentes.
'
As diversas abreviaturas, que figuram nesta inscrição, que se
distinguem
pontos colocados sobre as letras, são . todas as que
ainda, actualmente, se usam nas inscrições hebraicas, e correspondem
ás palavras seguintes :
;; -no fim da 1. 3 linha- equivale a pv mott>J e significa: a sua
alma (estej.J) no pa1·aiso.

J36
; i, - da segunda linha, corresponde a :
C"M1'1 "11"\Y:l 1'1"11"1::1

motzt) •;,n

o que, na tradução literal, significa: Se.Ja a sua alma ligada ao ftix e
da vida, correspondendo, esta fórmula hebraica, á fórmula- R. I. P.
-dos latinos.
i - 3.a letra da 3.a linha, corresponde a :l"l (Rab ou Rabi), que
é título vulgarmente usado entre os hebreus, como o Don dos hespanhois.
i- 12. a letra da 3. a linha, corresponde a P, (Ben ou Ibn), que
significa: filho de.
i-última palav1a da 3.a linha, corresponde a 1'1:l"l:lS umt, e significa: bemdita seja a sua memdria.
A segunda destas lápides (fig. 3), muito semelhante á primeira ,
mas um pouco mais deteriorada, tem, como já dissemos, duas face s,
encontrando se as duas linhas da sua inscrição gravadas, apenas,
numa dela!'.
Mede 1 m,4S X cm,6o e está catalogada com o n. 0 3858.
Transcrição :

Tradução:
1.• linha: Esta tumba é de Rab Moshnuna. , . (?)
2. 3 linha; Cohen, filho de Karbin, descansa em paz.

Observações :

Aqui encontramos tambem as abreviaturas : i, .1 e
; i :l nque
já explicámos. Esta lápide acha se bastante mutilada. pelos buracos
que suprimiram algumas letras, mas que, felizmente, podem facilmente deduzir-se. Porêm, a última palavra da primeira linha está
bastante deteriorada, podendo ler-se, apenas, do nome do defunto,
as primeiras letras: Moslz .. . que, a julgar pelo espaço que fica, podia ser Moshe, Moshnuna ou cousa parecida.

INSCRIÇÃO DA SINAGOGA DE MONCHIQUE,
NO PORTO ,

É, sem dúvida, esta lápide a mais interessante e :il mais perfeita
de todas as que se conhecem em Portuga l, até agora.
Provém da antiga sinagoga de Monchique, no Porto, perto do
sítio que, ainda hoje, se denomina Monte dos Judeus.
Sobre esta inscrição se têm feito vários estudos, sendo o mais
importante o que vem publicaào no Arclzivo Hzstór·ico Po1·tugue'{,
vol. u, 1904, pags. 188 e 419, por Sousa Viterbo, com a colaboração
do distinto professor hebraísta Sr. José Benoliel, e do qual, com a
devida vênia, extraímos alguns dados históricos.
A primeira sinagoga, que parece ter sido edificada no Porto,
foi a de Monchique, fora do recinto da cidade, por não ter sido,
provavelmente, autorisada a sua construção dentro da cidade, como
devia ter tambem sucedido com as outras sinagogas, como adiante
veremos.
Só mais tarde é que a Câmara Municipal do Porto autorisou a
edificação da nova e úliima judiaria dentro do recinto da cidade, no
campo do Olival, "bode existe, actualmente, o templo de S. Bento da
Vitória.
No seu opúsculo- A Syuagoga do Porto- o Sr. Cherubino
Lagoa transcreve, resumidamente, do Arquivo Municipal do Porto, o
contrato que, sobre este assunto, foi celebrado entre a Câmara e os
judeus, com a autorisação de D. João I, a 2 de Julho de 1426, da
era de Cesar, ano de Cristo J388.
Quanto á sorte da antiga sinagoga de Monchique, não se sabe
por que razão D. João I fez dela mercê, em 1410, a Gil Vaz da
Cunha. ( 1)
Não é plausível admitir, como pensa o Dr. Sousa Vite1bo, que,
por um convênio especial com D. João I, abandonassem os judeus.
do Porto a sua antiga sinagoga a favor de el-rei, em troca da autorisação de construir uma nova judiaria dentro do recinto da cidade.
Somos mais inclinados a pensar que o Mestre de Aviz, tendo
(1) História Seráfica, por Fr. Fernando da Soledade, 4.• parte, cap . xtv,
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adaptado como norma da sua política o conselho que lhe dera o seu
velho amigo Alvaro Paez: o:dai aquillo q•1e não é Vosso, prorr.etei o
<JUe não tendes e perdoai ·a quem Vos errou» ( 1), tenha seguido o
mesmo sistema para com a sinagoga de Monchique, doando a, sem
mais forma de processo, a um dos seus fidalgos, em paga dos seus
serviços.
Fóra de razões políticas, qualquer pretexto servia para desapossar os judeus dos seus bens Assim, a simples denúncia de que um
judeu tinha comprado ouro, prata ou moedas, o que lhes era proibido
nesta época, bastava para que o denunciante fosse logo investido
· nos bens do judeu acusado. (2)

Fig. 4

Esta facilidade de procedimento e a cobiça das avultadas fortu·
nas que os judeus possuíam, devia ter dado lugar a muitos abusos,
a ponto de obrigar D. João I a atenuar esta lei de doações dos bens
dos judeus, no sentido de reprimir os abusos.
Este texto da lei começa assim:
da nossa Corte e outros algúus nos pediram algúus
bées d'algúus judeos, dizendo qne os setis bêes eram nossos e os
podíamos dar de dereito, por quanto
ouro, ou prata, ou
mõedas contra nossa defeza. » (3)

(1) Mendes dos Remédios, obra já cit. pag . 198.
(2) Idem, idem, idem, pag 218 . ·
(l) Historia Social, Politica y Religiosa de los Judios de Espana y Portugal, por D. José Amador de los Rios, Madrid, 1876, tomou, pag. 418.

_I3_2._
São estas as razões que nos induzem a pensar que a smagoga
de Monchique tambem devia ter sido esbulhada aos judeus, á sombra de qualquer falsa denúncia ou da conveniência régia.
Os sucessores de Gil Vaz da Cunha adaptaram, em 1!:d4, o
edificio da antiga sinagoga para um convento de freiras da ordem
observante de Santa Clara. Em 187S, foi este convento vendido em
basta pública ao industrial Joaquim Guimarães Messener e transformado num depósito industrial e mercantil. Sic tra11sit gloria mzmdi.
Em 3 de Fevereiro de 187S, foi a referida lápide, que estava
colocada no muro interior do extinto convento a ((altura conveniente
para poder ser lida» -o que parece provar que não toi deslocada
da sua primitiva posição no edificio da antiga sinagoga -transferida
para o Museu do Ca rmo, onde ocupa um lagar de honra no centro
dum belo pórtico Renascença.
Esta lápide (fig. 4) é de granito, mede 1m,S4 X om,63, sendo
o comprimento das letras de om,o4. A primeira linha da inscrição
começa a uma distância de om,o65 da aresta superior, terminando, a
última linha, a om,o8 da aresta inferior, deixando duas margens tam·
bem de om,o8.
Está catalogada com o n. 0 23!3.
Transcrição :

'ilO,n 1,1'1:!

1'1':l ''iO!t/J

•no,p ,o'i

'J),,,

•nom

,,o,m ?p

um 'ü,,,JJ
,,ortt?

'J),,O ,r, ,:l

,,0'\1'1:!

f1,,.,

''iO,rtt

'ü,,,,Ji1 ,,:lJ 'c,,mm r,,,J

,,J!)r,, ,r,,J:l 'ilJOJ
'i1:J,OJi1

'V,,,

,,ov? :l,t;l

'i1Jt!'o 1?o?

,r,, 'i1,,i1, ,J ,,JO i 'i11,i1, i,, .:J'i:-1

?v ,,JJ ,,p!)

1

t:'.,,,

i,, 'n,n,e· :l'in
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Tradução:
linha: Que (se alguem) disser: 1 Como não foi resguardadoeste edificio 1 dentro dum recinto? 11
2 . a linha: Que saiba 1 que tenho um amigo 1 que priva 1 com altas·
personagens 11
3.a linha: Que me guarda, 1 e que dirá: 1 Decerto,' eu sou (o teu}
muro (protector). 11
4.a linha: (Ele é) o mais emine!lte dos JUdeus, 1 forte entre os
guerreiros, 1 e poderoso entre os ricos. 11
,
s.a linha: Benéfico protector do seu povo, 1 serve Deus com zêlo; r
ed ificou um templo em honra de Ele, 1 de pedra talhada. 11
6.a linha: Ministro de El Rei, 1 ocupa o primeiro lugar 1 em grandeza, e na presença dos reis ele tem (o seu) assento. 1'
7·a linha: É o Rabino Don Yahudah 1 ibn Ma,ner, 1 luz dos hebreus, 1 e a ele compete a suprema autoridade. '1
linha. Por ordem do Rabino, que viva, I Don Joseph tbn
Arieh, 1 intendente e encarregado da obra. 11
I.a

s.a

Observações:
Esta inscrição é uma poesia dum estilo especial, complicado e
forçado, muito usado na Edade-Médi3, pelos poetas sacros hebreus.
Os traços simples (1) marcam os 5nais rle cada verso e os duplos (")
os finais de s:ada estrofe.
A respeito do valor poético e literário desta inscrição, obra dum
poeta desconhecido, diz o Sr. José Benoliel no mencionado estudo
do Dr. Sousa Viterbo:
a O estylo é fraco, forçado e pouco correcto; as rimas não
primam pela variedade nem riqueza, e a medição offerece várias
irregularidades. Em summa, não é obra de poeta nem de grammatico. »
Mas apesar do fraco valor literário desta inscrição, ela é, comtudo, sob este ponto de vista, superior á da sinagoga de Lisboa,
como adiante veremos.
Quanto á época da construção da sinagoga de Monchique, diz o
Dr. Sousa Viterbo:
dgnora-se, tambem, a época em que a synagoga foi erigidaT
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-pots não dá indicação nenhuma a este respeito a sua inscrição commemorativa. »
Efectivamente, como vimos, a lápide não contém outra referência cronológica, senão a indicação dos nomes dos dois bemfeitores
.que pretendia perpetuar: o do ministro Don lahudah ilm Maner, e
.o do rabino Don Joseph ibtz At·ieh.
Pelo estUdo grafológico da inscrição, comparando-a com as das
antigas sinagogas de Belmonte e de Lisboa, que, como adiante veremos, são do fim do século xm e principio do século XIV, respectivamente, chegamos á conclusão, tanto pelo estilo da composição, como
pela fórm1 mais perfeita e mais moderna das letras, que a inscrição
da sinagoga de Monchique, é, sem dúvida, posterior á de Lisboa.
Por outro lado, ela é, forçosamente, anterior a 1410, ano em que
a sinagoga foi transformada em vivenda senhorial, por ordem de
D. João I.
No reinado de D. Fernando I, encontramos como almoxarife-mór e arrendador-rnór de Portugal, em d7?, a D. Jahudah ben
Moise NavmTo, tendo como representante no Porto o rabi D. Joseph
ben Abasis (•)
Ainda que estes nomes não correspondam, pelo que respeita aos
apelidos, aos da inscrição, a circunstância da coincidência . da época
em que viveram, com a era provável da lápide, leva-nos a crêr que
se trate das mesmas pessoas. Não nos atrevemos, todavia, a afirmá-lo
categóricamente, porquanto para tssQ teríamos .de admitir que tenha
havido erro nos apelidos por parte do historiador.
Um outro ponto debatido pelos diversos comentadores desta
lápide, principalmente pelo Sr. Benoltel, é sobre se a sua inscrição
é completa ou não.
Como verificámos no relato do Dr. Sousa Viterbo,
não lhe
.foi possível obter nma reprodução fotográfica da dita lápide e teve
de recorrer a um decalque de gêsso.
Deu-se o caso que o referido decalque, como se verifica na fotografia inserta no citado estudo, não abrange a lápide inteiramente,
mas ápenas se limita a reproduzir o texto na íntegra, faltando o espayo livre superior que tem na lápide ont,o65 de largura.
(1) Mendes dos Remédios, obr. cit. pag. 163.

(2) Pag. 191 da obra citada.

Este facto levou o Sr. Benoliel a
que a lápide estava incompleta porquanto diz ele: (l)
«Da inscrição que possuímos, e actualmente se conserva no Museu do Carmo, falta o principio, suprimido pelos que para tirar partido da pedra -grande de mais para o que a destinavam- tiveram
de a desbastar, como se vê da irregularidade da parte superior da
lápide e da falta de márgem nesta parte, onde esthetícamente era
mais precisa, desde que essa margem foi respeitada nos outros trez
lados da inscrição.»
E nesta sugestão, baseou, o Sr. Benoliel, uma séríe de considerações, que cáem pela base, visto que a lápide está absolutamente
completa.

Il
INSCRIÇÃO DA SINAGOGA DE BELMONTE
Foi numa doce e quieta tarde de primavera, descendo do alto da
colina que domina Castelo Branco, posta ainda mais em relevo pelas
esbeltas ruínas da Torre de Menagem e de alguns fracos vestígios
da antiga cidadela, que errámos tristes e pensativos através do labirinto das ruas estreitas e abruptas, onde antigamente se estendia a
importante e industriosa judiaria de Castelo Branco.
Pouco ou nada deve ter ficado desses tempos antigos a não ser
os descendentes de algumas famílias judaicas, como são os: Paivas,
P ssoas, Silvas, Rodrigues, Morões, Campos, Tavares,
etc., que produziram uma importante geração de ilustres sábios, mé·
dicas eminentíssimos e importantes industriais.
O vulto judaico mais eminente, que teve o berço nesta cidade, foi
o grande clínico, de fama mundial, Joã-o Rodrigues de Castelo Branco,.
universalmente conhecido pelo seu pseudónimo Amatus Lusitano.
Este grande sábio português, que chegou a ser uma eminência médica mundial, foi perseguido na sua Pátria pelo 11crime o de pertencer a
uma família de cristãos novos, a ponto de ser obrigado, para escapar
às torturas da Inquisição, a abandonar para sempre a sua Pátria-mãe.
(1) Pag. 420 da obra citada.

Chegando a terras estrangeiras, mais hospitaleiras, e retomando a
sua antiga fé juJaica, não hesitou em ligar ao seu antigo apelido hebraico de Hab1b ( Amatus) o nome da sua terra de origem- Lusitano- honrando assim, com a sua glória universal, a Nação Judaica
e a sua Pátria Portuguesa. Nasceu em Castelo Branco em t5tt e faem Salónica em t568.
Absortos por estas tristes e longínquas reminiscências do glorioso

Flg. 5

passado de Castelo Branco, penetrámos no Museu Municipal, que
tem o nome do seu fundador, Francisco Tavares Proença Júnior.
Qual não foi a nossa surpresa ao encontrar, logo à entrada do
Museu . uma lápide com uma bela e nítida inscrição hebraica, que seconservava desconhecida entre diversos monumentos preistóricos.
Graças à gentileza e amabilidade do actual Director do Museu,
Ex. 000 Sr. Dr. Manuel de Paiva Pessoa, pudemos tirar a lápide para
fora da penumbra da sala e examiná-la à luz do dia.
Tem ela (fig .. 5) om,58 X om,40 e letras de vm,o4S a om,o4 de comprimento.
A sua inscriçâo é um versículo da Bíblia: Liber
cap. z, vers. zo.

'44Transcrição :

Tradução:
linha:
linha:
3.a linha:
4·a linha:
1. a

2. 3

j'"i

E Adonai (Deus) está no seu templo
sagrado, emudece
perante Ele toda a terra.

Observações:
Esta inscrição, que como se vê pertenceu a uma sini:l.goga, foi,
segundo uma resumida ... indicação deixada pelo falecido fundador do
Museu, achada em Belmonte (Beira-Baixa).
Da forma antiquada das letras, assim como da maneira abreviada'
como está escrita a primeira palavra- ADONAI- e tambem da
divisão da última palavra, divisão que raras vezes se emprega nas
inscrições hebraicas, deduz-se a grande antiguidade dêste doéumento.
Examinando mais atentamente a inscrição, tivemos o grande
prazer de ·achar a sua data, pela indicação que tem na segunda palavra da primeira linha.
Efectivamente, sobre esta palavra distingue-se um ponto, estando
ainda a última letra um pouco mais afastada, o que se emprega habituõ.lmente nas insêrições hebraicas para chamar a atenção e indicar que, fóra da sua significação literal, a palavra tem ainda outra,
nêste caso numérica, que é a indicação de que a soma das suas letras representa o ano da inscrição, visto que, em hebraico, como em
latim, as letras representam tambem números ,
A soma das letras desta palavra prefaz S7, subentendendo -se,
conforme o costume judaico, o algarismo dos milhares, que é de 5ooo,
indicando assim o ano de 5o57 da era hebraica, que corresponde a
1297 da era cristã.

A aludida palavra, representativa do ano, que significa- no templo- está escrita r,
em vez de
como devia ser, isto é, falta
a letra, (iude) entre a segunda e terceira letras.
Esta letra, que é muda, não prejudicando por isso em nada a
pronúncia da palavra com a sua supressão, devia ter sido intencionalmente suprimida para que a soma das letras prefizesse exactamente o número do ano.
A abreviatura da primeira palavra - ADON AI- (Deus), tambem é muito curiosa, aparecendo aqui escrita com três iudes, dispostos em forma de triângulo isósceles (,',).
Efectivamente, na escrita hebraica moderna, escreve-se a abreiudes (,),mas na escrita antiga, tanto
. viatura de Adonai só com
nos incunábulos hebraicos impressos em Portugal, desde 148S, como
na inscrição da sinagoga de Lisboa, do princípio do século x1v, esta
abreviatura aparece com três iudes 1
vezes ligados com um
traço, outras sem êle, forma cabalística que, por si só, demonstra a
antiguidade e a origem sefardita-ibérica da inscrição.
E ' tambem digno de mencionar que a última letra da 3.• linha (M)
está escnta na sua fórma chamada feníc ia, como aparece nos incunábulos, na escrita cursiva dos comentadores Nahmánides e Rashi.
A divisão da última palavra l',Nn (a terra), com as duas letras finais
na 4.a linha, é muito rara e até imprópria para um hebraísta, o que
prova a inexperiência e mesmo a pouca cultura hebraica do gravador.
descobrir o sítio exacto donde provém esta lápide,
. para ver se por êste meio podíamos achar o edifício da antiga sinagoga de Belmonte.
E foi com não pouca dificuldade que conseguimos, afinal, averiguar, em Belmonte, a proveniência exacta da nossa lápide. O defunto
coleccion 3 dor Sr. Francisco Tavares Proença Junior, achou-a, em I 9 I o,
numa casa particular antiga, pertencente agora ao Ex.mo Sr. José Alves Padez, que gentilmente fez presente da lápide ao Museu de Castelo Branco, e tambem, com muita afabilidade , nos comunicou o que,
por tradição de família, sabia sobre a sua exacta proveniência :
Esteve ela, há mais de 120 anos, aproximadamente, encimando
a porta duma antiga capela, já toda er.n ruínas nessa época, chamada
de S. Sebastião, que se encontrava num largo, fora do recinto da
povoação, chàmado ainda hoje Largo de S. Sebastião, onde actual·
mente se encontra a escola primária oficial.
lO

Esta capela era, sem dúvida, a antiga sinagoga de Belmonte
e devia ter sido incendiada, como se vê pelos traços de fogo que se
observam na face traseira da lápide. Como a dita capela já estava em
ruínas· há 120 anos, os donos do terreno, atraídos pelo mistério da
inscrição, que não sabiam decifrar, levaram-na para casa, onde se
conservou mais dum século.
O resto do edifício da dita capela ficou completamente desmantelado, conservando-se, apenas, o
seu nome dado ao Largo onde fôra
edificada.
Investigando o dito Largo de
S. Sebastião, achámos na parede
dum olival próximo, muitas pedras
dum feitio amigo característico de
portas e janelas, que deviam ter
pertencido à sinagoga que por completo desapareceu.
Porém, na mesma povoação de
Belmonte, tivemos a grande honra
e inexprimivel satisfação de poder
assistir, numa noite de sexta-feira,
a uma reunião de, chamados, cris·
tãos-uovos, que, como antigamente,
ainda continuam a celebrar a entrada de Sábado, bem como as
diversas festas e jejuns judaicos,
com resas, em língua portuguêsa, e
cerimónias conforme a tradição judaica.
Fig 6
A antiga sinagoga de Belmonte
desapareceu, mas não o judaísmo dos descendentes dos antigos ju·
deus chamados injustamente, a nosso vêr, CRISTÁOS Novos (1), porquanro
ficaram, na alma, no coração e na raça, tão JUDEus como nós.
( 1) A designação de marranos, que os judeus aplicavam aos cristãos-novos,
deriva do hebreu l'lH'1M o ( Mare- ain), cuja tradução literal é cristãos na aptJrência
(para a vista). Não tem, por consequência a significação depreciativa que se lhe
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Na fig. 6 se pode observar quão puro se tem conservado, até
hoje, o tipo judaico, nos cristãos·novos.
E ' a fotografia do Sr. António Pereira de Sousa, um dos mais
idosos cristãos-novos de Belmonte e tambem um dos que se orgulham
com a sua origem judaica, que nos aparece como resuscitado das
chamas da Inquisição.
Esta fotografia foi tirada no Largo de S. Sebastião onde, como
se disse , existiu a sinagoga.

III

LÁPIDE SEPULCRAL ANTIGA DO CEMITÉRIO JUDAICO
DE FARO
Esta lápide (fig. 7), foi achada no logar de Espaldão, em Faro,
tendo sido Incorporada no muro do actual cemitério judaico desta cidade e encontrando-se decalques dela no Museu ,.
Arqueológico de Faro, no
Museu Etnológico Português de Lisboa, e no Museu do Carmo.
Tem cm,35 X cm,27 e
os caracteres são do comprimento médio de cm,o3.
Foi já publicada, em
Igo3, pelo eminente arqueólogo Sr. Cardoso de
Bethencourt (t), com alguns pequenos erros de
Fig. 7
transcrição e de interpretação das abreviaturas, que aqui rectificamos.
atribui no extracto da obra «SENTINELA CONTRA JuoEUS J inserto no apêndice da
H1sTORJA oos CRISTÃos Novos PoRTUGUESES por J. Lúcio d'Azevedo, Lisboa, 1g:n.
(1) INSCRIPTJONS HEBRA.iQuEs ou PoRTUGAL, por Cardoso Bethencourr, publicado no ARCHEÓLOGO
vol. vm, N.•• 2 e 3, •go3, pag. 35.
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Transcrição :

itti:V

nwo·n

!iJ!tl

i
nr

i:lpJ, !i:lJ

Tradução:
linha: Na quinta-feira a de-

z.• linha: sasseis de Shebath
3. a linha :
4· a linha :
s.a linha:
6. a I in h a :
sepulcro.

do ano cinco mil
e setenta e cinco faleceu
o respeitavel Rab Ioseph de Tomar;
que a sua alma descance em paz, e foi se pu! ta do neste

Observações:
A data hebraica de S.a feira, 16 de Shebath de So7S, correspende a 23 de Janeiro de 1315 da era cristã.
Na última palavra da terceira linha falta a letra c. É um erro
gramatical não muito para estranhar, porquanto se notam sempre
em quási todos os documentos hebraicos antigos de Portugal pequenas deficiências, que demonstram a pouca cultura dos gravadores.
O título de i, abreviatura de
( rab ), não implica que o defunto
fosse um rabino, nem mesmo uma personagem judaica importante,
e corresponde ao título espanhol Don. que se dá a toda a gente ...
tanto mais que o lacónico epíteto de crespeitavel», que precede o título
de crab•, prova que não se tratava duma personalidade em destaque,
porquanto em tais casos era uso empregarem-se títulos mais elogiosos. Foi, talvez, um negociante judeu, originário de Tomar, que
faleceu em Faro.
Na transcrição dada pelo Sr. Cardoso Bethencourt, a última pa-

lavra da 2. a linha está transcrita erradamente n:.lt', em vez de :o:.e>,
como está escrita no texto. Conquanto a pronúncia destas duas palavras seja idêntica, a sua significação é, todavia, diferente, visto que
a primeira se traduz por Sábado e a segunda significa o mês de

Shebath.
A respeito da abreviatura i-. ;
tambem o Sr. Cardoso Bethen·
court faz uma série de considerações, decifrando-a: c1nn jln:.
que
significa • foi encontrada dentro do recinto•, mas esta interpretação é absolutamente errónea, porquanto a dita abreviatura se refere a : pC,n :.!:!:. lt!'t:J
cuja tradução literal é: «que a
sua alma descanse na bemaventurança» (t).
Em Tomar houve tambem
um a importante comunidade
judaica, como prova o facto de
ter sido esta ' cidade uma das
sédes da Inquisição, tendo ha.
vido dois autos de fé : um em
6 de Março de 154-3 e outro
em 20 de Junho de 1544.
Ainda hoje existe em Tomar o edificio da antigs. sinagoga do século xv, na Rua
Nova, então chamada Rua da
Fig. 8 ,
Judiaria. (Fig. 8)
Esta sinagoga, que parece nunca ter sido transformada em templo cristão, apresenta-se ainda no seu conjunto relativamente bem
conservada, servindo actualmente de celeiro ...
No entanto a fachada actual, que dá para a Rua Nova, com
uma porta do lado Norte, devia ter sido feita posteriormente, sendo
de crer que a antiga entrada principal fosse situada do lado Oeste,
(conforme o costume judaico) obstruido, actualmente, por um pequeno
edificio.
·
(1) Salmo 2S, vers t3

Se não fosse a valiosa e oportuna intervenção do nosso presado
amigo e erudito arqueólogo Coronel Francisco A. Garcez Teixeira,
que conseguiu fazê-la classificar como monumento nacional, esta sinagoga teria sido destruída pelo seu actual proprietário para construção de uma vivenda.
O templo, ainda que relativamente pequeno, apresenta no conjunto um aspecto imponente e elegante.
Tem 8m ,25 X gm,5o e, aproximadamente, 7m de altura. Possui
no centro quatro esbeltas colunas, encimadas por capiteis floridos,
dois dos quais apresentam uma pálida reminiscência oriental.
O tecto é composto de um conjunto de abóbadas ogivais, de linhas elegantes, mas, desgraçadamente, algum tanto arruinadas.
É a única sinagoga antiga que ainda existe em Portugal, e seria
para desejar que a Comunidade Judaica de Lisboa a adquirisse e restaurasse.
RUA NOVA
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Devemos também esta planta á gentileza do Ex."'• Sr. Corond Garcez
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IV
INSCRICÕES
DAS ANTIGAS SINAGOGAS DE LISBOA
>
Não foi Lisboa o berço da organisação comuna! judaica em Portugal, porquanto já quando da conquista de Santarem, em I 140,
D. Afonso Henriques encontrou, nesta cidade, uma comuna judaica
organisada, com a sua sinagoga, a qual teve da parte do monarca
conquistador uma generosa rolt>rância (1).
É tambem provável que, muito anteriormente á constituição da
monarquia portuguesa, tivessem já existido comunidades judaicas
organisadas, principalmente no Algarve, mas dessas não se conhece,
até agora, nenhum outro documento senão as duas lápides funerárias
do século v1, de Espiche, já descritas anteriormente.
Em Lisboa, só mais tarde, no reinado de D. Afonso III, foi autorisada a construção da primeira sinagoga, edificada em 126o, a
expensas de loseph lbn labia, como mais adiante veremos.
A comunidade judaica de Lisboa tomou depois grande desenvolvimento, multiplicando-se as judiarias e as sinagogas.
Na notável obra do Sr. Augusto Vieira da Silva- As Muralhas
da Ribeir·a. de Lisboaestão minuciosamente estudadas as situações destas diversas judiarias de Lisboa, e dela extraímos os
seguintes dados :
Os documentos mencionam a existência de quatro judiarias :
J.l'-- A Judiaria Velha, ou Judiaria Grande (3), ocupando o
Bairro de Santa Madalena, estendia-se, aproximadamente, entre as
igrejas de Santa Madalena e de S. Nicolau, a antiga Rua dos Mercadores (situada entre as actuais ruas da Conceição e de S. Nicolau),
a Rua da Princesa (actualmente Rua dos Fanqueiros) e a Rua Nova
(situada aproximadamente na altura da Rua dos Bacalhoeiros).
A sua sinagoga, construída, como veremos, em 1 3o7, encontra-

(1) Guchichte der Juden in Portugal, pelo Dr. M. Kayserling, Berlim, 1867,
cap ,,•.
(2 1 Publicada na Revista de Engenharia Militar, 5.• e 6.• vol., tgoo e 1901.
(3) Idem, idem, vol. 5 •, pag. 450-457.

/

va-se na Rua da Princesa (Rua dos Fanqueiros) á esquina da Rua
dos Mercadores, aproximadamente a meia distância das actuais ruas
de S. Nicolau e da Conceição.
Esta judiaria, a mais importante de todas, remonta, pelo menos,
ao reinado de D. Afonso 111.
2. a_ A Judiaria da Pedreira (t), ocupava o recinto limitado entre
o convento da Trindade e o sítio onde: depois foi construido o do
Carmo.
Como veremos, foi aqui construída a primeira sinagog a de Lisboa, em 1260, sendo esta judiaria depois extinta por D. Diniz, que,
em 1317, desapossou dela os seus habitantes, doando-a ao Al!!!irante
Micer Manuel Peçanha.
3.a- A Judiaria Nova ou Judiaria Pequena:
Quando os judeus foram expulsos do seu bairro da Pedreira,
foram estabelecer-se (entre 1317 e J3I g) nas proximidades da actual
igreja de S. Julião, onde fundaram a Judiaria Nova, tambem chamada das Tarracenas, ou Judiaria Pequena da Moeda (por ficar perto
do antigo edificio da Moeda).
.
Esta judiaria, que era a m ais pequena, parece que se reduzia a
uma só r'ua, chamada Rua da Judiaria ou das Tarracenas, seguindo,
aproximadamente, o eixo da actual igreja de S. Julião, desde a porta
principal até á fachada do edificio do Banco de Portugal, na Rua
Aurea.
Tambem esteve exposta a ter sorte idêntica á da Pedreira, visto
que, em 137o, D. Fernando tinha ordenado aderribar a Rua das Tarracenas em que os judeus moravam•, mas, felizmente, esta ordem não
teve seguimento.
Esta Judiaria Pequena teve igualmente a sua sinagoga: «esnoga
que partia por detraz com ca sas da rua de Mordaz, e junto dela havia
uma casa de banhos dos Judeus . •
4. 3 - A Judiaria de Alfama, situada junto da torre de S. Pedro,
tendo ficado ainda neste bairro o nome da Rua da Judiaria. Tinha
tambem a sua sinagoga, construída em 1373, como consta de uma
ordenação de D. Fern ando: a ••• no ano da era de 1411 (1373) os

(1) Conform e a
judiar ia de Lisboa.
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judeus desta cidade (Lisboa) fizeram synagoga nova sem nosso mandado ... , eram obrigados a pagar 5o libras de ouro pelo ccrime»
de terem edificado a smagoga sem licença do rei, do que êle, de
resto, os absolveu sob certas condições ( l).
Esta judiaria, ou pelo menos a sua sinagoga, foi fundada após
a trágica destruição de toda a Judiaria Velha, barbaramente aniquiiada pelas hostes selvagens de D. Henrique 11 de Castela em t373,
o que explica a urgência da comunidade judaica em fundar uma nova
judiaria e uma nova sinagoga sem poder esperar a obtenção da licença régia.
Todas as judiarias citadas ficavam fora do recinto da cidade ,
tal como existia anteriormente a D. Fernando.
Depois passaram as judiarias a .c hamar-se «Vilas Novas•.
Quantas sinagogas houve pois em Lisboa?
Provavelmente cada judiaria tinha pelo menos uma sinagoga,
devendo haver, por isso, no fim do seculo XIV, três sinagogas correspondentes ás três judiarias existentes. E' tambem esta a opinião
do sr. Vieira da Silva, baseada num documento (n. 0 14) da Colegiada
da Madalena, que diz assim :
«... em 144S se passou sentença a favor desta igreja de
Santa Magdalena contra a comuna dos judeus, que pagasse cada
ano de cada sinagoga 5o reaes brancos, que faziam 1So reaes brancos que a Judiaria Grande pagava por todas as outras em dia de
Paschoa. »
Houve ainda uma outra sinagoga, a mais antiga, construída em
126o, da qual adiante falaremos, que devia ter pertencido á Judiaria
da Pedreira, extinta em 131 7.
Deste cálculo resulta que houve antigamente em Lisboa, ptlo
menos, quatro sinagogas e talvez ainda uma outra, mais moderna, na
Rua Nova (3), construída, provavelmente, depois de 144S.
Das inscrições comemorativas destas sinagogas apenas se conhe-

(1) Chancelaria de I) Fernando, liv. u, fi. 53 v. era '4'7·
(2) As MuRALHAS DA RIBEIRA DE LisBoA, obra já citada, REVISTA DE E NGENHARIA MILITAR, vol. 6 •, 1901 , pag. 42.
(3) JEWJSH ENCYCLOP<EDIA, palavra Lisbon.

cem duas, pertencendo uma á primeira sinagoga, construi da em J260,
e a outra, provavelmente, á segunda, construída em J307 7 inscrições
que passamos a descrever.
INSCRIÇÃO DA PRIMEIRA SINAGOGÃ DE LISBOA

A primeira sinagoga de Lisboa, ade construcção bela e magnífica » (1), foi fundada em I 260 a expensas do almoxarife-mór do reino
loseph ben lahudah ibn lahia (i), muito provavelmente no bairro da
Pedreira, porquanto as sinagogas das outras judiarias (a Grande, a
Nova e a da Alfama) foram construídas, respectivamente, em t3o7,
I3t7- I 3tg, e d73, como anteriormente vimos·.
Como se sabe, a Judiaria da Pedreira foi demolida e extinta
ainda em t3I7, e nada ficou da sua sinagoga nem da lápide comemorativa da sua fundação.
Mas, por um feliz acaso, conservou-se na tradição da familia
lahia o texto da inscrição da dita lápide, que foi publicado na Historia da Família lahia (3) pelo eminente Rabino de Bruxelas, Eliaquim Carmoli, e que reza assim:

,,on

:li:

mnncoK

( 11

Os

JuoEus EM PoRTUGAL,

pag.

121.

(2) A famíli a Iahia era uma das mais importantes e nobres do antigo judaísmo

português. O pai do fundador da sinagoga (Iahudah ben Iahish ibn Iahia) foi recompensado por D. Afonso Henriques, em paga dos serviços que lhe prestou na
conquista do seu território, com a doação de algumas aldeias e com o direito de
usar brazão, que representava um campo, tendo no centro uma cabeça de mouro.
Esta família dizia-se tambem descendente da casa reimmte de David. Ao filho do
fundador da sinagoga, Salomon ben Ioseph ibn lahia, se deve a obra hebraica
(Shalshelet Hacabala) escrita em Lisboa em •3oo.
(3) O título hebraico desta obra é H'W
c•o•:-t •1::1, (Dibrei Haiamim Libnei
Iania) publicada em Francfort sJM. em •85o.

Tradução:
1. 3 linha:
3
2. linha:
3.a linha:
4 a linha :

E eu
pelo teu grande favor, entro em tua casa,
inclino-me diante do teu templo
sagrado.

Observações:
Esta inscrição é parte duma estrofe de Salmos, cap. 5. 0 vers.,
8. 0 , sendo encimadas por pontos as letras iniciais de cada palavra
da z.a e 3. 3 linhas, indicando que a soma destas letras, prefaz o ano
da edificação da sinagoga, sorna que equivale a . 20, representando o
ano de 5o2o da era judaica, correspondente ao ano de 1260 da era
cristã.
Não podia, pois, a autorisação para a construção desta primeira
sinagoga de Lisboa ter sido dada por D. Sancho
conforme a opi·
nião do Dr. Mendes dos Remédios (•), porquanto este monarca faleceu em 1211, e, como vemos pela data da inscrição, a sinagoga foi
construída em 1i6o, no reinado de D . Afonso III.
INSCRIÇÃO DA SEGUNDA SINAGOGA DE LISBOA

Desta sinagoga conservou-se, felizmente, a lápide comemorativa
original.
Foi achada, depois do terremoto de 1755, no sitio da Conceição
Velha, em Lisboa. Adquirida pelo ilustre bispo de Beja, D. Fr. Manuel
do Cenáculo Vilas Boas, que a levou para BeJa, seguiu, depois da
morte deste eminente prelado e arqueólogo, para u Museu Arqueológico de Évora, anexo á Biblioteca da mesma cidade.
Para a determinação do verdadeiro lugar onde foi achada esta
lápide, recorreremos, mais uma vez, á obra, já citada, do Sr. Vieira
da Silva ( 2).

(1 ) Obra citada. pag. 121.
\2) Obra citada, vol 6.•, pag. 41
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Conforme a sua autorisada opinião, a Sinagoga Grande, que se
achava na Rua dos Fanqueiros (anteriormente Rua da Princesa), a
meia dis1ância entre as ruas de S. Nicolau e da Conceição, foi transformada, em I5oz, na igreja da N. s.• da Conceição. D. Manuel fez
dela doação ao Mestrado de Cristo, e para lá foram os freires duma
ermida, que' havia no sítio de Restelo, onde depois se construiu o
mosteiro dos Jerónimos, e lá se conservou esta Ordem até ao terremoto de q55. Como em I6g8 se erigiu a igreja paroquial de N.
da Conce1ção, na Rua dos Ferros, a antiga sinagoga, depois igreja
dos freires da Ordem de Cristo, passou a chamar-se Conceição-Velha,
para a distinguir da nova igreja da Conceição. Quando do terremoto
de 1755 foi ela completamente destruída pelo fogo. Em 1770 foram
os freires da antiga igreja colegiada da Conceição-Velha transferidos para uma nova igreja da Rua da Alfandega, que, por esta razão, passou a chamar-se tambem- mas só depois de 1779- Collceição- Velha.
de expôr resulta que a nossa lápide hebraica
Do que
encontrada depois do terremoto, não o foi no actual sitio da Conceição-Velha da Rua da Alfandega, mas sim no sitio da antiga ígreja da
Conceição-Velha, que existiu, antes do terrsmoto, na Rua dos Fanqueiros.
A actual igreja da Conceição-Velha nunca foi sinagoga, contrariamente á opinião de alguns escritores, induzidos a este erro pela confusão de nomes.
Tendo fixado o sítio donde provém a lápide em questão, passamos
a descrevê-la :
É uma lápide de mármore avermelhado (fig. 10) com uma inscrição h.c braica em alto relevo, o que foi uma das causas da sua
deterioração, faltando muitas letras e até palavras completas, principalmente na 3.a, 5.•, 6.", 8.a e g.a linhas, o que deu lugar a diversas
da sua inscrição. A lápide apresenta tambem uma fractura inclinada na sua extremidade esquerda.
Como já vimos, esta lápide está actualmente no Museu de Evc.ra,
catalogada com o n. 0 z6, existindo um de::calque de gêsso no Museu
Arqueológico do Carmo.
Mede om ,94 X om ,54 e os seus caracteres têm om ,oz de compri·
mento.

s.a
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Tradução:
linha:· Esta é a porta do Senhor pela qual os JUstos entrarão
Entrai pelas suas portas com graças e em seus átrios com
louvor (l).
2.a linha: Vós que ides no caminho do Senhor acorrei á casa do
éulto. Três vezes por dia, yinde a suas portas em acção de graças.
3.a lmha: E tornai nas vossas mãos cítaras e cantai um cântico de graças. Edificio formoso e belo1 construiu o opulento Rabi
Iahudah.
4·a linha: filho de Guedaliah que tem o seu assento nas assem·
bleias dos justos e da congregação (judaica) (3). Ao nome do Senhor
levantou e construiu esta obra magnífica.
5. 4 linha: E acabou a obra do nosso Deus, no primeiro dia do ..
nosso famoso mês de Atanim (4).
6.a linha: No ano cinco mil e sessenta e sete do nosso cômputo.
7·a linha: Deus que dispoz o coração do Rabino, para aformosear a casa do nosso Deus e o nosso templo .
. 8.a linha: Ele reunirá o seu povo no seu Santuário (em JerusaÍêm), e nos fará vêr a sua reconstrução em companhia dos nossos
'
·
filhos.
g.a linha: Bemaventurado o homem que me obedece, velando ás
minhas portas todos os dias, guardando as hombreiras dos meus pórticos (5).
1 .a
(1).

Observações :
Vários autores têm publicado traduções desta lápide com divergências bastante sensíveis, devido ao estado deteriorado e incompleto
da inscrição, que dificulta a sua leitura.
A título de comparação reproduzimos aqui essas diversas traduções:
(1) Salmos, cap. 1 •8, vers. zo.
(2) Idem, cap. 100, vers. 4·
(3) Idem, cap. m, vers. r.
(l) I Reis, cap . 8, vers. z :
(' ) Provérbios cap. 8, vers. 34.

Tradução latina feita em 2S de Agosto de 1770 pelo professor
de hebreu da Universidade de Coimbra, Dr. Paulo Hodar (•):
G:Haec porta (est) Domino, Justi introibunt in eam: Introite portas ejus in confessione, et atria ejus in laude. 2. Ambulate in semitas Domini concurrite ad Domum expectationis ejus : tribus vícibus
quotidie introite portas ejus in confessione. 3. Et sumire manibus
vestris ..• (?) praedicantes carmina, et psalmos gratiarum agendarum
suarum: filii quam .. pulcherrime (est) restinare ad magnificandum
legem. 4· Fili, magnífica, et exalta arcana ejus (Domini), et prudens
recede a judiciis suis, quae ínter pelagi (sunt) impenetrabilia: Ad
latus dextrum instituite et decorare Apparatus gloriae suae. 2. Consumatus ( est) Apparatus Domini Dei nostri, mense quinto, di e undecimo feria secunda. G. Anno 5o68 nostrae computationis, i. e. anno
R. O. I3o8. 7· Deus qui dedit, et inspiravit in cor Regis nostri, ut
nostram patrocinaretur gentem et habitationem, 8. Ipse .. (Deus)
augeat sibi (Regi) cor rectum sanctitatis ejus (hoc est cor purum et
sanctum) nobisque condedat visere successores illius usque ad ter·
tiam generationem. g. Beatus vir qui se parat ... t
Esta tradução foi publicada na Nova História Mtlitar da Ot·dem
de Malta, por José Anastacio de Figueiredo, Lisboa, 18oo, tomo I,
pag. 17S, nota.
Tradução da autoria do Rabino Isaac Ben Assaiag, feita em 1823
e publicada no Catálogo do Museu Arqueológico da Cidade de Evo,·a
por António Francisco Barata, Lisboa, 1go8, pag. 14. :
«Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos devem entrar.
Venham ás suas portas com sacrificio de Todá, ás suas côrtes para
o louvar e corram á casa da Manifestação. Tres vezes C3da dia tragam ás suas portas sacrificios de Todá. Tornai em vossas mãos
toiros sem mancha e cantai ao sacrificio de Todá. Fábrica boa e
formosa que fabricou o nosso Rabino Senhor ludá, filho do nosso
Rabino Senhor Guedalia dos principais Senhores que dirigem a

(1) Esta tradução foi-nos gentilmente fornecida pelo Ex.m• Snr. Dr. Mendes
dos Remedios.
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Nação. Para nome do Senhor levantou e fabricou esta obra desejada. Acabou o nosso Rabino a obra do nosso Deus o qual só é
nossa fortaleza. E foi acabada esta obra na era de Sooo da criação
do Mundo. Deus que fez o coração do nosso Rabino para afocmosear e levantar a -casa do Santuario e nos encaminha com nossos
filhos e nossos netos. Bem abençoado o homem que obedece a estar
fixo ás minhas portas todos os dias e guarda as hombreiras das
minhas portas. o
Tradução do eminente sábio orientalista Sr. F. M. Esteves Pereira, publicadft. na Revista Archeologica, Lisboa, 1879, vol. 3. 0 ,
pag. II5:
« 1, Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ella. Entrai
as suas portas em acção de graças, os seus atrios para o louvar.
2, Os que andais pelos caminhos do Senhor, e os que correis ao
em cada dia vinde ás suas portas em
Templo da Lei, trez
acção de graças; 3, e tornai em vossas mãos fructos ; e (cantai) canticos e psalmos em acção de graças. Este edificio decorado e formoso construiu o Rabbino Jehudah, 4, filho do Rabbino Gedalyah,
nomeado entre os príncipes do conselho; ao nome de Deus levao ·
tou e construiu esta obra em reconhecimento. 5, Foi acabada a obra
do Templo do nosso Deus no mez de Tamuz ... da nossa vinda;
6, no anno cinco mil e sessenta e sete desde a nossa criação. 7, Deus
que poz no coração do Rabbino, que embellezasse o Templo do
nosso Senhor e a sua Morada; 8, elle ajumará o seu povo no Templo
do seu sanctuário, e nos escolherá com os nossos filhos, e com os
filhos dos nossos filhos. g, Bemaventurado o homem que me obedece, velando as minhas batentes todos os dias, e guardando as
hombreiras da minha porta o.

Como dissemos, as diferenças destas interpretações provêm da
falta de diversas partes do texto, faltas que não são fáceis de adivinhar, porquanto o estilo é
e pouco correcto, gramatical e literáriamente, como adiante veremos.
Por esta razão não podemos tambem pretender que seja verdadeira a nossa interpretação, no entanto esforçámo-nos de nos aproximar o mais possível da verdade.

Notam-se nesta lápide, alêm da incorrecção e fraqueza do estilo,
muitos erros de ortografia, que não são provavelmente só devidos ao
gravador, mas tambem, nos parece, deverem ser atribuídos ao autor
da inscrição, que demonstra não ter sido grande literato nem ter tido
forte cultura hebraica.
Apesar da inscrição da sinagoga de Monchique, do Porto, pecar
por insignificância de estilo e de rimas, como anteriormente vimos, a
de Lisboa pode-se, todavia, considerar muito inferior, sob o ponto de
vista literário.
A pobreza da cultura hebraica da comunidade judaica de Lisboa,
no principio do seculo X IV, que esta inscrição comprova, é bastante
de estranhar, porquanto um século depois florescia na mesma comunidade uma pleiade de sumidades judaicas, composta de grandes
sábios hebraístas, de eminentíssimos médicos, matemáticos, estadistas, etc. dos quais nos ocorre citar lsaac Abravanel, Jacob ibn Habib,
Abraham Zacuto etc., bem como. os primeiros impressores e editores Lisbonenses Rabi Elezer Toleano e Rabi Elezer Alantansí.
Passemos agora a examinar mais detalhadamente a inscrição :
Nalgumas palavras das primeiras linhas tais como
11!1J',
,,n,,lln, ·etc. escreveu-se a mais a letra 1, pois que, segundo os textos
bíblicos de que derivam, elas se deviam escrever: 1t!J, 1t!J', 1•mlln, etc.,
mas esta irregularidade é de pouca importancia porque não modifica,
em nada, a pronúncia e a significação das palavras.
Tambem as últimas palavras da 6.a e 7·a linhas estão escritas
erradamente
e
devendo ser
e
como já figuram na nossa transcrição. Isto, porêm, parece ser mais erro do gravador, que do autor.
A quarta palavra da 4.a linha N,1po, tal como está, é incorrecta, a
não ser que o autor tenha querido usá-la na significação que tem em
Isaías cap. 48 vers. 12 : 'N.,pc S.N,tll'1, que significa : e Israel a quem
chamei.
A segunda parte da S.a linha (lado esquerdo) é completamente
incompreensível, parecendo-nos, no entanto, poder-se decifrar:
I!
,n1•o:1, cuja significação aproximada é : no primeiro dia do
nosso famoso mês de Atanim.
Dissemos csignificação aproximada• porque a tradução da última
palavra da linha em questão é muito dificil, devendo talvez tratar-se
do nome :
que os primeiros hebreus deram ao sétimo mês, como
li
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se vê em I Reis cap. 8 vers. 2: 'll':li't'n l't''lnn Nln
significando: 11a festa da lua de Atanim que é o sétimo mês.
Admitida esta hipótese, podemos considerar a expressão
(leataneinu) derivada de
traduzindo-a por: do nosso Atanim.
Este mês de Atanim foi, posteriormente, designado por Tirshri,
e corresponde, aproximadamente, a Setembro ou Outubro.
A etimologia da palavra
(Atanim) é ainda incerta e foi bastante debatida entre os filólogos hebraístas.
Jonatan, na sua versão aramaica da Bíblia, traduz a frase n'l•
por Np•n))'l Ntw (iarha de Antica), que significa: lua do Antigo,
ou lua de Deus.
Ben-Tsvi, no seu dicionário de raizes hebraicas c•l't''ll't'n
atribui,
ao vocábulo em questão, a raiz NnN (ara), que significa: tra,er, visto
que é neste mês que se trazem as colheitas.
E, finalmente, o eminente hebraísta Gesenius, atribui-lhe a origem de Jl'1'N (etan), que significa: forte, tot·rencial, por ser, segundo
diz, neste mês, que as ribeiras da Palestina produzem cheias e levam
mais agua.
Porêm, aceitando a opinião de Gesenius no tocante á raiz da
palavra Jn•N (forte), afigura-se-nos que essa palavra será talvez uma
alusão ás grandes festas judaicas que se celebram neste mês e que
são: Rosh-Hashana, Kipur, e Sucoth.
Na impossibilidade- de, como acabamos de ver, darmos a significação exacta da palavra Atanim, adoptámos na nossa interpretação
o processo seguido pelos modernos tradutores da Bíblia, reproduzindo-a textualmente.
Só mais tarde, como dissemos, este mês foi chamado Tishri,
como ainda actualmente se denomina.
Pelo que diz respeito á nomenclatura dos meses, em geral, os
judeus, no principio, designavam-nos apenas de maneira idêntica á
dos dias da semana, isto é, segundo a ordem por que se seguiam
( 1. 0 mês,
mês etc.).
Depois, aplicaram a alguns deles designações espec1a1s, como
por exemplo: ao 1. 0 mês (correspondente a Março-Abril) chamaram
que significa: mês da primavera (•), ao 2. 0 • (Abril-Maio) de-

(1) Exodo, cap. t3, vers. 4·
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signaram-no tambem com o nome de _n ttt1n, que significa: mês da flon,,
rescência (•), e ao 8. 0 (Outubro-Novembro) foi dado o nome de
que significa: lua das chuvas (2). Dum modo análogo, o 7. 0 mês foi
tambem designado por c•JnHn n,•, que significa : lua de Atanim, como
já vimos.
Posteriormente, por ocasião da volta dos judeus do cativeiro da
Babilónia, foram designados os mêses com nomes especiais, que conservaram até hoje, segundo resa o Talmude de Jerusalêm, tomo
Rosh-Ashana, onde se diz:
,C,vn c•ttt1nn nlottt, que significa: os nomes
dos IJ'lêses foram tt·a1idos da Babilónia.
Mas terminemos estas
já um pouco extensas e
dalgum modo, tambem, um pouco afastadas do assunto do nosso
estudo, do que pedimos desculpa aos nossos leitores e voltemos ao
exame da nossa inscrição.
A última linha, apesar de muito deteriorada, pode-se reconstituir
completamente por ser uma frase inteira da Bíblia (Provérbios, cap. 8,
vers. 34)·
As linhas 5. 8 , 6.a, .,.a e 8.a estão interrompidas no meio por um
espaço vasio de om,1S X om,11. Esta disposição, que foi feita, provávelmente, no intuito de dar a estas linhas, mais curtas do que as restantes, uma aparência simétrica com o conjunto da inscrição, não
depõe tambem muito em favor do talento do seu autor.
O ano hebraico de So67, indicado na lápide, corresponde ao de
I3o7 da era christã, e é provável que o edificador da sinagoga, Rabi
Iahuda Ben Guedalia, tivesse sido o arrabi-mór Don Iahuda, qu t: foi
ao mesmo tempo ministro da fazenda de D. Diniz e ao qual sucedeu,
como arrabi-mór, seu filho Guedalia, assim chamado como o avô
paterno, o que é frequente entre os judeus.
Resta-nos observar que o ilustre autor de Os Judeus em Po1·tugal
indica (na pag. t3g) que o arrabi-mór Iahuda devia ter morrido em
I3o3, o que não está de acordo com a data de t3o7 indicada nesta
inscrição, como ano em que o referido Rabbi acabou a construção
da sinagoga.
Das restantes sinagogas de Lisboa, bem como do importante

(1) I Reis, cap. 6, vers. 1.
(2) ld. id., vers. 3. A palavra

deriva de

que significa «O dilúvio» .

cemitério judaico que aqui devia ter existido, é de crer qüe nada mais
reste, senão as duas lápides que acabamos de descrever.
D. Manuel I, após a expulsão, confiscadas e convertidas em
igrejas as sinagogas, aproveitou as lápides do cemitério judaico de
Lisboa para construir a Misericórdia do Rocio, que ocupava, pouco
mais ou menos, o quarteirão compreendido hoje entre a Rua da Betesga e a Rua do Amparo.
O terremoto de 1755 derrubou a Misericórdia, sendo muito provável que nas edificações, que se fizeram depois naquele local, se
aproveitassem os materiais que escaparam da derrocada; e assim
talvez que dalgumas das citadas edificações façam parte, por consequência, lápides do antigo cemitério judaico de Lisboa.

v
LÁPIDE FUNERÁRIA DO MUSEU ARQUEOLÚGICO
DE EVORA.
Alêm da lápide da segunda sinagoga de Lisboa, que descrevemos
no capítulo anterior, existe tambem, no Museu Arqueológico de Evora,
um fragmento duma lápide sepulcral.
Antes, porém, de encetarmos a sua descrição, é-nos grato patentear aqui os nossos calorosos agradecimentos ao Ex_mu Sr. Coronel
J. M. Aguiar, que gentilmente se prestou a facilitar a nossa tarefa,
enviando-nos o decalque desta lápide, como já tinha feito a respeito
da anterior.
A antiquissima cidade de Évora, verdadeiro museu de monumentos arqueológicos e históricos, tinha para nós ainda o particular
interesse de ter sido outrora a séde duma importantíss(ma comunidade
judaica, sendo nesta cidade que, em 2 z de Outubro de 1536, foi
promulgada e instituída, pela primeira r-;ez em Portugal, a Inquisição.
O Museu é um anexo da Biblioteca, uma das mais importantes
de Portugal, na qual existem tambem valiosos manuscritos hebraicos, que publicaremos num estudo especial sobre Manuscritos e
Incunábulos Luso-Hebraicos existentes em Portugal. Ao Ex. 0110 Sr.
Dr. António Joaquim Lopes da Silva, ílustre Director da Biblioteca e
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do Museu Eborenses, apresentamos tambem os nossos ferverosos
agradecimentos pela lhaneza com que nos facilitou as nossas inves·
tigações.
Voltando ao objecto do nosso estudo, trata-se, como dissemos,
dum fragmento duma lápide sepulcral, cilíndrica, de marmore escuro

Fig.
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(fig. 11), que tem 0 10 ,6I de comprimento e o10 ,37 de diâmetro, com
parte duma inscrição hebraica, cujas letras têm aproximadamente
010,05 de comprimento.
Esta lápide, cujo texto hebraico é ainda inédito, conquanto venha mencionada na pag. 81 do Catálogo do Museu Arquealógico da
Cidade de Evm·a, coligido por António Francisco Barata, foi encontrada em Beja, nos fins do século XVIII, na casa de Manuel de Gois,
situada na R. da Fábrica, indo para o Museu de Evora em r868,
onde está catalogada com o n. 0 21 S. No Museu do Carmo se pode
ver o seu decalque, devido, como já referimos, á amabilidade do Ex. 100
Sr. Coronel Aguiar.

Transcrição:
...

.. .

. . . run
Observações:
O referido catálogo do Museu de Evora, indica, para esta ins·
crição, as seguintes leitura e tradução, feitas em r883, pelo Rabino
Iacob Toledano da Comunidade Judaica de Lisboa:
.•. HAROFE NEEMAN LECAH LEELEF HASSJt SSJ .. .

que significa «o fiel médico no cento e trinta e oito de sexto século»
(sic) ( 1).
Da segunda palavra, que o Sr. Iacob Toledano julga ser toH' (neeman), que significa «fiel» existe apenas a primeira letra '·
Divergimos da opinião do Sr. Toledano neste ponto, porquanto
ela não está de acordo com as regras grama ti cais, visto que a construção hebraica exige que se escreva toH':-t HEl,,:-t e não toH' HEl1'1:-t, isto é,
para que a palavra !OH' se siga a
é necessário que comece por ;,
e não simplesmente por ', como está na inscrição. A nosso ver, a
palavra em questão só poderá ser ,to.,, (niftar) ou v ; ":, abreviatura
de
n•:J' '1toEl', que tem como tradução portuguesa: faleceu.
A última palavra tambem é incompleta, existindo apenas as duas
primeiras letras tzm, mas aqui não há dúvida nenhuma que se trata da
palavra •tvttm, que significa: sexto.
A única palavra completa da 1. a linha, é HEl,,:-t, que significa o
médzco. Das palavras que deviam anteceder esta, indicando o nome
do defunto, resta apenas um (l), que pode ser a última letra de
(Samuel)
(lahiel), etc.
qualquer nome, como
A data é indicada na segunda linha, pelas letras da primeira
palavra, encimadas- por pontos n p Ç, o que representa I38. As pala·
vras seguintes •tvtv:-t
significam: do sexto milhar, para o que tem
de se admitir que a última palavra seja como dissemos •tvtvn. Deste
(1) Aqui há um erro evidente visto que não se trata do 6.• século, mas do
6.• milhar da àa hebraica.

modo conclui-se que a inscrição se refere ao ano judaico de 5138,
que corresponde a 1378 da era cristã.
Na nossa opinião, não levando em conta as duas últimas letras,
que faltão na última palavra da segunda linha, pode-se considerar
completa a referida linha, devendo faltar na primeira, onde, como
dissemos, só existe completa a palavra Nlll,M (médico), alêm do nome
do falecido, a que Já aludimos, o dia e o mês do falecimento.
Em face do que acabamos de expôr, limuamo-ncs a apresentar,
a título puramente espéculativo, a seguinte tradução :
linha: Fulano, filho de Samuel (1) médico, faleceu no dia ..•
do mês. . . do a1to
2. a linha : I38, do sexto milhar
1.
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E' de crer que esta lápide estivesse colocada, como um travesseiro, á cabeceira da tumba, em cuja lousa havia, provávelmente,
outra inscrição enaltecendo, como de costume, as qualidades do defunto médico.
NOTA FINAL
Terminamos a descrição de todas as lápides hebraicas conhecidas, até hoje, em Portugal, ped.indo ao benévolo leitor que nos desculpe a aridez inevitável deste gênero de estudos.
As antigas lápides hebraicas conhecidas em Portugal até hoje,
são, por conseguinte, sete, sendo, em resumo e por ordem cronológica, as seguintes:
.
Duas lápides funerárias de Espiche, do século VI ou vn, que se
encontram no Museu Arqueológico do Carmo;
Inscrição da sinagoga de Belmonte, de 1297, que se eneontra no
Museu Municipal Tavares Proença Junior, de Castelo Branco;
Inscrição da sinagoga de Lisboa, de 1307, que se encontra no
Museu Arqueológico de Évora ;
· Lápide funerária de Faro, de I3I5, que faz parte do muro do
cemitério israelita moderno da mesma cidade;
(1) Ou qualquer nome terminado em I.

(2) 5J38.
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Lápide funerária de Beja, de 1378, que se encontra no Museu
Arqueológico de Évora ;
Inscrição da sinagoga de Monchique, do Porto, da mesma época
que a anterior, aproximadamente, que se encontra no Museu Arqueológico do Carmo.
É, evidentemente, pouca causa, Gomparada com a enorme riqueza epigráfica 'romana existente em Portugal, que data duma civilisação muitíssimo mais remota que a luso-judaica. Mas, como vimos
já anteriormente, o antigo cemitério israelita de Lisboa foi, depois
da expulsão e por autorisação de D. Manuel I, profanado, e as suas
lápides empregadas nas construções urbanas, devendo ter sucedido
o mesmo no resto do país.
Aduzindo a este extermínio o dos séculos seguintes, sob o império da Inquisição, compreender-se-há porque tão pouco ficou em
Portugal da antiga civilisação luso-judaica.
. Porêm, gratos seríamos a quem podesse dar-nos indicação de
quaisquer documentos hebraicos, que ainda possam existir por esse
país fóra, afim de poder pô-los, como estes, á luz do dia.

Antes de pôr ponto final neste . estudo, queremos apresentar os
nossos penhorados agradecimentos ao nosso bom amigo Sr. José
Henriques, digno descendente duma antiga família judaica (cristã-nova), da Covilhã, que com muito amor acompanhou os nossos estudos e nos prestou o seu valioso concurso para a sua redacção na
bela língua Portuguesa.

Samuel Schu•ar:r
Ingénieur Civil des Mine s

